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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, Ikrény Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban 

rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában 

lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program 

elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés 

állami és nem állami intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

A település bemutatása 

Ikrény Magyarország északnyugati részén, Győrtől 8 km-re délre helyezkedik el. Ikrény az 

egyik legdinamikusabban fejlődő falva a Rábcatorok térségnek. Lakosságszáma jelenleg 

1853 fő. 

 

1. ábra 

Ikrény teljesen közművesített, az útfelújítások és a közterületek szépítése, bővítése 

folyamatos. Az új építési telkek kialakítása, a nemzetközi szintű rendezvények 

befogadására is alkalmas sport- és szabadidőközpont építése, az óvoda bővítése és 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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felújítása, a temető bővítése mind azt mutatják, hogy Ikrény nagy léptekkel folytatja 

fejlődésének útját. 

A folyami hordalékra épült község turisztikai értékei között említhetjük a Rába folyót és 

annak holtágát. A Rábát gyönyörű galériaerdők szegélyezik, uralkodó fafajai a nyár és a 

fűz. A holtág a horgászatot kedvelők paradicsoma. A Rába és a Rábca által határolt 

település a kerékpározást kedvelőknek is feledhetetlen természeti környezetet ígér, s 

kitáblázott útvonal segíti a túrázókat. 

A folyóvizek jellegzetes - védelemre érdemes - növényvilága mellett a mesterségesen 

kialakított 15 ha vízfelületű tó mindazoknak kellemes szórakozást nyújthat, akik a fürdőzés, 

vízisízés és szörfözés kínálta kikapcsolódást szeretnék választani. 

Ikrény műemléki épülete a Merán kastély, hajdan kolostor, mely jelenleg hasznosítatlan, 

felújításra vár, valamint a kastély melletti urasági kápolna. Itt található az ikrényi címeren 

szereplő boltíves kapu is. 

A község valószínűleg az Ikrény család ősi fészke volt. Ez a família már a XIII. században is 

szerepelt, 1324-ben I. Károly király Miklós bánt iktattatja itteni birtokába. 1373-ban már a 

Kanizsay család az ura. Mivel fiú örökös nem született, a birtok Kanizsay György leányáé, 

Kanizsay Orsolyáé lett, akit Nádasdy Tamás vett feleségül. Ezen az úton jutott a Nádasdyak 

birtokába Ikrény. Nádasdy Ferenc kivégeztetése után királyi birtok lett. 1614-ben már Győr 

várost és Vizkelety Jánost is birtokosként említik. 

A Lambergek, akik 1945-ig voltak itt a birtokosok, 1777-ben tűntek fel. Ebben az évben 

Lamberg Volrád a földterület nagyobb részének a birtokosa. Utódja Fülöp már az egész 

határt megszerzi a családja számára. Fülöp uralma alatt nagy építkezések kezdődnek meg. 

A cselédházakat, amelyek nagy része már lebontásra került, az 1790-es években építették. A 

téglákon az 1791-es évszám olvasható. 

A ma is fennálló kastély állítólag hajdan kolostor volt. Erről azonban nincs írásos 

bizonyíték. A kastély mellett egy urasági kápolna is található. Gróf Lamberg ezen birtokon 

1800 elején angol félvér méntelepet hozott létre, mely a II. világháború végéig fennállott. 

 

Infrastruktúra 

 

Ikrény elhelyezkedéséből fakadóan, komparatív előnyöket élvez az infrastrukturális 

ellátottság szempontjából. A községet az 1-es főút közvetetten érinti, és az M85-ös 

gyorsforgalmi út, valamint a 85-ös főút mellett fekszik mely a lakosok számára 

kiemelkedően fontos, hiszen az ingázók szempontjából Győr és a környező települések 

elérése rendkívül fontos.  

A községtől 3 km-re húzódik az M1- es autópálya, melyre a község határától nem messze 

autópálya fel- és lehajtó található.  

A község belterületét érinti a Győr-Sopron Ebenfurt vasútvonal, melynek vonalán óránként 

közlekedő vonatjáratokkal közvetlenül Győr belvárosába lehet jutni 5 perc alatt. A másfél-

kétóránként helyközi buszjáratok párhuzamos közlekedést biztosítanak Győr és a környező 

települések irányába.   
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Úthálózat: Ikrény belterületén az utak 98%-ban portalanítottak. A belterületen minden út 

szilárd jó minőségű útburkolattal rendelkezik. Az utak javításáról, karbantartásáról a 

település a lehetőségekhez mérten gondoskodik.  

 

Ivóvíz ellátottság: A község minden utcájában húzódik ivóvíz főgerinc, így minden ikrényi 

háztartásnak lehetősége van az ivóvíz hálózatra való rákötésre. Belterületen és külterületen 

közkifolyók vannak. Ikrény nem rendelkezik saját víztisztítóval. Az ivóvizet Győrből a 

Rábca-folyó alatt átvezetett vezetéken keresztül kapják a felhasználók. Ikrényben 97 %-a a 

lakosságnak rákötött a csatornahálózatra. A fennmaradó 3 % rákötése folyamatban van. 

 

Szennyvíz csatorna ellátottság: A község minden belterületi útja mellett húzódik szennyvíz 

főgerinc. Jelenleg is vannak lakossági fogyasztók, akik nincsenek rákötve a 

szennyvízhálózatra. A keletkezett szennyvizet átemelő szivattyúk segítségével Győrbe 

szállítja a szolgáltató.  

 

Földgáz: A fent említett két közműhöz hasonlóan a földgáz főága is minden utca vonalán 

végighúzódik. A községben a körülbelüli 590 háztartásból 438 háztartás gázfogyasztó a 

Szolgáltató tájékoztatása alapján.  

 

Áram, telefon, kábeltévé kiépítettsége: A község területén mindhárom szolgáltatás 100%-

ban kiépített és igénybe vehető. A szolgáltató által a karbantartás folyamatos, az 

üzemzavarok elkerülése megelőzése szempontjából.  

 

Külterületi utak: A külterületen található utak nem rendelkeznek szilárd aszfaltburkolattal 

(nem portalanítottak). A külterületi utak minősége gyenge.  
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2. Ikrény község intézményi ellátottsága, és létesítmények száma:  

 

Egészségügy: Településünkön az egészségügyi ellátás egy komplex rendeltetésű 

intézményben folyik, mely a település főutcáján, jól megközelíthető helyen található, 

parkolási lehetőséggel. Az épületben található egy orvosi rendelő, egy fogorvosi rendelő, 

illetve a védőnői szolgálat. 

 

Oktatási, nevelési intézmények: A községben óvoda is működik, melynek bővítése és 

korszerűsítése a megnövekedett gyermeklétszám miatt szükséges volt. A Magyarország 

Kormánya által kiírt pályázaton hazai és európai uniós forrásból 127.699.999,- Ft támogatást 

nyert településünk a fejlesztésre.  

Ikrényben egy nyolc osztályos általános iskola üzemel, amely az abdai Zrínyi Ilona 

Általános Iskola ikrényi tagintézménye. A testnevelés órák megtartása a 2006-ban épült 

korszerű Rábcatorok Sportcsarnok által biztosított. Mind az alsó, mind a felső tagozatban 

megoldott a napközis ellátás, bár a tendencia azt mutatja, hogy a 7-8. osztályos diákok 

körében nincsen erre igény.  

 

Közigazgatás: A település közigazgatási feladatait az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal 

Ikrényi Kirendeltségeként látja el, mely szervezethez három település tartozik: Abda, Börcs, 

Ikrény. A székhely Abdán található. Az önkormányzati épület a közigazgatási feladatok 

mellett esküvők helyszínéül is szolgál.  

 

Sport: Az iskola mellett található a Rábcatorok Sportcsarnok, mely széles körű sportolási 

lehetőséget biztosít nem csak a helyi lakosok számára. Lehetőség van többféle labdajáték 

(teremfoci, röplabda, futsal, kézilabda, kosárlabda) megtartására, valamint a 2013 őszén 

elkészült fallabda pálya is emeli a község sportéletének színvonalát.  

A község belterületén található egy nem fedett sportlétesítmény egy focipályával, egy 

strandröplabda-pályával, valamint egy edzőpályával. 2014 tavaszán kertült átadásra az új 

sportöltöző épülete, mely kulturált lehetőséget biztosít a sportolók öltözködési és 

tisztálkodási igényeinek.  A 3 pálya biztosítja a szórakozást, kikapcsolódást a sportolni 

vágyók számára.  

 

Civil és kulturális szervezetek: A községben több civil szerveződés működik. A civil 

szervezetek főleg különböző programok szervezésében való részvétellel vannak jelen a 

község életében. Civil szervezetek, szerveződések: Nefelejcs Nyugdíjas Klub, Ikrényi 

Horgász Egyesület, Ikrényi Polgárőr Egyesület, Ikrény Község Sportjáért és Kultúrájáért 

Közalapítvány, Ikrényi Sportegyesület, Ikrényi Templomért Alapítvány, Ikrényi Általános 

Iskola Diák Sportköre. 
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1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2012 1755 bázis év 

2013 1788 101,9% 

2014 1826 102,1% 

2015 1824 99,9% 

2016 1862 102,1% 

2017 1853 99,5% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, helyi népességnyilvántartó adatai  

 

 

A számokat tekintve elmondható, hogy a lakónépesség nem tükrözi az állandó lakosok 

számát. Lakónépesség alatt az adott területen lakóhellyel rendelkező és másutt tartózkodási 

hellyel nem rendelkező személyeket, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási 

hellyel rendelkező személyek együttes számát értjük. A lakosokra jellemző, hogy az 

iskolakörzetesítés miatt más településen, elsősorban városban tartózkodási helyet 

létesítenek. Az állandó lakosok száma, - tehát aki Ikrényben lakóhellyel rendelkezik - évről 

évre emelkedik. A helyi népességnyilvántartó adatai alapján 2017. december 31-i állapot 

szerint az állandó lakosok száma Ikrényben 1917 fő. 

 

2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint 

(2017. december 31-én) 

Korcsoport  
Fő 

Az állandó 

népességből a 

megfelelő 

korcsoportú nők 

és férfiak aránya 

(%) 

Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők 

Állandó népesség száma  954 963 1 917 49,77% 50,23% 

0-2 évesek (összes száma, aránya)     61 3,18% 

0-14 éves (férfiak, nők) 160 169 329 8,35% 8,82% 

15-17 éves (férfiak, nők) 38 22 60 1,98% 1,15% 

60-64 éves (férfiak, nők) 67 68 135 3,50% 3,55% 

65 év feletti (férfiak, nők) 100 120 220 5,22% 6,26% 

Forrás: helyi népességnyilvántartó adatai      
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44%

11%

18%

27%
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44%

6%
18%

32%
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Az állandó népességet tekintve a nemek közötti viszonyokat figyelembe véve elmondható, 

hogy a nők és férfiak hasonló arányban vannak jelen a településen. A 0-14 éves korosztály 

az állandó lakosság 17,16%-át, míg a 65 év felettiek az állandó lakosság 11,48%-át alkotja. A 

település fiatalos népességszerkezetű, amiben Győr közelsége játszhat szerepet. Az 

országos statisztikával megegyezik a 65 év feletti nők létszámfölénye. A 65 év feletti 

korosztályban ez az országos tendenciának megfelelő, az egész országra jellemző, hogy a 

férfiak várható élettartama jóval alacsonyabb a nőknél. 
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3. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma  

Korcsoport 

Fő Változás 

2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

16 éves gyermekek száma  22 15 -7 

17 éves gyermekek száma  23 28 5 

Összesen 45 43 -2 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    

 

4. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2013 196 319 61,44% 

2014 197 320 61,56% 

2015 199 315 63,17% 

2016 206 328 62,80% 

2017 220 329 66,87% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   

 

Az öregedési index a 14 éves és ennél fiatalabb népességre jutó idősek (65 évesek és annál 

idősebbek) arányát mutatja. A fenti táblázatból megállapítható, hogy Ikrényben a 100 

fiatalkorúra jutó idősek száma az évek során sajnos folyamatosan növekszik, annak 

ellenére, hogy sok fiatal család költözik a településre. Ez a tendencia jellemző országosan is. 

 

5. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó jellegű 

odavándorlás 
Elvándorlás Egyenleg 

Állandó oda-, és 

elvándorlások 

különbségének 1000 

állandó lakosra 

vetített száma 

2012 48 83 -35 -19 

2013 57 49 8 4,3 

2014 79 51 28 15,01 

2015 82 64 18 9,57 

2016 85 53 32 16,67 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    
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Ikrény győri agglomerációhoz tartozó település. A fiatalok, családosok körében keresett 

céltelepülés, amit a belföldi vándorlások egyenlege is alátámaszt. Az egyenleg kisebb-

nagyobb százalékos eltéréssel, de 2013-tól mindig pozitív, és látható, hogy 2016-ban jóval 

meghaladja a bevándorlások száma az elvándorlásokét.  

 

6. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Élveszületések száma 

 

Halálozások száma 

 

Természetes szaporodás 

(fő 

2012 17 11 6 

2013 10 11 -1 

2014 16 21 -5 

2015 12 12 0 

2016 26 17 9 

2017 25 14 11 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, önkormányzati adatok  
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A természetes szaporodás Ikrényben nem az országos tendenciát követi, mivel 2014-et 

kivéve, ahol a halálozások száma jóval meghaladta az élveszületések számát, minden évben 

magas.  Az elmúlt 2 évben kiemelkedően sok gyermek született a településen, ami a magas 

bevándorlási kedvnek is köszönhető. Ikrény Győrhöz való közelsége sok esetben előny a 

családok számára, hiszen könnyen elérhetők a város adta szolgáltatások, programok, 

azonban itt falusias környezetben élhetnek. 2017. évben új utca került kialakításra a 

településen, ami reményeink szerint tovább fogja javítani a statisztikát.  

 

 

Értékeink, küldetésünk 

 

Ikrény földrajzi adottsága lehetőséget ad a fejlődésre. A cél, hogy a gyarapodás hatására 

Ikrény község területén élők közül senki ne tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés 

közvetlen, vagy közvetett formáját, valamint, hogy mindenkivel szemben érvényesüljön az 

egyenlő bánásmód elve. 

 

Ikrény község Önkormányzata a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásával 

érvényesíteni kívánja: 

1. az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,  

2. a szegregációmentességet, 

3. a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 

4. a diszkrimináció mentességet.  

 

Fentiek a következő területekre fókuszálnak: lakhatás, foglalkoztatás, egészségügyi ellátás 

igénybevétele, oktatás, szociális és közszolgáltatások területe. A célcsoportok a 

mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők. 

 

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014-ben 12 pontban fogalmazta meg az 

5 évre vonatkozó célkitűzéseit, melyek közül több program a fent leírtak érvényesülését 

kívánja szolgálni.  

 

Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Ikrény település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

- a diszkriminációmentességet,  

- a szegregációmentességet, 

- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 

területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 

szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – 
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érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ 

területi szerveivel (tankerülettel).  

 

 

A HEP helyzetelemző részének célja  

 

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

Emellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz 

történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező 

problémákat. 

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és 

azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett 

ütemezését az HEP IT tartalmazza. 

 

 

A HEP IT célja  

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását 

egyeztető fórum formájában, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a 

megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális 

rendszerét.  



13 
 

 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása  

 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 

előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény 

végrehajtási rendeletei,  

▪ a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi 

esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

▪ a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 

(VI.5.) EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

▪ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

▪ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Szt.) 

▪ a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény (továbbiakban: Flt.) 

▪ a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi 

törvény) 

▪ az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 

▪ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 

▪ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) 

előírásaira. 

 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2015. (II.19.) önkormányzati 

rendelete fogalmazza meg a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozását. 

Ennek keretében az Önkormányzat külön szabályozza a rendszeres- és a nem rendszeres 

pénzbeli és természetbeni ellátások feltételeit és rászorultságtól függően a kérelmezőnek 

települési- és rendkívüli települési támogatás állapítható meg. Települési támogatásként 

lakhatási támogatást, ápolási támogatást, gyógyszertámogatást és a gyermekintézményi 

étkezési térítési díj átvállalása címén nyújtott támogatást kaphatnak a rászorulók, 

rendkívüli települési támogatás keretében pedig temetési támogatás, krízistámogatás, eseti 
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támogatás, pénzügyi szolgáltatásnak nem minősülő szociális kölcsön, év végi támogatás, 

valamint újszülöttek egyszeri támogatása nyújtható a feltételek fennállása esetén. 

Természetbeni ellátásokkal is segíti az Önkormányzat a feltételeknek megfelelő 

rászorulókat. Ennek formája a köztemetés és szociális tűzifa. Az önkormányzati rendelet 

tartalmaz külön szabályozást még szociális alapszolgáltatásként az étkeztetésről, a házi 

segítségnyújtásról és a családsegítésről. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások a család- és gyermekjóléti szolgálat útján biztosítottak, valamint a gyermekek 

napközbeni ellátása érdekében óvoda és általános iskolai napközi működik. 



15 
 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

A település esélyegyenlőségi programját a mindenkori hatályos – lentebb felsorolt - 

dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal összhangban kell megalkotni, 

ugyanakkor ezek megalkotásánál is mindenkor figyelembe kell venni az állampolgári 

jogok, valamint esélyegyenlőség érvényesülését: 

- költségvetési koncepció  

- gazdasági program  

- szolgáltatástervezési koncepció  

- köznevelés-fejlesztési terv  

- településfejlesztési stratégia  

- településrendezési terv  

- településszerkezeti terv  

- településfejlesztési koncepció  

 

A költségvetési koncepció, valamint a gazdasági program kapcsolódási pontja az 

esélyegyenlőségi programmal, azon pénzügyi lehetőségek betervezése, biztosítása, melynek 

kapcsán megvalósul a gyermekek óvodai nevelésének megszervezése, oktatása, a 

munkanélküliek, illetve szociálisan rászorultak, romák, mélyszegénységben élők 

támogatása, segélyezése, az idősek, fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásban 

részesítése, illetve az ezen csoportokhoz kapcsolódó településszintű rövid- és hosszú távú 

fejlesztések megvalósításának, pénzügyi hátterének biztosítása.  

 

Ikrény Község Önkormányzata a helyi szociális rendeletbe foglalt pénzbeli és természetbeni 

ellátások finanszírozását minden évben betervezi költségvetésébe, figyelemmel az egyre 

növekvő igényekre. A téli időszakban leggyakoribb a természetbeni juttatások közül a 

tűzifa támogatás. 

 

A településen megvalósuló fejlesztések során – pl. járdák felújítása – fontos szempont az 

akadálymentes környezet, melynek pénzügyi feltételei szintén betervezésre kerülnek.  

A civil szervezetekkel való együttműködés több célcsoportot érint, az Önkormányzat 

pénzügyi támogatást nyújt több olyan civil szervezetnek, amely tevékenyen közreműködik 

a célcsoportokkal való kapcsolattartásban, segítségnyújtásban. A helyi önkormányzati 

feladat-ellátási rendszerben az önkormányzat feladata, kötelezettsége, hogy gondoskodjon 

a településen élők részére arról, hogy az óvodai nevelés és általános iskolai nevelés és 

oktatás a rendelkezésükre álljon anélkül, hogy annak igénybevétele a szülők, illetve 

gyermekeik részére aránytalan teherrel járna.  

A hatályos szabályozás szerint a köznevelési-fejlesztési tervet a Gy-M-S Megyei 

Kormányhivatal készíti el, azonban a helyi önkormányzatnak véleményezési joga van, mely 
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során a véleményalkotásba bevonásra kerülnek a köznevelési intézmények nevelőtestületei, 

alkalmazotti közösségei, szülői és diákszervezetek.  

A településrendezési terv, a településszerkezeti terv, a településfejlesztési koncepció és Településképi 

Arculati Kézikönyv kidolgozása során a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontoknak, 

valamint az ezeket biztosító intézményrendszernek van döntő szerepe.  

Ikrény község vonatkozásában – mint minden településen - széles kört felölelő a fenti 

terület, hiszen a fejlesztések a település minden lakóját érintik, a lakókörnyezet minősége, a 

szolgáltatások elérése kapcsán, azonban a külterületi részeken élők szempontjából az 

esélyegyenlőségi program feladatokat ró az Önkormányzatra. 

 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Ikrény a győri járáshoz tartozó település. A 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében 

jelentős munkanélküliséggel sújtott települések azok a települések, amelyekben a 

munkanélküliségi ráta meghaladja az országos átlag 1,75-szeresét. Mindezek értelmében 

Ikrény nem számít jelentős munkanélküliséggel sújtotta településnek.  

Ikrény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Börcs Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete és Abda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§-ban foglalt 

felhatalmazással élve igazgatási feladataik ellátására Közös Önkormányzati Hivatalt 

alakítottak ki 2013. január 1-től és tartanak fent a mai napig.  

Az önkormányzati társulások 2013. július 1 napját megelőzően jellemzően nem önálló jogi 

személyként működtek. Ezt követően a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat, 

valamint az óvodai ellátás alapszolgálatásokat a közös hivatalhoz tartozó települések 

(Abda, Börcs, Ikrény) együtt látják el. A Társulás útján közösen kerül ellátásra: óvodai 

nevelés, bölcsődei ellátás, iskolai előkészítő oktatás, a családsegítés és gyermekjóléti 

szolgáltatás a társult önkormányzatok teljes közigazgatási területén.  

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Az önkormányzat számára a koherens esélytervhez szükséges információk rendelkezésre 

állnak. Vannak azonban olyan területek, amelyről az információszerzés még nehézkes. Az 

adatok gyűjtése elsősorban a nehéz helyzetbe került devizahiteles családokról, a fogyatékos 

személyek foglalkoztatásáról, iskolai végzettségéről, a nők helyi gazdaságban elfoglalt 

szerepéről volt problémás. Adathiányok az összes vizsgált területen felmerültek a 2017-es 

évre vonatkozóan. 

 

A felhasznált statisztikai adatok:  

- a TEIR adatbázisból,  

- helyi önkormányzati adatokból,  

- védőnői, háziorvosi beszámolóból, 

- iskola, óvoda és civil szervezetek adatszolgáltatásaiból, 

- statisztikákból,  

- a helyi nyilvántartásokból kerültek összegyűjtésre.  
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A mélyszegénység viszonylag újkeletű jelenség az emberiség történelmében; a XX. 

században jelent meg először. A mélyszegénység fogalmát a Társadalmi Megújulás 

Operatív Program (későbbiekben: TÁMOP) „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők 

integrációjáért” című pályázati felhívás bizonyos része írja le pontosan. Eszerint: „Azokat a 

közösségeket, amelyek mélyszegénységbe süllyedtek a nagyon alacsony iskolázottság és 

foglalkoztatási ráta, erős települési, lakóövezeti térségi koncentráció és szegregáció, az 

ezekből következő súlyos szociális deficit és a hátrányos társadalmi helyzet 

újratermelődésének nagyon nagy valószínűsége jellemzi.” 

 

Nemcsak tudományos fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, 

amikor valaki vagy valakik tartósan létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs 

arra, hogy ebből önerőből kilépjenek.  

 

A mélyszegénység okai nem vezethetőek vissza egyetlen kiváltó okra, számos tényező, 

társadalmi, gazdasági, szociálpolitikai, kulturális és egyéni ok áll a hátterében, így kezelése 

is csak komplex, szociálpolitikai-, oktatási-, egészségügyi és foglalkoztatáspolitikai 

intézkedésekkel képzelhető el, a felzárkóztatás csak a problémák rendszerben való 

kezelésével oldható meg. 

 

Magyarországon 2017-ben ez alapján a háztartások 25 százaléka élt a létminimum 

háztartásra jutó összegét el nem érő bevételből. Ezek a háztartások nagyobb létszámúak, 

mint a létminimum felett élők, ezért a magyar társadalom 30 százaléka él olyan 

háztartásban, amelynek nincsen akkora háztartási szintű bevétele, amely fedezi a 

létminimum összegét.  

(https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/kiderult_mekkora_a_letminimum_ennyien_elnek_

ennel_is_kevesebbol.663483.html)  

A szegénység kockázatának a gyermeket nevelő családok (különösen az egyedülálló szülők 

és a sokgyermekesek), a fiatalabbak (különösen a gyerekek) és az egyedül élők esetében 

jóval nagyobb. A mélyszegénység egyre nagyobb méreteket ölt, a legsúlyosabb problémát a 

szegénységben élő gyermekek jelentik, hiszen a minták, szerepek révén, az alapvető 

szükségletek hiányában újratermelik a szegénységet. 

 

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint 

az etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből 

fakadó összes probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul 

venni, hogy a cigányság és a mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan 

közös metszete, ám a kettő nem fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden 

mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az viszont kijelenthető, hogy a cigányok élete 

a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket érintő diszkrimináció 

rejtett és nyíltdimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt.”  

(Cserti-Csapó-Orsós, 2012.) 
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Ikrényben állandó lakóhellyel, ideiglenes lakcímmel, és életvitelszerűen itt tartózkodó 

romák száma - becsült adattal - 18 fő.  

 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A mélyszegénységben élők jövedelmi helyzete nehéz, a létminimum alatt élnek, de a 

település mindennapjaiba beilleszkedtek. A mélyszegénység egyik mutatója a jövedelmi és 

vagyoni helyzet alacsony szintje. A célcsoporthoz tartozó személyek jellemzően a szociális 

ellátásokból élnek, amelyek pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások formájában vehetők igénybe. A szociális munka számos eszköze 

kifejezetten a célcsoport szolgálatában alakult ki. A célcsoport jövedelmi és vagyoni 

helyzetének vizsgálata a következő fejezetekben történik. 

 

A mélyszegénységgel kapcsolatos vizsgálatok az egyén, illetve háztartás saját jövedelmi 

helyzetének értékelésén alapul. A település lakosságának jövedelméről nincsenek 

rendelkezésre álló konkrét adatok, a következő adatterületek figyelembevételével lehet 

képet alkotni a jövedelmi, vagyoni helyzetről:  

-  a településen élők átlagnyugdíjára vonatkozó adatok,  

-  adóerőképességi adatok,  

-  a településen képződő SZJA adatok,  

-  a település lakásállományára, azok komfortfokozatára vonatkozó adatok,  

-  a településen a gépjárműadó fizetésére kötelezett személygépkocsik száma,  

- közüzemi, hitelintézeti tartozások adatai.  

 

Fentiek vizsgálata alapján Ikrény községről elmondható, hogy az országos átlaghoz képest 

a vagyoni, jövedelmi helyzet jobb képet mutat.  

 

Forrás:      

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció  

 

Ikrény földrajzi adottságaiból adódóan komparatív előnyökkel bír a munkalehetőségek 

tekintetében is. A környező településeken több kisebb egyéni vállalkozás és gazdasági 

társaság is működik, munkalehetőséget biztosítva ezzel az ikrényi lakosok számára. 

Földrajzi adottságokból eredően a munkalehetőségeket vizsgálva kiemelkedő jelentősége 

van a megyeszékhelynek, Győrnek. Győr város ipara, elsősorban autóipara széleskörű 

munkalehetőséget biztosít a pályakezdők és a több éves tapasztalattal rendelkező 

munkavállalók részére is. 

 

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 kívánja 

elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve 

nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
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a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

7. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év 

15-64 év közötti állandó népesség 

(fő) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma (fő) 

Férfi 
Nő 

 
Összesen Férfi Nő Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 673 662 1 335 27,5 4,1% 40,25 6,1% 68 5,1% 

2013 675 660 1 335 27 4,0% 29,25 4,4% 56 4,2% 

2014 683 666 1 349 17,5 2,6% 19,75 3,0% 37 2,8% 

2015 693 674 1 367 18,5 2,7% 21,5 3,2% 40 2,9% 

2016 712 674 1 386 10,75 1,5% 16 2,4% 27 1,9% 

2017 694 674 1 368 5 0,7% 12,25 1,8% 17 1,3% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, önkormányzati adat     

 

 

 
     

 

8. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma és aránya nemek szerint 

Év  

180 napnál hosszabb 

ideje regisztrált 

munkanélküliek 

aránya  

180 napon túli nyilvántartott 

álláskeresők száma nemek 

szerint 

Nők és férfiak aránya, a 180 

napon túli nyilvántartott 

álláskeresőkön belül 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők 

2012 20,3 11 17 28 39,3% 60,7% 



20 
 

2013 20,89 4 4 8 50,0% 50,0% 

2014 16,22 4 7 11 36,4% 63,6% 

2015 15 5 4 9 55,6% 44,4% 

2016 16,19 0 4 4 0,0% 100,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal    

 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal által nyilvántartott adatok alapján az utóbbi években 

Ikrényben csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. Ez magyarázható azzal, hogy 

Ikrény Győrtől alig 10 km-re található és a városban található nagyvállalatok, azok 

folyamatos bővülése felszívóerőt jelent az álláskeresők számára. Fenti táblázatokból az is 

kitűnik, hogy a nők nagyobb létszámban regisztráltatják magukat álláskeresőként, mint az 

ellenkező nem képviselői. 

 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

A településen élő lakosság iskolai végzettségének feltérképezése, elemzésére számos 

szempont figyelembevételével kerülhet sor. Az esélyegyenlőségi program készítésénél, az 

iskolai végzettség vizsgálatánál elsősorban az alacsonyan iskolázottakat vesszük számba, 

hiszen ez a réteg veszélyeztetettebb. 

Egy településen az alap-, közép- esetleg felsőfokú oktatás léte és minősége nemcsak egy 

település, illetve a térség gyermekeinek fejlődését befolyásolja, hanem hozzájárul a 

település népességmegtartó erejének növeléséhez mind a pedagógiai munka, mind az 

infrastrukturális tényezők, és az eszközellátottság tekintetében is.  

 

9. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai 

végzettség szerint 

Év 

Regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

 

Általános 

iskolai 

végzettség  

8 általánosnál 

magasabb 

iskolai 

végzettség  

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 68 2,75 4,1% 17 25,1% 48 70,8% 

2013 56 2,75 4,9% 18,25 32,4% 35,25 62,7% 

2014 37 2 5,4% 12,25 32,9% 23 61,7% 

2015 40 1,75 4,4% 10,75 26,9% 27,5 68,8% 
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2016 27 0,75 2,8% 7,25 27,1% 18,75 70,1% 

2017 17 0,5 2,9% 3,5 20,3% 13,25 76,8% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     

 

A 8 általánosnál magasabb iskolai végzettségűek magasabb százalékban regisztráltatják 

magukat a Munkaügyi Központban, mint az általános iskolai, valamint 8 általánosnál 

alacsonyabb végzettséggel rendelkezők. A regisztrált álláskeresők száma 2013-tól 

folyamatosan csökkent. Az évenkénti változások minden iskolai végzettség esetében 10% 

alatt maradtak.  

 

10. 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 

  % % % % 

2001 
92,2 88,4 -9120,0% -8740,0% 

2011 97,6 95,6 -9660,0% -9460,0% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás   

 

11. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

korcsoportok szerint 

Regisztrált 

munkanélküliek/ 

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Fő 

összesen 

2013 2014 2015 2016 2017 

56 37 40 27 15 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 1,25 0,5 0,25 0,5   

% 2,2% 1,3% 0,6% 1,9% 0,0% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 7,5 7,75 4,25 3,75 1,75 

% 13,3% 20,8% 10,6% 14,0% 12,1% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 4,5 4 4,5 2,5 1,25 

% 8,0% 10,7% 11,3% 9,3% 8,6% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 4,5 2 3,25 1,75 1,5 

% 8,0% 5,4% 8,1% 6,5% 10,3% 

35-39 év (TS 1006) Fő 6,25 2 6,5 2,25 1,75 
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% 11,1% 5,4% 16,3% 8,4% 12,1% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 7,25 2,25 2,75 2,5 1 

% 12,9% 6,0% 6,9% 9,3% 6,9% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 5 4,5 5,25 3 1,75 

% 8,9% 12,1% 13,1% 11,2% 12,1% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 7,5 2,75 2,25 2,25 0,5 

% 13,3% 7,4% 5,6% 8,4% 3,4% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 7,25 4,25 3,25 2 0,5 

% 12,9% 11,4% 8,1% 7,5% 3,4% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 5,25 7,25 7,75 6,25 4,5 

% 9,3% 19,5% 19,4% 23,4% 31,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      

 

Fenti táblázat a regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők számát mutatja 

korcsoportos megosztásban. Az adatok láttán egyértelműen látszik, hogy az 59 év felettiek 

regisztráltatják magukat nagyobb számban a Foglalkoztatási Osztályon.  Ez köszönhető 

annak, hogy ez a korosztály tart leginkább attól, hogy már nem sikerült elhelyezkednie a 

munkaerőpiacon és regisztrált álláskeresőként nyugdíj előtti álláskeresési segélyre 

szerezhet jogosultságot, ami némi anyagi biztonságot jelent számukra. 

 

b) közfoglalkoztatás 

 

Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munka világába történő visszavezetésének, 

illetve munkaerő-piaci helyzetük javításának egyik eszköze a közfoglalkoztatás 

megszervezése. A közfoglalkoztatás történhet helyi, vagy országos közfoglalkoztatási 

programok keretében. Közös a két foglakoztatási formában, hogy az érintett kör, a 

regisztrált munkanélküliek, illetve az aktív korúak ellátásában – ezen belül foglakoztatást 

helyettesítő támogatásban – részesülő munkanélküliek. A jelenlegi szabályozás szerint a 

közfoglalkoztatási támogatást kérelmezni kell az Önkormányzatoknak a Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Osztályától, mely hosszabb időtartamú lehet, ezen belül napi 6, illetve 8 

órás munkaidőben történik a foglalkoztatás, a támogatás mértéke pedig 85-100%-os lehet.  

A fő tevékenységi kör, amit a közfoglalkoztatási programok megcéloznak, a fizikai jellegű 

munka, mint pl. a településtisztasági, karbantartási feladatok, melyek alacsony iskolai 

végzetséggel is elvégezhetők, de kisebb számban előfordulnak olyan támogatott 

munkakörök is, aminek feltétele pl. a középfokú végzettség.  

Településünkön évek óta jelen van a közfoglalkoztatás, de napjainkra a munkanélküliek és 

aktív korúak ellátásában részesülők magasabb száma miatt elengedhetetlen a 

közfoglalkoztatási programokban való részvétel. Ennek jelentősége azzal is nőtt, hogy 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőknek az éves felülvizsgálat alkalmával 

legalább 30 nap munkaviszonyt kell igazolniuk, ami pedig a jogosultak nagy részénél csak 

közfoglalkoztatási munkaviszony igazolásával teljesíthető. A 30 nap emellett 

keresőtevékenységgel, munkaerő-piaci programban való részvétellel, ill. az Flt. szerinti és 

legalább 6 hónapra meghirdetett képzésben való részvétellel is teljesíthető. Ha ezek 

összidőtartama az adott évben nem éri el a 30 napot, akkor a jogosultsági időbe beleszámít 

az adott évben végzett közérdekű önkéntes munka időtartama is. 
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Annak ellenére, hogy a munkanélküliek száma indokolná a támogatási lehetőségek 

bővítését, évről évre egyre nehezebb a támogatásokhoz való hozzájutás.  

Ikrény községben a közfoglalkoztatásban résztvevők száma csökkent, 2013. márciustól-

novemberig terjedő időben 4 fő közfoglalkoztatott dolgozott az önkormányzatnál, majd 

decembertől 2014. márciusáig 10 fő vett részt a közfoglalkoztatás keretében szervezett 

képzésben. 2014-ben átlagosan 4-5 fő dolgozott közmunkaprogramban, 2015-ben 6 főt, 

2016-ban 3 főt és 2017-ben 5 főt foglalkoztatott az önkormányzat. Elmondható, hogy a 

közfoglalkoztatásban résztvevők személye konstans, ugyanazon személyek kerülnek évről-

évre bevonásra a programba. Ez köszönhető annak, hogy a regisztrált álláskeresők száma 

csökken, egyre inkább nehézkes a számuknak megfelelő kiközvetítés.  

 

 

c) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb 

tényezői  

 

A szegénység kialakulása és fennmaradása – egyéb iskolázottsági és szociológiai 

tényezők mellett – a foglalkoztatottság hiányára vezethető vissza. Ez a megállapítás 

ugyanakkor fordítva is igazolható: a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci belépésének 

esélye erősen korlátozott.  

Adott településen a foglakoztatáshoz való hozzáférés lehetőségeit több tényező 

együttesen befolyásolja, ilyen pl.: a település elhelyezkedése, közlekedés, potenciális 

munkalehetőségek, lehetséges vállalkozási területek, a helyben és a térségben működő 

foglalkoztatási programok.  

 

Településünk foglakoztatási szempontból szerencsés helyzetben van, hiszen a 

megyeszékhelyen, Győrben, valamint a település 30 km-es körzetében is működnek 

nagyvállalatok, ipari üzemek, intézmények, valamint településünkön is kisebb, nagyobb 

vállalkozások vertek gyökeret, melyek szintén munkahelyeket teremtettek. 

Továbbá napjainkra jellemző jelenség az Ausztriában történő munkavállalás, mely akár 

napi szintű ingázással is megoldható.  

A fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet 

megkönnyítő programok, valamint a munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és 

szolgáltatások nem állnak rendelkezésre a településen. Erre lehetőség a közeli 

megyeszékhelyen biztosított csak. Ennek ellenére az önkormányzat hatékony segítséget 

nyújt az álláskeresők számára, mivel folyamatos kapcsolatban áll a helyi 

vállalkozásokkal, akik munkaerő igényüket az önkormányzatnál is bejelentik, így 

önkormányzat mint egy „közvetítőként” az álláskeresőknek közvetlenül és gyorsan tud 

tájékoztatást adni az aktuális munkalehetőségről. Ezen folyamat eredményeképpen 

számos helyi állástalan tudott elhelyezkedni. 

Elmondható, hogy több mélyszegénységben élő személyt foglalkoztat az önkormányzat 

saját fenntartású intézményeiben, valamint a községben működő vállalkozásoknál. Így a 

településen egyáltalán nem érzékelhető a hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás 

területén, az egyenlő elbánás teljes mértékben érvényesül. 
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e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet 

megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

12. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 Év 

Általános iskolai felnőttoktatásban 

tanulók száma 

8. évfolyamot eredményesen 

befejezte a felnőttoktatásban 

Fő Fő % 

2012 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016 nincs adat nincs adat #ÉRTÉK! 

2017 nincs adat nincs adat #ÉRTÉK! 

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

 

13. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 Év 

Középfokú 

felnőttoktatásban 

résztvevők összesen 

Szakiskolai 

felnőttoktatásban  

résztvevők száma 

Szakközépiskolai 

felnőttoktatásban 

résztvevők száma 

Gimnáziumi 

felnőttoktatásban 

résztvevők 

Középiskolai 

tanulók száma a 

felnőttoktatásban 

Fő Fő % Fő % Fő % Fő 

2012 #ÉRTÉK! 0 #ÉRTÉK! 
nincs 
adat 

#ÉRTÉK! 
nincs 
adat 

#ÉRTÉK! 0 

2013 #ÉRTÉK! 0 #ÉRTÉK! 
nincs 
adat 

#ÉRTÉK! 
nincs 
adat 

#ÉRTÉK! 0 

2014 #ÉRTÉK! 0 #ÉRTÉK! 
nincs 
adat 

#ÉRTÉK! 
nincs 
adat 

#ÉRTÉK! 0 

2015 #ÉRTÉK! 0 #ÉRTÉK! 
nincs 
adat 

#ÉRTÉK! 
nincs 
adat 

#ÉRTÉK! 0 

2016 #ÉRTÉK! 
nincs 
adat 

#ÉRTÉK! 
nincs 
adat 

#ÉRTÉK! 
nincs 
adat 

#ÉRTÉK! nincs adat 

2017 #ÉRTÉK! 
nincs 
adat 

#ÉRTÉK! 
nincs 
adat 

#ÉRTÉK! 
nincs 
adat 

#ÉRTÉK! nincs adat 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)    
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A településen nem szerveznek a fiatalok foglalkoztatását, valamint az oktatásból a 

munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programokat, képzéseket. Győr városban 

feltételezhetően több ilyen program is működik. A megyeszékhelyen vehetnek részt a 

fiatalok továbbképzéseken, átképzéseken is. 

 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi 

foglalkoztatási programok) 

A település határáról 1,5 km-en belül található az Inícia Zrt. szarvasmarhatartó telep, és az 

RWA Magyarország Kft., mely vetőmag forgalmazással, gabona felvásárlással és 

növényvédő szer forgalmazásával foglalkozó vállalat, valamint a Tutti Élelmiszeripari Kft.. 

A település közigazgatási területén belül található ipari park lehetőséget biztosítanak újabb 

cégek letelepedésének, Ikrény sokirányú gazdasági fejlődésének, munkahelyek 

teremtésének. A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyét a településen a Rábca Menti 

Községek Önkormányzatainak Család- és Gyermekjóléti Szolgálata munkatársa segíti. 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 

intézményekben történő foglalkoztatása 

Elmondható, hogy az önkormányzat foglalkoztat mélyszegénységben élő személyt. A 

településen nem érzékelhető a hátrányos helyzetű megkülönböztetés.  

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Az önkormányzat saját fenntartású intézményeiben nincs hátrányos megkülönböztetés. 

Egyéb munkáltatónál történő negatív megkülönböztetésről nincs adat. 

 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, 

munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások 

Fontos mérőszám egy község lakossága helyzetének megítélésében a szociális ellátások 

igénybe vételének aránya. A rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők szempontjából 

különösen fontos az ellátásokhoz való hozzájutás, melyek elsősorban a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.), valamint a foglalkoztatás 

elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) alapján 

vehetők igénybe.  

Az Szt. alapján a szociálisan rászorulók részére jövedelmük kiegészítésére, pótlására pénzbeli 

ellátás nyújtható, melyek az alábbiak:  

 

A járási hivatal: 

- időskorúak járadékát, 

- foglalkoztatást helyettesítő támogatást, 

- egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást, 

- ápolási díjat,  

 

a képviselő-testület 

– települési támogatást 

állapít meg.  
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Ezeken felül a jegyző hatáskörébe tartozik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

megállapítása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. 

törvény alapján.  

 

Természetbeni ellátásként közgyógyellátás is igénybe vehető, azoknak a személyeknek, 

akiknek ezt jövedelmi helyzete, valamint magas gyógyszerköltsége indokolja, valamint a 

szociálisan rászoruló személyek ingyenesen juthatnak hozzá az egészségügyi 

szolgáltatáshoz.  

 

Az Flt. alapján nyújtható munkanélküli ellátások a következők:  

- álláskeresési járadék,  

- nyugdíj előtti álláskeresési segély. 

 

A munkanélküliséghez, mélyszegénységhez szorosan kötődő rendszeres pénzellátások közül 

ki kell emelni az álláskeresési járadékot, valamint az aktív korúak ellátását, mely utóbbi két 

részre bontható: a foglalkoztatatást helyettesítő támogatásra és az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásra.  

Főszabályként elmondható, hogy két utóbbi ellátás azt követően vehető igénybe, hogy a 

munkanélküli személy az Flt. alapján folyósított ellátás folyósítási idejét kimerítette. 

Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki álláskereső, és az álláskeresővé válását megelőző három éven 

belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, továbbá munkát akar vállalni, de önálló 

álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő 

munkahelyet felajánlani. 

 

A települési támogatás keretén belül nyújtható ellátási formákról, azok igénylésének 

módjáról, feltételeiről a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról 

szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet rendelkezik.  

 

Szociális alapszolgáltatások közül a településen az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a 

családsegítés, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás található meg. Az étkeztetésre, valamint 

házi segítségnyújtásra nincs igény a településen. Az önkormányzat a családsegítést és a 

gyermekjóléti szolgáltatást a Rábca Menti Községek Önkormányzatainak Család-és 

Gyermekjóléti Szolgátalán keresztül biztosítja.  

Szakosított ellátást biztosító intézmény a községben nincs, azonban a településtől 8 km-re 

fekvő megyeszékhelyen, Győrben minden elérhető.  

 

 

14. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 

15-64 év közötti állandó 

népesség száma 

 

Álláskeresési segélyben 

részesülők (fő)  

Álláskeresési segélyben 

részesülők % 

2013 1 335 6,75 0,5% 

2014 1 349 8 0,6% 
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2015 1 367 7 0,5% 

2016 1 386 4,5 0,3% 

2017 1 368 3,75 0,3% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   

  

Az álláskeresési segélyben részesülők száma 2014. évtől folyamatosan csökken, ami 

természetesen összefüggésben van azzal is, hogy a regisztrált álláskeresők száma is 

redukálódik. Számuk a 15-64 év közötti állandó népesség számához viszonyítva elenyésző.  

 

15. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma  

Év 

Regisztrált munkanélküliek/ 

nyilvántartott álláskeresők 

száma 

 

Álláskeresési járadékra jogosultak 

Fő Fő % 

2013 56 8,75 15,6% 

2014 37 6,25 16,8% 

2015 40 9,5 23,8% 

2016 27 5,25 19,6% 

2017 17 4,25 24,6% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  

 

 

16. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma 

Év 

Rendszeres szociális 

segélyben részesített 

regisztrált munkanélküliek 

száma (negyedévek átlaga) -  

 

(2015. február 28-tól az 

ellátás megszűnt, vagy külön 

vált EGYT-re és FHT-ra) 

Egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti 

támogatásban részesülők 

átlagos száma 2015. márc. 

1-től érvényes módszertan 

szerint 

  

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek 

átlagos havi száma (2015. 

március 01-től az ellátásra 

való jogosultság 

megváltozott) 

Fő Fő 
15-64 évesek 

%-ában 
Fő 

Munkanélküliek 

%-ában 

2012 10 0 0,75% 12 17,71% 

2013 6,75 0 0,51% 9 16,00% 

2014 4 0 0,30% 5 13,42% 

2015 6,25 2 0,46% 8 20,00% 

2016 5 3 0,36% 5 18,69% 

2017 2,5 
nincs 

adat 
0,18% 

nincs 

adat 
#ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a 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 lakhatási körülmények vizsgálata során vizsgálni kell – az ENSZ Gazdasági, Szociális és 

Kulturális Jogok Bizottsága által meghatározott - a megfelelő lakás fogalmát az alábbi 

szempontok szerint:  

- lakhatáshoz való hozzáférés,  

- a lakhatás jogi biztonsága,  

- lakóminőség,  

- elhelyezkedés,  

- megfizethetőség.  

 

Magyarországon, ha a lakhatáshoz való hozzáférést vizsgáljuk, azt látjuk, hogy az 

önkormányzati bérlakások száma évről évre csökken, a hajléktalanok száma pedig 

folyamatosan nő, illetve egyre nagyobb probléma az elárverezett ingatlanok miatti lakhatási 

gondok megoldása.  

Az ikrényi lakásállomány száma 2016. évi adatok szerint 627, ennek döntő többsége 

lakáscélú ingatlan. 

 

 
 

a) bérlakás-állomány 

Ikrényben bérlakásállomány nem található. A lakosok, letelepedni vágyók körében igény 

lenne a számuk növelésére.  

 

b) szociális lakhatás 

Szociális lakhatást biztosító ingatlan nincs az önkormányzat tulajdonában.  

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

A településen nincsenek, egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok. 
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d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

Településünkön jelenleg 1 fő rendelkezik településszintű lakcímmel, hajléktalan nincs a 

településen. Az elmúlt 5 évben a devizahitelesek közül többen eladták az ingatlanukat a 

Nemzeti Eszközkezelőnek, hogy aztán azt kedvezményesen visszabérelhessék, és ezáltal 

ne kerüljenek az utcára az ingatlan elárverezése, majd kilakoltatásuk miatt.  

 

e) lakhatást segítő támogatások  

A lakhatást segítő támogatásoknak azért van fontos szerepe, mivel napjainkban komoly 

probléma az eladósodás, különösen az alacsony jövedelműek, illetve munkájukat 

elveszítők körében, veszélyeztetettek ilyen szempontból még a többgyermekes családok is. 

Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat hajléktalanná, vagy náluk kapcsolhatják ki fizetés 

hiányában a közszolgáltatásokat. Helyi szinten a következő támogatásokkal lehet segíteni 

a rászorultakat:  

- lakhatási támogatás,  

- kamatmentes szociális kölcsön.  

 

2018-ban 2 fő összesen 316.000,- Ft összegben részesült kamatmentes szociális kölcsönben, 

amit jellemzően 12 havi időtartamra kaptak használatra. 

Települési támogatás keretében nyújtott lakhatási támogatásban 2018. évben átlagosan 6 fő 

részesült, összesen 367.400,- Ft összegben.  

 

18. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma 

Év 
Lakásfenntartási támogatásban 

részesített személyek száma  

Adósságcsökkentési támogatásban 

részesítettek száma  

2012 6 0 

2013 7 0 

2014 13 0 

2015 12 0 

2016 0 0 

2017 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  

 

2015. március 1-től lakásfenntartási támogatás települési támogatás keretében nyújtható 

lakhatási támogatásként nyújtható, melynek jogosultsági feltételeit a 6/2015. (II.19.) 

önkormányzati rendelet szabályozza. Adósságcsökkentési támogatás nincs a településen.  

 

f) eladósodottság 
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A helyi önkormányzat adósságcsökkentési támogatást nem folyósít, arról rendeletben nem 

rendelkezik. Az önkormányzatnak lakásfenntartási támogatással tudja csökkenteni azok 

számát, akik nehéz anyagi helyzetbe kerültek. 

 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő 

lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi 

közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

A közműszolgáltatások közül vezetékes víz, villany hozzáférhető, valamint a közösségi 

közlekedéshez való hozzáférés is megoldott egy buszmegálló kihelyezésével. 

 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

Szegregátumnak nevezzük, azokat a földrajzilag egybetartozó és elhatárolható területeket, 

ahol legfeljebb az általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korú lakosságon (15-64 éves 

korosztály) belül eléri, illetve meghaladja az 50 %-ot. Ikrényben a fenti meghatározás 

szerinti szegregátum nem alakult ki. 

 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi 

elhelyezkedése, megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi 

jellemzői stb.) 

A településre nem releváns, mert nincs szegregátum a község határain belül. 

 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb 

jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

A településre nem releváns, mert nincs szegregátum a község határain belül. 

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének 

folyamatai 

A településre nem releváns, mert nincs szegregátum a község határain belül. 

 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (4) bekezdése határozza 

meg, hogy az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 

kötelezően ellátandó feladata az önkormányzatnak. Az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat az 

egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:  

 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti 

ellátásról, 
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d) a védőnői ellátásról, és 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 

 

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

Az egészségügyi alapellátás helyben a háziorvosi ellátáson keresztül valósul meg. A 

település főútján található épületben található az orvosi rendelő, a védőnői szolgálat, illetve 

a fogorvos is. A településen egy gyógyszertár is található. 

Az ellátás megfelelő színvonalon működik, az egyenlő bánásmódhoz való jog ezen a 

területen érvényesül, hiszen az egészségügyi intézmény használata megfelelő színvonalú és 

hatékony.  

Szintén a háziorvossal együttműködve valósul meg az iskolaegészségügyi ellátás, melyet a 

háziorvos külön megállapodás alapján, a társadalombiztosító finanszírozásával lát el.  

A védőnői szolgálat Ikrényben 1 fő védőnővel működik, aki a rendelő helyiségében, illetve 

a gyermekek otthonában végzi a jogszabály által előírt feladatait.  

Településünk lakosságát a Győrben található Győr környéki felnőtt és gyermek háziorvosi 

ügyelet látja el rendelési időn és a háziorvosok készenléti idején kívül. A járóbeteg-

szakellátás javarészt Győrben valósul meg. 

 

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez) való hozzáférés 

A településen a prevenciós és szűrőprogramokhoz való hozzáférés biztosított, a 

szűrővizsgálatokat az Önkormányzat szervezi. A szűréseken részt vettek pontos száma az 

Önkormányzat számára nem ismert, a tapasztalatok alapján a lakosság körében az 

emlőszűrés, a méhnyak-szűrés, a tüdőszűrés lehetősége a legszélesebb körben ismert.  

Hiányossága a rendszernek, hogy még a háziorvosok számára sincs pontos adat arra 

vonatkozóan, hogy pácienseik milyen szűrővizsgálatokon vesznek részt. Az 

Önkormányzatnak, a háziorvosoknak és civil szervezeteknek is szerepet kell vállalniuk a 

szűrővizsgálatok fontosságának tudatosításában.  

Az egészségnapok szervezése számos kisebb szűrésre, valamint fentiek népszerűsítésére ad 

lehetőséget, a feladat megvalósítása az Önkormányzat, az iskola és a civil szervezetek 

hatékony közreműködésével jön létre településünkön.  

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés javarészt a megyeszékhelyen 

megoldott. A gyermekek vizsgálata, fejlesztése a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Önkormányzat által fenntartott Gyógypedagógiai Szolgáltató Központban széleskörűen 

megoldott. 

Itt működik a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, 

továbbá foglakoznak logopédiai ellátással, korai fejlesztéssel, fejlesztő felkészítéssel.  

Külön említésre méltó, hogy a településen a sportprogramokhoz való hozzáférés 

széleskörűen megoldott köszönhetően a Rábcatorok Sportcsarnok által nyújtott 

lehetőségeknek, (röplabda, kosárlabda, kézilabda, teremfoci, fallabdázási lehetőség) 

valamint a sportpályán található strandröplabda és edzőpálya is. Mindezen sportolási 
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lehetőségek széles korosztályt érintenek és bárki számára hozzáférhetőek, a 

mozgáskorlátozottak érdekében az akadálymentesítés megoldott. 

 

 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

Településünkön a közétkeztetés erre a célra szakosodott cégen keresztül történik. Ennek 

keretében étkeznek az óvodások, az iskola tanulói, illetve a szociális étkezők is, ami azt 

jelenti, hogy sokfajta előírásnak és elvárásnak kell megfelelnie a közétkeztetést biztosítónak.  

A Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv ellenőrzései alkalmával tett megállapítások, 

valamint a szülői észrevételek kapcsán az Önkormányzat szükség esetén beavatkozik a 

szolgáltatás javítása érdekében. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

A településen a sportprogramokhoz való hozzáférés széleskörűen megoldott köszönhetően 

a Rábcatorok Sportcsarnok által nyújtott lehetőségeknek (röplabda, kosárlabda, kézilabda, 

teremfoci, fallabdázási lehetőség). Az évente megrendezésre kerülő falunapon, valamint 

családi napon a különböző versenyszámok díjazottjai a sportcsarnokban felhasználható 

bérletet, küzdőtér és fallabdapálya használatra feljogosító jegyet kapnak nyereményként.  

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés a községben 

megoldott, az Önkormányzat a rászorulóknak biztosítja családsegítést, az étkeztetés pedig 

közvetlenül közétkeztetést biztosító cégen keresztül történik. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem működik a településen. 

 

A családsegítés az Szt. szerint a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 

krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez 

vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség 

megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.  

 

Fenti tevékenységet a településen, a 3 községre (Abda, Börcs, Ikrény) szerveződött Rábca 

Menti községek Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának családgondozója látja el.  

A szervezet jogszabály által előírt feladatain túlmenően programok, rendezvények, 

segélyezési akciók megszervezésében is részt vesz.  

Fő tevékenységük a családgondozás. Az érintett családok sok és összetett problémával 

küzdenek, melynek megoldása sokszor csak a családsegítő segítségével sikerülhet, azonban 

gyakori gond, hogy ez az együttműködés hiányában nem valósul meg.  

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

A fenti szolgáltatások nyújtásakor az Önkormányzat szakemberei hátrányos 

megkülönböztetés nélkül, az egyenlő bánásmód követelményének betartásával látják el 

közfeladatukat.  

 



33 
 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és 

az egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

A hátránykompenzáló juttatások a szociális ellátórendszeren belül különböző, általában 

rendszeres pénzellátások formájában is megnyilvánulnak. A helyi önkormányzat a 

települési támogatások megítélésével juttatást biztosít a rászorulóknak.  

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat rendszeresen juttat a rászoruló családoknak ruha, 

bútor, játék, és könyv adományokat, valamint tartós élelmiszer gyűjtését is megszervezi. 

 

19. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek részére szervezett 

háziorvosi szolgálatok száma 

 

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma 

 

A házi 

gyermekorvosok 

által ellátott 

szolgálatok 

száma 

 

2013 1 0 0 

2014 1 0 0 

2015 1 0 0 

2016 1 0 nincs adat 

2017 1 0 nincs adat 

 

 A településen a gyermekorvosi feladatokat a háziorvos, Dr. Bikfalvi István látja el.  

 Dr. Vidonyi Dániel gyermekorvos havonta egyszer fogadja a betegeket a településen.  

 

 

20. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2013 34 

2014 28 

2015 29 

2016 26 

2017 nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

2013. január 1-jétől az alanyi és normatív jogú közgyógyellátásra való jogosultság 

megállapítása a járási hivatal hatáskörébe került. Aki a járási hivatal által megállapított 

alanyi, valamint normatív közgyógyellátásra nem szerez jogosultságot, az önkormányzattól 

települési támogatás keretében folyósított gyógyszertámogatást igényelhet. A helyi rendelet 

alapján a gyógyszertámogatás mértéke a gyógyszertár által igazolt költség, de legfeljebb 

6.000,- Ft lehet. A tapasztalatok alapján kérelmezők gyógyszerköltsége meghaladja a fenti 

mértéket. 2015-ben 1 fő, 2016-ban 3 fő, 2017-ben 5 fő, 2018-ban pedig 4 fő részesült 

gyógyszertámogatásban.   

Forrás: TeIR, KSH Tstar, háziorvos adatszolgáltatása 
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21. 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 

2013 nincs adat nincs adat 11 

2014 nincs adat nincs adat 8 

2015 nincs adat nincs adat nincs adat 

2016 7 nincs adat 7 

2017 nincs adat nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 

Az ápolási díjban részesülőkről az önkormányzat nem rendelkezik nyilvántartással, mivel 

annak megállapítása a járási hivatal hatáskörébe tartozik súlyosan fogyatékos, valamint 

tartósan beteg 18 év alatti esetében.  

 

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó, nagykorú 

hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 2013. január 01-jétől az ápolási díj 

megállapítása a járási hivatal hatáskörébe került, az önkormányzat az ellátottak számáról 

nyilvántartással nem rendelkezik. 2015. március 01-jétől az önkormányzat települési 

támogatás keretében ápolási támogatást nyújthat azon rászorulóknak, akik a járási hivatal 

által megállapítandó ápolási díjra nem jogosultak. Ilyen jogcímen 2016-ban egy fő 

kérelmezte a támogatás megállapítását, aki 2016. február és 2016. október között gondozta 

otthonában a hozzátartozóját. 

 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

A település életében fontos szerepet töltenek be a közösségi színterek, ahol a közösségi 

együttélés során megnyilvánul a társadalmi szolidaritás.  

Fentiek feltételei községükben mind infrastrukturálisan, mind az Önkormányzat, illetve 

civil szervezetek közreműködése által adottak.  

A közösségformálás jelenleg tapasztalható akadálya és egyben megoldandó problémája a 

lakosság nehéz bevonása, mely egyrészt abból is fakadhat, hogy az újonnan ideköltöző 

lakók nehezen találják a közös kötődést a település régebbi lakóval, másrészt a más 

településen való munkavállalás, oktatási intézménybe való járás miatt a lakosok egy 

részének élete nem helyben zajlik.  

A közösségi élet Ikrényben alkalmi és rendszeres programokon keresztül valósul meg. A 

különböző programok megvalósulásának helye a sportcsarnok melletti szabad terület, 

illetve a focipálya. Az önkormányzat a nagyobb rendezvényeket egy évre előre megtervezi 

(pl.: falunap, családi nap, falukarácsony, fényünnep, nemzeti ünnepek, egyéb 
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megemlékezés), melyeknek a falu közösségformálásában nagy jelentősége van. A civil 

szervezetek tevékenyen részt vesznek ezen programok megszervezésében és 

lebonyolításában.   

A civil szerveződések közül a nyugdíjasok klubot működtetnek, ahova az idős emberek 

rendszeresen eljárnak, és akik falun kívüli tevékenységeket (kirándulás, nyugdíjas 

találkozó) is szerveznek.  

A helyi közösségi szolidaritás adományozásban és önkéntes munkában van jelen a 

településen,  melyet az önkormányzat és a családsegítés szervez. A családsegítő szolgálat 

játék- és ruhabörze keretében segíti a rászorulókat. Említésre méltó, hogy a településen 

mindig nagy számban vannak, akik szeretnének ilyen módon segíteni és az összegyűjtött jól 

használható holmikat eljuttatják a családsegítő szolgálathoz. Legutóbb az önkormányzat 

szervezett önkéntes munkában járdaépítést, melyen nagyon sokan voltak jelen a falu lakói 

közül. Elmondható, hogy a településen példaértékű az önkéntes munkában való részvételi 

hajlandóság és az adományozás keretében is kifejezésre jut a helyi lakosok szociális 

érzékenysége. 

Az önkormányzat ezenfelül évente 1 alkalommal közmeghallgatást, valamint falufórumot 

tart, ahol a települési lakosoknak lehetőségük van hangot adni véleményüknek, ezenfelül a 

testületi ülések nyilvánosak, bárki részt vehet rajtuk, bármilyen témában javaslattal élhet a 

testület felé. 

 

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 

Településünkön nem fordult elő etnikai konfliktus, illetve nem rendelkezünk róla 

információval. Esetleges előfordulás esetén a körzeti megbízott rendőrök járnak el, valamint 

a Polgárőrség nyújt segítséget, intézkedik. 

 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 

A Rábca Menti Községek Önkormányzatainak Család-és Gyermekjóléti Szolgálata 

rendszeresen segíti a családokat különböző adományokhoz való hozzájutásban, valamint 

tárgyi adományok (bútorok, babakocsik) továbbításával.  

A település lakói szívesen segítik az önkormányzatot, ha társadalmi munkáról van szó. 

Tették ezt többek között az iskolatető felújításakor, az óvoda felújításánál, járdaépítéseknél.  

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

2014-ig működött roma nemzetiségi önkormányzat a településen, jelenleg nemzetiségi 

önkormányzat nincs Ikrényben.  
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

 

beazonosított problémák 

 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A hosszabb ideje közfoglalkoztatásban 

dolgozók elsődleges munkaerőpiacra való 

feljutása nehéz. 

Digitális Jólét Programba történő 

bevonásuk, és mentorálásuk.  
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

A családpolitika célja, hogy biztosítsa a társadalom egészséges szerkezetét, megteremtse a 

családok jólétét, szolgálja a nemzet fennmaradását és a gyerekek érdekét. A Kormány 

szándéka, hogy a reprodukciós ráta emelkedjen, amit a gyermekvállalás támogatásával tud 

elérni. A cél elérése érdekében tett intézkedések a teljesség igénye nélkül a családi 

otthonteremtési kedvezmény (CSOK) és családi adókedvezmény bevezetése, jelzáloghitel és 

diákhitel megszüntetése vagy csökkentése, diplomás gyed időtartamának 2 évre történő 

emelése, gyed határértékének növelése. 

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, 

életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

A korábban ismertetett 6. számú táblázat értelmében a településen a születések száma 

nagyobb, mint a halálozások száma. 2013-2014 évben a halálozások száma magasabb volt, 

2015-ben 12 halálesetre 12 születés jutott és az elmúlt 2 évben figyelhető meg látványos 

emelkedés. 2016-ban 26 élveszületésre 17 haláleset, míg 2017-ben 25 születésre 14 haláleset 

jutott.  

A településen a gyermekek életkorának megfelelő intézményi ellátás az óvoda és az iskola 

fenntartásával biztosított. Az óvoda bővítése és korszerűsítése a megnövekedett 

gyermeklétszám miatt szükséges volt. A Magyarország Kormánya által kiírt pályázaton 

hazai és európai uniós forrásból 2018-ban 127.699.999,- Ft támogatást nyert településünk a 

fejlesztésre.  

 

22. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 

Önkormányzati 

bölcsődék száma 

 

Bölcsődébe beírt 

gyermekek száma 

 

Szociális 

szempontból felvett 

gyerekek száma 

(munkanélküli 

szülő, 

veszélyeztetett 

gyermek, nappali 

tagozaton tanuló 

szülő) 

Nem 

önkormányzati 

bölcsődék száma 

(munkahelyi, 

magán stb.) 

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   
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23. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

Év 

Működő (összes) 

bölcsődei 

férőhelyek száma 

Működő, 

önkormányzati 

bölcsődei férőhelyek 

száma 

Egyéb, nem 

önkormányzati 

bölcsődei 

(munkahelyi, 

magán stb.) 

férőhelyek 

száma 

Családi napköziben 

engedélyezett 

férőhelyek száma 

(december 31-én) 

 

2012  0  0 0  nincs adat 

2013  0  0  0 nincs adat 

2014  0  0  0 nincs adat 

2015  0  0  0 nincs adat 

2016  0  0  0 nincs adat 

2017  0   0   0 nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi adatszolgáltatás   

 

Bölcsőde sajnos az anyagi lehetőségek miatt nem áll rendelkezésre a településen. 2017 év 

elejétől a bölcsődei rendszer átalakul, bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde és 

munkahelyi bölcsőde kialakítására nyílik lehetőség. Fontos változás, hogy minden 

településen, ahol 40-nél több 3 év alatti gyermek él, vagy legalább 5 család igényli a 

bölcsődét az önkormányzatoknak kötelező lesz a bölcsődei ellátás valamely formáját 

megszervezni, működtetni (önállóan az önkormányzat, vagy társulás formájában más 

önkormányzatokkal, vagy civil, egyházi fenntartóval ellátási szerződéssel).  

 

24. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 

korú 

gyermekek 

száma 

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 

 

2013 92 3 60 1 68 nincs adat 

2014 104 3 60 1 70 nincs adat 

2015 100 3 60 1 57 nincs adat 

2016 83 3 60 1 51 nincs adat 

2017 84 3 60 1 68 nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés    
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25. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók 

száma 

Tanév 

Általános iskola 1-4. 

évfolyamon tanulók 

száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

 

Általános iskola 5-

8. évfolyamon 

tanulók száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

 

Általános 

iskolások 

száma 

Napközis általános iskolai 

tanulók száma a nappali 

oktatásban (iskolaotthonos 

tanulókkal együtt) 

fő fő fő fő % 

2011/2012 41 45 86 28 32,6% 

2012/2013 47 39 86 31 36,0% 

2013/2014 47 41 88 34 38,6% 

2014/2015 49 30 79 28 35,4% 

2015/2016 50 35 85 28 32,9% 

2016/2017 49 33 82 25 30,5% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar     

Fenti táblázatokból látszik, hogy a tényleges gyermeklétszámnál jóval kevesebb óvodáskorút íratnak 

be a helyi óvodába a szülők. A másik probléma, hogy ebből a redukált létszámból még kevesebben 

járnak a helyi iskolába. A valós okok feltárása az önkormányzatnak és a helyi intézményeknek a 

feladata.  

 

26. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, 

feladatellátási helyek 

Tanév 

Az általános iskolai 

osztályok száma a 

gyógypedagógiai 

oktatásban (a nappali 

oktatásban) 

 

Az általános iskolai 

osztályok száma (a 

gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

 

Általános iskolai feladat-

ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai oktatással 

együtt) 

 

1-8 évfolyamon 

összesen 

1-8 évfolyamon 

összesen 
db 

2011/2012 n.a. 8 1 

2012/2013 n.a. 8 1 

2013/2014 n.a. 7 1 

2014/2015 n.a. 6 1 

2015/2016 n.a. 6 1 

2016/2017 n.a. 7 1 

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

Tanév 
A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban  

Fő 

2011/2012 13 

2012/2013 13 

2013/2014 10 

2014/2015 12 

2015/2016 10 

2016/2017 0 

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

 

A 2016/2017. tanévben létszámhiány miatt nem indult 8. osztály.  

 

A gyermekek fejlődését 1 fő főállású védőnő kíséri nyomon, valamint a településen a 

Gyermekjóléti Szolgálat 1 fő családsegítő munkatársa nyújt segítséget azoknak a 

családoknak, ahol beavatkozás szükséges.  

 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, 

egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete   

A veszélyeztetett gyermek definíciója alatt a gyermekvédelmi törvény meghatározásában 

olyan –magatartás, mulasztás, vagy körülmény következtében kialakult – állapotot értünk, 

amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi, vagy erkölcsi fejlődését gátolja. Olyan állapotról 

van szó, amelynek kialakulásában számtalan tényező játszhat közre a szülők, a környezet, 

vagy a gyermek részéről.  

A gyermekvédelem feladata a veszélyeztető tényezők felismerése, feltárása, a veszélyeztető 

magatartás megszüntetése.  

A veszélyeztetettség leggyakrabban a gyermek viselkedési zavarai, beilleszkedési zavarai 

által kerül napvilágra, ami miatt nagyon fontos szerepe van a jelzőrendszer működésének.  

A veszélyeztetettség és hátrányos helyzet nehezen elhatárolható fogalom, de elmondható, 

hogy a veszélyeztetettség előfordulása gyakoribb a hátrányos helyzetű rétegek esetén, és a 

hátrányos helyzet, tartós fennállása sokszor a veszélyeztetettséghez vezet.  

Emiatt nagyon fontos, hogy időben napvilágra kerüljenek a problémák, amikor még kisebb 

és kevésbé drasztikus beavatkozással megoldhatók azok.  

A veszélyeztetettség kialakulásának fő okai az anyagi gondok, a szülők elhanyagoló 

magatartása, a hátrányos helyzetű családi környezet tényezői, az életvezetési problémák, a 

szülők mentális, pszichés, szenvedély betegségei.  

A családgondozó munkatársak esetei között egyre több azoknak a szülőknek a száma, akik 

a megváltozott élethelyzetet – lakás elvesztése, munkanélküliség, betegség miatti 
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megváltozott munkaképesség – nem tudják kezelni, így a gyermekek is veszélyeztetetté 

válnak.  

A tapasztalat szerint a veszélyeztetettség kialakulásában az is szerepet játszik, hogy a 

gyermekek szabadidejüket nem tudják hasznosan eltölteni, így a hasonló problémákkal 

küzdő társaikkal közösen elindul egy sodródási folyamat, ami az időben történő 

beavatkozás hiányában súlyossá válhat.  

Gyakori probléma a szülők nem együttműködő magatartása, aminek hiánya, szintén gátló 

tényező a probléma megoldásában. 

 

 

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

Év 

Védelembe vett kiskorú 

gyermekek száma december 31-

én 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

december 31-én  

2013 2 11 

2014 1 24 

2015 1 23 

2016 4 7 

2017 nincs adat nincs adat 

Forrás: Családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat adatszolgáltatása 

 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

2013. szeptember 1-jétől a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg 

előterjesztett kérelemre, külön jegyzői határozattal történhet. A szabályozás célja a 

gyermek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése koragyerekkortól fiatal koráig 

a minél sikeresebb társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.  

 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

- a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket 

együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba 

fogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel 

rendelkezik, 

- a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket 

nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív 

korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének 
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időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott 

személy, 

- a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy 

a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában 

szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy 

szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan 

biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű 

- az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az előző pontban meghatározott körülmények közül legalább 

kettő fennáll, 

- a nevelésbe vett gyermek, 

- az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 

felnőtt. 

 

Jelenleg 1 gyermeknek hátrányos helyzet, valamint 8 gyermeknek halmozottan 

hátrányos helyzet került megállapításra a településen.  

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre jutó 

havi jövedelem összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítják meg, célja a 

szociális alapon rászoruló kiskorúak, vagy közoktatási intézményben tanuló nagykorúak 

támogatása, a következő formában: étkezési kedvezmény, évente két alkalommal 

természetbeni támogatás, tankönyvtámogatás.  

 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatást a településen jelenleg nem folyósít az 

Önkormányzat. 

 

29. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi 

átlagos száma 

Év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma 

2012 44 

2013 43 

2014 43 

2015 35,5 

2016 29 

2017 33 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 



43 
 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma évről évre csökken, ez 

köszönhető annak, hogy a minimálbér, valamint a garantált bérminimum összege 2010 óta 

folyamatosan emelkedik, viszont a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapjául 

szolgáló öregségi nyugdíjminimum 2008 óta változatlanul 28.500,- Ft. A garantált 

bérminimum 2013-ban bruttó 114.000,- Ft, míg 2018-ban bruttó 180.500,- Ft-ra emelkedett. 

A minimálbér bruttó összege 2013-ban 98.000,- Ft, 2018-ban már bruttó 138.000,- Ft volt. 

Példaként egy két gyermekes család, ahol a szülők minimálbért keresnek, már nem 

jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, mert az egy főre jutó jövedelem a 

családban meghaladja a Gyvt.-ben szabályozott mértéket. (2018-ban az egyedülálló szülő, 

tartósan beteg gyermek vagy súlyosan fogyatékos gyermek, vagy nagykorúvá vált 

gyermek esetében az egy főre jutó havi jövedelemhatár 41.325,- Ft, minden más esetben 

38.475,- Ft.) 

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

Fenti ellátáson túlmenően a gyermekek jogán járó helyi juttatás még a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás volt korábban. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

Szociális Bizottsági hatáskörben volt adható eseti pénzbeli, vagy természetbeni támogatás, 

a gyermekekkel járó költségek kiegészítésére. Jelenleg ez az ellátás nem létezik, a 

gyermekek jogán más jogcímeken igényelhet támogatást a törvényes képviselő. Ezek 

pedig: gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása, tanköteles korú gyermek, illetve 

középfokú- vagy felsőfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató fiatal részére 

tanszerek-, tankönyvek megvásárlására, illetve osztálykirándulás, táborozás költségeire; 

gyermek-szülő gyámhatósági vagy bírósági határozaton alapuló kapcsolattartás 

útiköltségeihez való hozzájáruláshoz; valamint gyermek fogadásának előkészítése címén.  

 

Gyermek jogán helyi juttatásokban részesülők száma, részükre megítélt összeg 

Év Jogcím Fő Összeg (Ft) 

2015 

tanszer vásárlása 1 18.000,- 

gyermek fogadásának 

előkészítése 
1 15.000,- 

2017 

tanszer vásárlása 1 3.100,- 

kapcsolattartás 

útiköltségeihez hozzájárulás 
1 12.000,- 

2018 

tanszer vásárlása 3 35.000,- 

gyermek fogadásának 

előkészítéséhez 
1 10.000,- 

Forrás: önkormányzati adat 

 

2016-ban fenti jogcímeken nem került támogatás megállapításra. 

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

A gyermekvédelmi törvény 2015-ös változása értelmében az intézményi gyermekétkeztetést 

ingyenesen kell biztosítani 
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a) a bölcsődében, mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő 

gyermek számára, ha 

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, 

ac) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

ad) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy 

ae) nevelésbe vették; 

b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

bb) nevelésbe vették; 

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá 

tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el; 

d) az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

da) nevelésbe vették, vagy 

db) utógondozói ellátásban részesül. 

 

Az intézmények tájékoztatása alapján az iskolában jelenleg 8 fő, míg az óvodában 37 fő 

étkezik ingyen.  

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

Nem releváns a településen.  

 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

A községben szegregátum nem alakult ki, illetve a kialakulásának veszélye nem áll fent. 

 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése  

 

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre 

jutott ellátott, betöltetlen státuszok) 

A védőnői szolgálat több mint 100 éve működik az állami közszolgáltatások 

rendszerében. A védőnői ellátás magas szintű, egészségorientált képzettséggel, országos 

lefedettséggel működik. A védőnő preventív tevékenység végzésére képzett, védőnői 

diplomával rendelkező egészségügyi szakember.  

A védőnői ellátás feladata az egészségfejlesztés, a betegségek megelőzése, megbetegedés 

esetén az egészségi állapot mielőbbi helyreállítása, a szövődmények megelőzése, tartós 

betegség esetén a lehető legjobb állapot elérésében való közreműködés. A védőnő a 

jogszabályok, és módszertani útmutatók által meghatározott feladatait önállóan végzi, 

ennek során kapcsolatot tart és együttműködik a háziorvossal, házi gyermekorvossal, 

továbbá a szakellátás, közoktatás, a gyermekjóléti, szociális és családsegítést végző 
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intézmények illetékes szakembereivel. A területi védőnői ellátást a 49/2004. ESZCSM 

rendelet szabályozza. A helyi védőnő a 0-7 éveseken és az ikrényi iskolásokon túl területi 

ellátásban végzi a kisbajcsi és a vámosszabadi tagiskola gyermekeinek gondozását, ami 

kb. 300 gyermeket jelent. Ehhez jönnek még a várandósok gondozási feladatai. Az 

ellátáshoz való hozzájutás biztosított. Munkája során együttműködik az iskolával, az 

óvodával, a családgondozókkal, az önkormányzattal, részt vesz az iskolaegészségügyi 

feladatok ellátásában is, illetve a települési jelzőrendszer tagjaként jelzéssel él, 

amennyiben olyan gyermek kerül a látóterébe, aki számára nem biztosítottak az 

egészséges fejlődés feltételei. A községben betöltetlen védőnői álláshely nincs, a 

helyettesítés megoldott. 

 

30. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői álláshelyek 

száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2013 1 137 

2014 1 141 

2015 1 134 

2016 1 131 

2017 1 145 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, védőnői adatszolgáltatás 

 

Fenti táblázat csak a 0-7 év közötti gyermekek számát mutatja, minden esetben tárgyév 

december 31-jei állapot alapján. 

 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi 

ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

                           31. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői  

Év 

Betöltetlen 

felnőtt 

háziorvosi 

praxis/ok 

száma 

Háziorvos által 

ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos 

által ellátott 

gyerekek 

száma  

Felnőtt házi 

orvos által 

ellátott 

gyerekek 

száma  

Házi 

gyermekorvosok 

száma 

2012 0 1598  nincs adat  198 nincs adat 

2013 0 1608  nincs adat 209 nincs adat 

2014 0 1621  nincs adat 213 nincs adat 

2015 0 1698  nincs adat 220 nincs adat 

2016 0 1791  nincs adat 228 nincs adat 

2017 0 1817  nincs adat 245 nincs adat 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés    

 

A településen a gyermekorvosi feladatokat a háziorvos látja el.  

Dr. Vidonyi Dániel gyermekorvos havonta egyszer fogadja a betegeket a településen.  

 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

Az óvodában egy fő óvónőnek szakvizsgázott fejlesztőpedagógus végzettsége van. A 

logopédiai fejlesztés helyben történik. A logopédus heti rendszerességgel foglalkozott a 

beszédhibás gyermekekkel, a 2016/2017. nevelési évben 14 fővel.    

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

A helyi család-és gyermekjóléti szolgálat feladatkörét a Rábca Menti Községek 

Önkormányzatainak Család-és Gyermekjóléti Szolgálata végzi. 2016. január elsejétől a 

Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat egy intézményként látja el feladatait. 

A szolgálat célja, hogy segítse a településen élő mentális és szociális problémával küzdő 

személyeket, családokat. Lényeges, hogy a szolgáltatás segítségével mindenkihez 

eljussanak olyan információk, melyek a megélhetésüket, mindennapi életüket segíteni 

tudják.  

A Szolgálat 2017. évben 11 családdal került kapcsolatba családgondozás során. 

Környezettanulmányt végeztek, települési támogatást juttattak el a rászorulók részére.  

Hivatalos papírok értelmezéséhez is nyújtottak segítséget, valamint albérletkeresésben is 

közreműködtek.  

A Szolgálat minden hónap első szerdáján 13-14 óra között ikrényi lakosok számára 

lehetőséget biztosít álláslisták böngészésére, illetve internetes álláskeresésre. A kiválasztott 

konkrét állásajánlatokra való jelentkezések bonyolítására - korlátozott számban - ingyenes 

mobiltelefon használatát biztosítják, valamint igény esetén, önéletrajz e-mailen való 

elküldésére is van lehetőség. 

A gyermekvédelem területén 2017. évben 8 gondozási esettel találkoztunk. Ez összesen 11 

családot érintett. 8 gyermek alapellátásban és 5 gyermek védelembevételben részesült. Az 

év folyamán az érdekvédelemmel kapcsolatos esetek miatt 11 családdal kerültek 

kapcsolatba a családsegítők.  

Tárgyévben a nevelésbe vett gyermekekkel való törődést, törvényi szabályozás értelmében 

a Győri Család-és Gyermekjóléti Központ végezte továbbra is. Ez vonatkozik az ideiglenes 

hatályú elhelyezést és utógondozást igénylő kliensekre is, így adott évben ilyen irányú 

megkeresésünk nem volt. 

A védelembe vett gyermekeknél főként a rendszeres kapcsolattartás a családokkal, 

esetfelelős menedzserrel, illetve információnyújtás keretein belül működtünk együtt, így 

segítve a gyermekek helyzetének javítását. 

 

 

e) gyermekvédelem 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az 1997. évi XXXI. gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló törvény, valamint 15/1998. (IV. 30.) NM a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet alapján végzi munkáját. A 
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családsegítés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

alapján történik.  

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat összefogja a település család és gyermekvédelmi 

szakembereinek munkáját, koordinálja, segíti azt. Rendszeres szakmaközi értekezleteket, 

esetmegbeszéléseket tart. Hatékony észlelő-és jelzőrendszeri hálózatot működtet a 

gyámhatóság, a rendőrség, a pártfogó felügyelői szolgálat, a védőnői szolgálat, a helyi 

oktatási és nevelési intézmények részvételével. 

Az intézmény családsegítői 2017. évben havonkénti, illetve szükség szerinti 

megbeszéléseket tartottak, melynek során elmondhatták őszintén véleményüket, 

problémájukat. A tagok lehetőségükhöz mérten segítették egymás munkáját.  

A Települési Tanácskozást minden évben a jogszabályi előírásoknak megfelelően február 

28-ig kell megszervezni a szolgálatoknak.  

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

A krízishelyzetben lévő családok a 8 km-re Győrben található Családok Átmeneti 

Otthonában jelentkezhetnek, itt azonban feltétel, hogy győri lakcímmel rendelkezzenek. 

Ezenfelül Mosonmagyaróváron is megtalálható a CSÁO. 

 

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

Az egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés településünkön 

biztosított. Fentiek megszervezésében az Önkormányzat, az óvoda, az iskola és a Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai vesznek részt. A sportprogramok javarészt az iskola 

és óvoda életéhez kötődnek. 

Aktuális probléma egy olyan közösségi tér létrehozása, ahol a gyermekek felügyelet mellett, 

hasznosan, hasonló korosztályos csoportban tudják eltölteni szabadidejüket.  

A szünidős programok közül évek óta megrendezésre kerül a nyári napközis tábor, melyre 

egyre több a jelentkező. Ennek okai, hogy a dolgozó szülők nehezen tudják megoldani a 

nyári gyermekfelügyeletet, egyre kevesebb az együtt élő többgenerációs család, illetve az 

egyéb táborok sok család számára megfizethetetlenek.  

Az önkormányzat által szervezett nyári napközis táborban jellemzően az alsó tagozatos 

gyermekek vesznek részt, számukra változatos sport, kulturális, szabadidős programokat 

szerveznek a pedagógusok, illetve a családgondozók.  

 

 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

Az intézményi gyermekétkeztetés a településen az iskolai melegítő konyhán keresztül 

megoldott, az étel vásárolt szolgáltatásként, külső cég által működik. Az iskolába, óvodába 

járó gyermekek helyben étkeznek. Az intézményekben hétvégén étkezési lehetőség nincsen, 

az óvodai konyha a 4 hetes leállási időszak kivételével nyáron is működik. 

Az iskolában 1 fő, az óvodában 2 fő konyhai dolgozó vesz részt az étkeztetésben, ami a 

gyermeklétszámhoz viszonyítva megfelelő.  

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. § (3) bekezdése kimondja, hogy a 

közétkeztetésben – különös tekintettel az egészségügyi, szociális és 

gyermekintézményekben nyújtott közétkeztetésre – az élettani szükségletnek megfelelő 

minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani.  
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Fentieket teljesülését a megfelelő szakhatóság rendszeresen ellenőrzi, szükség esetén 

intézkedések megtételére szólítja fel az étkezést biztosító céget.  

Az önkormányzat saját hatáskörében kivizsgálja a szülői panaszokat, amennyiben azok 

megalapozottak, intézkedést kezdeményez.  

A gyermekétkeztetéshez, mint normatív kedvezményhez való hozzáférés az arra jogosultak 

számára biztosított ingyenesség, illetve 50%-os kedvezmény formájában.  

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

A fenti szolgáltatások nyújtásakor az Önkormányzat szakemberei hátrányos 

megkülönböztetés nélkül, az egyenlő bánásmód követelményének betartásával látják el 

közfeladatukat, észrevétellel civil érdekképviselők nem éltek.  

 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az 

ellátórendszerek keretein belül 

A rászoruló családok a jogosultság fennállása esetén rendkívüli települési támogatás 

keretében tanköteles korú gyermek, illetve középfokú-vagy felsőfokú tanulmányokat 

nappalai tagozaton folytató fiatal részére tanszerek-, tankönyvek megvásárlásához, illetve 

osztálykirándulás, táborozás költségeihez nyújthat hozzájárulást az önkormányzat. 

Ezenfelül évek óta csatlakozik az önkormányzat a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramhoz a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók és fiatalok támogatásának a céljából. A 

2019. évi fordulóban a hátrányos helyzetű hallgatókat összesen 200.000,-Ft összegben 

támogatta Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 

 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő 

gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

-  különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

- sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

- kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló, 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 

értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 
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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 

Az óvodában egy fő óvónőnek szakvizsgázott fejlesztőpedagógus végzettsége van. A 

logopédiai fejlesztés helyben történik. A logopédus heti rendszerességgel foglalkozott a 

beszédhibás gyermekekkel, a 2016/2017. nevelési évben 14 fővel.    

Az ikrényi iskolában 1 fő tanító, gyógypedagógus szakos nevelő látja el a számukra 

kötelezően előírt rehabilitációs fejlesztéseket. 

 

 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 

32. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, 

feladatellátási helyek 

Tanév 

Az általános iskolai 

osztályok száma a 

gyógypedagógiai 

oktatásban (a nappali 

oktatásban) 

 

Az általános iskolai 

osztályok száma (a 

gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

 

Általános iskolai feladat-

ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

1-8 évfolyamon 

összesen 

1-8 évfolyamon 

összesen 
db 

2011/2012 nincs adat 8 1 

2012/2013 nincs adat 8 1 

2013/2014 nincs adat 7 1 

2014/2015 nincs adat 6 1 

2015/2016 nincs adat 6 1 

2016/2017 nincs adat 7 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, iskola adatszolgáltatása  

 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

Intézmények között, és intézményen belül sem nem fordult elő szegregáció. 

 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás 

hatékonyságában mutatkozó eltérések 

Ilyen eltérést nem tapasztaltunk, és csak egy intézmény van. 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
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A települési önkormányzat a települési támogatások rendszerén, valamint a család-és 

gyermekjóléti szolgáltatáson keresztül tud hátránykompenzáló juttatásokat biztosítani a 

rászoruló gyermekek részre. 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

 

beazonosított problémák 

 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A helyben lakó szülők közül többen Győrbe 

járatják a gyermeküket óvodába 

feltételezhetően az intézmény kedvezőtlen 

nyitvatartása miatt. A nem helyi oktatási-

nevelési intézményben járó gyerekek helyi 

közösségi életbe való bevonása ezáltal 

nehézkes, nem alakul ki identitás a 

település felé. 

Erős helyi identitás kialakítása érdekében 

az óvoda nyitvatartásának 

meghosszabbítása. 

A gyermekek egy része nem tudja a 

szabadidejét hasznosan eltölteni. 

Szabadidős programok szervezése az 

Ikrényi Kulturális-és 

Rendezvényközpontban. 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez:  

- Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a 

nőket, mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, 

gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében,  

- a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód 

elvének a munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a 

munkafeltételek terén történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK 

irányelv,  

- a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének 

a szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról,  

- a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód 

elvének a foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő 

megvalósításáról.  

 

Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely 

rögzíti, hogy az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, 

összehasonlítható helyzetben lévő személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett 

tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot, az anyaságot és a 

terhességet is. 

 

A 2017. évi demográfiai adatok vizsgálatából kiindulva az alábbi sajátosságok figyelhetők 

meg: 

- a település összlakosságának 50.23%-a nő (963 fő) 

- a női lakosok 67,71%-a 18-64 éves, tehát aktív korú (652 fő) 

- a 65 év feletti nők aránya 54,54% (120 fő) 

A népesség nemek szerinti megoszlása a népességen belül helyi szinten is jól mutatja, hogy 

a nők átlagosan magasabb életkort élnek meg, mint a férfiak. 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12.§-a rendelkezik arról, hogy a 

munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 

követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az 

elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges 

szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-

piaci viszonyokat kell figyelembe venni. 
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a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

33. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 

Munkavállalási korúak 

száma 
Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők 

2013 675 660 648 631 27 29 

2014 683 666 666 646 18 20 

2015 693 674 675 653 19 22 

2016 712 674 701 658 11 16 

2017 nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 5 12 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés     

 

A táblázatban szereplő adatokból megállapítható, hogy százalékos arányban a nők 

foglalkoztatottsága kis százalékban ugyan, de alacsonyabb, mint a férfiakén, akárcsak a női 

munkanélküliek aránya is.  

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

A településen ilyen jellegű programokat nem szerveznek. 

A Rábca Menti Községek Önkormányzatainak Család-és Gyermekjóléti Szolgálata minden 

hónap első szerdáján 13-14 óra között ikrényi lakosok számára lehetőséget biztosít 

álláslisták böngészésére, illetve internetes álláskeresésre. Képzéseken, foglalkozásokon az 

érdeklődők a megyeszékhelyen, Győrben vehetnek részt. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

Az önkormányzatnál közmunkaprogram keretében van lehetőségük munkát vállalni, 

valamint a település határától 1,5 km-en belül található Inícia Zrt. szarvasmarhatartó telep 

is szívesen alkalmaz női munkaerőt.  

 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

Nem áll rendelkezésre olyan adat, amiből arra lehetne következtetni, hogy a településen élő 

nőket diszkriminálnák a munkaerő piacon. 

 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. 

bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben 

rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára 

nyújtott napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés. A gyermekek napközbeni ellátása 

megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően - különösen bölcsődében, hetes 

bölcsődében, családi napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy házi gyermekfelügyelet 

keretében, nyári napközis otthonban, valamint óvodában, iskolában. 

A községben óvoda és általános iskola biztosítja a gyermekek nappali ellátását. Bölcsőde 

sajnos az anyagi lehetőségek miatt nem áll rendelkezésre. 2017 év elejétől a bölcsődei 

rendszer átalakul, bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde 
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kialakítására nyílik lehetőség. Fontos változás, hogy minden településen, ahol 40-nél több 3 

év alatti gyermek él, vagy legalább 5 család igényli a bölcsődét ott az önkormányzatoknak 

kötelező lesz a bölcsődei ellátás valamely formáját megszervezni, működtetni (önállóan az 

önkormányzat, vagy társulás formájában más önkormányzatokkal, vagy civil, egyházi 

fenntartóval ellátási szerződéssel).  

A településen családi napközi nem működik. A település önkormányzata 2013. évben 

családi napközi kialakítására benyújtott pályázata forráshiány miatt elutasításra került. 

Amennyiben lesz a jövőben hasonló lehetőség az önkormányzat újra pályázni fog. 

Magyarország Kormánya által kiírt pályázaton hazai és európai uniós forrásból 2018-ban 

127.699.999,- Ft támogatást nyert településünk az óvoda fejlesztésére és bővítésére. Az 

Nkntv. értelmében 2013. szeptember 1-jétől az általános iskolában 16 óráig kell 

megszervezni a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat. 

 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

34. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 

0-3 év közötti 

gyermekek száma 

Átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2012 1 91 91 

2013 1 78 78 

2014 1 76 76 

2015 1 61 61 

2016 1 73 73 

2017 1 82 82 

Forrás: TeIR és önkormányzati adatgyűjtés  

 

Ikrény kedvelt lakóhely a fiatalok körében, amit 2015. évtől növekvő gyermeklétszám is 

alátámaszt. Bízunk benne, hogy ez a tendencia megmarad és hogy teljes 

kapacitáskihasználással fog működni a megújult és kibővített óvoda. 

 

A család- és nővédelmi gondozást az Eütv. 41. §-a rögzíti, ennek értelmében biztosítani 

szükséges a gyermekvállalás körülményeinek elősegítését a tanácsadás és gondozás 

eszközeivel, a családtervezéssel összefüggő ismeretek átadását és a nők egészségvédelmét 

szolgáló intézkedéseket. A településen a védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és 

az anya védelmét is szolgálja.  

A településen védőnői szolgálat működik 1 fő vállalkozó védőnővel. A szolgáltatáshoz való 

hozzáférés megoldott, a védőnő a Védőnői Szolgálat helyiségében, illetve családlátogatások 

alkalmával segíti a családtervezéssel, gyermekvállalással összefüggő ismeretek 

megszerzését.  

Munkája során kapcsolatban van a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, 

illetve a helyi háziorvossal.  

A háziorvos prevenciós jelleggel rendszeresen felhívja a nők figyelmét a szűrővizsgálatokon 

való részvétel fontosságára, illetve tájékoztatja őket a megelőző lehetőségekről.  
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a 

hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. 

törvény és a Büntető törvénykönyv tartalmazza. A családon belüli erőszak jelentős része 

nem kerül napvilágra, hiszen az elszenvedők félelemből vagy csupán a szégyenkezés 

elkerülése miatt nem jelentik az eseteket. Mivel ezen, cselekmények kimenetelét, nagyban 

befolyásolja az áldozat viselkedése, nagy hangsúlyt kell fektetni a prevencióra ezen belül is 

a felvilágosításra, tájékoztatásra. 

 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti 

otthona) 

Az anyaotthonok és a családok átmeneti otthonai (anyagi vagy családi) krízishelyzetben 

jelenthetnek megoldást azok számára, akiknek ideiglenesen vagy tartósan nincs hová 

menniük. Krízishelyzetben segítséget nyújtó intézmény legközelebb a településünktől 10 

km-re a megyeszékhelyen, Győrben található. (anyaotthonok és a családok átmeneti 

otthona) 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

A képviselő-testületben a nők, és férfiak aránya 2 nő és 4 férfi. A polgármester és jegyző 

helyét férfi, az aljegyző, valamint a tagiskola és tagóvodavezető helyét nő tölti be. 

Elmondható, hogy a településen a nők közéleti részvétele több területen is megnyilvánul.  

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

A településen jelenleg nincsen bölcsőde, ami megnehezítheti az édesanyák elhelyezkedési 

esélyeit. A képviselő-testület álláspontja szerint először az óvodát kell fejleszteni, mert a 

bölcsődés gyermeket megfelelő óvoda hiányában más településen lévő intézménybe íratnák 

a szülők, és valószínűsíthető, hogy aztán iskolába is adott helyre járatnák.  

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

 

beazonosított problémák 

 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A kisgyermekes édesanyák 

munkavállalásának problémája a gyermek 

elhelyezésének nehézsége miatt. 

Intézményi nyitvatartási idő 

meghosszabbítása a nők könnyebb 

munkavállalásának érdekében. 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

Az időskorú népesség a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a 65 év feletti népesség. A 

fejlett országok többségében jellemző a korstruktúra átalakulása, a népesség öregedése.  

A döntéshozókra, az egész társadalomra egyre nagyobb feladatot ró ennek a jelenségnek a 

kezelése, ami nem kezelhető azokkal az eszközökkel, melyekkel korábban.  

 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, 

demográfiai trendek stb.) 

 

35. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban 

részesülők száma 

Év 

Nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban, járadékban és 

egyéb járandóságban 

részesülő férfiak száma  

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 

nők száma 

Összes nyugdíjas 

2013 152 205 357 

2014 160 199 359 

2015 149 196 345 

2016 147 198 345 

2017 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 

Az adatokból kitűnik, hogy a fenti időszakban a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő nők száma jelentősen meghaladta a férfiakét. Ehhez talán hozzájárul az is, hogy a 

nők negyven évi munkaviszony után nyugdíjba vonulhatnak, míg a férfiak között van, aki 

akár ötven évet is ledolgozik, mielőtt eléri a nyugdíjkorhatárt.  

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a 

kötelező társadalombiztosítási nyugdíjrendszer saját jogú és hozzátartozói nyugellátásokat 

biztosít. A saját jogú nyugellátások körébe tartozik az öregségi nyugdíj és a rehabilitációs 

járadék. Az időskorúak részére biztosított ellátás még a szociális törvény alapján nyújtható 

időskorúak járadéka, amely azon idős személyek részére nyújt ellátást, akik szolgálati idő 

hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátására nem jogosultak, 

illetve alacsony összegű ellátással rendelkeznek.  

Hozzátartozói ellátások a következők: özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti 

hozzátartozói nyugellátások, valamint az özvegyi járadék.  

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

Nincs adat arra vonatkozóan, hogy milyen az idős korosztály (jellemzően az 55 év felettiek) 

foglalkoztatása. 
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b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok 

foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb 

programok a településen) 

A tevékeny időskor a településen leginkább a - bővülő taglétszámú- nyugdíjas egyesületben 

nyilvánul meg, melynek tagjai tevékenyen részt vesznek a település rendezvényein, 

valamint néhány tagjuk aktív hallgatója a nyugdíjas egyetemnek. A nyugdíjasok köréből 

három fő foglalkoztatása biztosított. Egy fő az önkormányzatnál és iskolában 4-4 órában 

gondokként, egy fő a könyvtárban, egy fő pedig a sportcsarnokban dolgozik. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

36. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regisztrált 

munkanélküliek 

száma 

55 év feletti 

regisztrált 

munkanélküliek 

száma 

Tartós 

munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 

munkanélküliek száma 

Fő Fő % Fő Fő % 

2013 34 8 24% 0 
nincs 

adat  
#ZÉRÓOSZTÓ! 

2014 38 11 29% 0 
 nincs 

adat 
#ZÉRÓOSZTÓ! 

2015 33 10 30% 0 
 nincs 

adat 
#ZÉRÓOSZTÓ! 

2016 17 4 24% 0 
 nincs 

adat 
#ZÉRÓOSZTÓ! 

2017 nincs adat 
nincs 

adat 
#ÉRTÉK! nincs adat 

nincs 

adat 
#ÉRTÉK! 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR     

 

A foglalkoztatás területén nem ismert számunkra hátrányos megkülönböztetésre irányuló 

probléma. 

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi 

élet gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

Az idősek által igénybe vehető szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a 

települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban 

és lakókörnyezetükben, önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, 

mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz, különös tekintettel a házi 

segítségnyújtásra való igényről nincs pontos adat a településen, az étkezés, valamint a 

szociális ellátás keretében az önkormányzat biztosítja az étkezést, valamint a családsegítést. 

A rászorultaknak étkezés külső cég általi kiszállítással megoldott. 
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Az idősek ellátása, felügyelete a településen családon belül megoldott, nincs szükség az 

önkormányzat tevékeny részvételére e területen. Igény esetén természetesen az 

önkormányzat biztosítja a megfelelő szolgáltatást. Jellemző, hogy az idősek bizalmatlanok, 

valamint szemérmesek, és nem mernek külső segítséget kérni problémáik megoldásában.  

37. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma 

Év Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma (fő)  

2013 0 

2014 0 

2015 0 

2016 nincs adat 

2017  nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú 

személyek részére nyújtott támogatás, melyet a járási hivatal állapít meg. Ikrényben 2013 és 

2015 között senki nem részesült ilyen támogatásban, 2016-2017 évekről pedig nem 

rendelkezünk adattal.  

38. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő 

időskorúak száma 

Év 

65 év feletti lakosság 

száma 

Nappali ellátásban részesülő 

időskorúak száma  

Fő Fő % 

2013 196 0 0,00% 

2014 197 0 0,00% 

2015 199 0 0,00% 

2016 206 0 0,00% 

2017 nincs adat nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH Tstar    

 

Nincs információnk a nappali ellátásban részesülő időskorúak számáról. 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A községben az Ikrényi Nefelejcs Nyugdíjas Klub működik, ami a településen élő idős 

emberek széles rétegét bevonja tevékenységébe, kirándulások, kulturális rendezvények 

látogatásával, szervezésével. Az önkormányzat a programok szervezésénél figyelembe 

veszi az idősek igényeit, azok megszervezésében képviselőik tevékenyen részt vesznek. Az 

önkormányzat a sportcsarnokban található kulturális-és rendezvényközpontban (IKER-ben) 

biztosít helyiséget az idősek foglakozásai számára, illetve pénzbeli támogatást is nyújt egy-

egy program megvalósításához. 

A településen kívüli programok látogatása sok esetben a falubusszal történik.  
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39. számú - Művelődési közintézmények adatai 

Év 

A 

nyilvános/települési 

könyvtárak száma 

A nyilvános/települési 

könyvtárak 

egységeinek száma 

(leltári állomány) 

Muzeális 

intézmények 

száma 

Közművelődési 

intézmények 

száma 

2012 1 3507 0 0 

2013 1 3507 0 0 

2014 1 3507 0 1 

2015 1 3507 0 1 

2016 1 3508 0 1 

2017 1 nincs adat 0 1 

Forrás: TEIR    

 

A településen egy nyilvános könyvtár működik, egy fő nyugdíjas alkalmazása mellett. A 

leltári állomány évek óta változatlan.  

 

c) idősek informatikai jártassága 

A számítógép használat, az internet használatában való jártasság fejlesztése, bővítése az 

idősek körében fontos feladat, hiszen ezáltal is csökkenthető a korosztályt érintő 

elszigetelődés veszélye, illetve az elektronikus ügyintézések lehetőségével kényelmesebbé 

tehető életük. A Digitális Jólét pályázat kapcsán célként fogalmaztuk meg a digitális 

eszközök felhasználói szintű elsajátíttatását az idősek körében.  

 

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a 

településen 

A szociális támogatást nyújtó személyes szolgáltatások közül étkeztetés szolgáltatást 

vehetik igénybe mindennapi életvitelük fenntartásához. A településen a fentebb már 

említett kulturális, szabadidős programok célozzák meg az idősebb korosztályt. Ikrény 

Község Önkormányzata Képviselő-testülete az idei évben együttműködési megállapodást 

kötött egy egészségügyi vállalkozással a település lakosai részére egészségügyi felvilágosító 

előadások tartására, egészségügyi szűrések szervezésére azzal a feltétellel, hogy ezek a 

szolgáltatások úgy a megrendelő, mint az igénybevevők számára költségmentesen lesznek 

biztosítva. 
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

 

beazonosított problémák 

 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Betegségmegelőzéssel és egészségügyi 

kockázatokkal kapcsolatos információk 

hiánya 

Tájékoztatók, prevenciós programok, 

szűrővizsgálatok szervezése 

Informatikai ismeretek hiánya Digitális Jólét Programba történő 

bevonásuk 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, 

értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a 

kommunikációjában számottevően korlátozott és ez számára tartós hátrányt jelent a 

társadalmi életben való aktív részvétel során.  

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó 

Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos 

személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi 

károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, 

hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. (Forrás: Képzési segédlet a helyi 

esélyegyenlőségi program elkészítéséhez) 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett 

foglalkoztatás, közfoglalkoztatás) 

A fogyatékkal élők foglalkoztatottsági helyzetéről kevés adat áll az önkormányzat 

rendelkezésére. Az önkormányzat intézményeiben fogyatékos személyt nem foglalkoztat. 

Közmunkaprogram keretében csak megváltozott munkaképességű személyek ellásairól 

szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatható, 

rokkantsági ellátásban részesülő nem. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén az önkormányzatnak nincs 

tudomása, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az igénybe vehető munkáltatói 

kedvezmények miatt elterjedőben van a fogyatékkal élők foglakoztatása. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

Az önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok közül az 

önkormányzat a családsegítés keretében tud segítséget nyújtani. Ezen túlmenően a közeli 

városokban van lehetőség az önálló életvitelt támogató szolgáltatás igénybevételére. 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

A fogyatékos személyek ellátásait, kedvezményeit a járási hivatal állapítja meg, melyek a 

következők:  

- fogyatékossági támogatás,  

- rokkantsági járadék,  

- közlekedési kedvezmény,  

- parkolási igazolvány.  

 

A fogyatékossági támogatás havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás, mely nem függ a 

jövedelmi viszonyoktól. Pontos számadatok nem állnak rendelkezésre, de az érintettek 
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körében végzett felmérés szerint, a támogatás igénybevételének feltételeit ismerik, és 

igénybe is veszik az ellátást.  

Rokkantsági járadékra jogosult, aki a 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné 

vált, illetve 80%-os, vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és 

nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg.  

A fogyatékkal elő személyek - az Önkormányzat, jegyző hatáskörébe tartozó - rendszeres 

pénzellátásra való jogosultságának elbírálásakor, ugyanazok a szabályok érvényesülnek, 

mint a nem fogyatékos személyeknél.  

Az ellátások közül jellemzően a közlekedési, gépkocsi szerzési és átalakítási támogatás, 

amit igénybe vettek a jogosultak.  
 

40. számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők 

száma nemenként 

Év 

Megváltozott munkaképességű 

személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Férfiak  

Megváltozott munkaképességű 

személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Nők  

Összesen 

2013 22 33 55 

2014 24 32 56 

2015 22 30 52 

2016 21 30 51 

2017 n.a. n.a. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

  

A fenti táblázatból kitűnik, hogy a megváltozott munkaképességű személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 2013-ban 55 fő, míg 2016-ban már csak 51 fő volt, tehát 

csökkenő tendencia figyelhető meg.  

 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi 

élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

A települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek közül a Községháza, az orvosi 

rendelő, az óvoda, az IKER fizikai akadálymentesítettsége megoldott. Az egyenlő esélyű 

hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az utóbbi években 

teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó ember - 

azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista és súlyosan-

halmozottan fogyatékos emberek - speciális szükségleteinek figyelembevételét kell a 

komplex akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni. 

Ez olyan eszközök és megoldások telepítését jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy 

szolgáltatást a mozgássérült embereken túl látás- vagy hallássérült, valamint értelmi 

fogyatékos emberek is igénybe vehessenek. (hangostérkép, indukciós hurok, könnyen 

érthető tájékoztató füzetek, stb.) A kulcs az, hogy ma már nem pusztán épületek 

akadálymentesítéséről, hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséről 

beszélünk, amely tehát magában foglalja az épületek komplex akadálymentességét, de 

annál jóval több.  
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b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, 

fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, 

szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 

A közintézmények közül a Községháza, az egészségház, az iskola és a már felújított óvoda 

akadálymentesített. Az intézményeknél a parkolási lehetőség biztosított, ugyanakkor 

mozgássérültek részére külön nem kerültek kijelölésre parkolóhelyek. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, érzékelhető és biztonságos 

épített környezetre. Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek, intézmények, 

egészségügyi és kulturális létesítmények akadálymentesítettek. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

Az elmúlt időszakban történt járdafelújítások nagymértékben hozzájárultak a fogyatékos 

személyek közlekedésének biztonságosabbá tételéhez, a közszolgáltatások könnyebb 

eléréséhez. 

 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális 

közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

41. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Év 

Nappali ellátásban 

részesülő fogyatékos 

személyek száma  

Egyházi fenntartású 

intézményben 

Civil fenntartású 

intézményben  

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

2016 nincs adat nincs adat nincs adat 

2017 nincs adat  nincs adat nincs adat  

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

A fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

megoldott. Fogyatékosok nappali intézménye nem működik Ikrényben. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Hátránykompenzáló juttatás, szolgáltatás a településen nincs.  
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

 

beazonosított problémák 

 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Nem akadálymentesített a település 

honlapja. 

Honlap akadálymentessé alakítása. 

Mozgássérültek részére nincs kijelölt 

parkoló a közintézményeknél 

Mozgássérültek részére kijelölt parkolóhely 

biztosítása a közintézményeknél 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 

társadalmi felelősségvállalása 

 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi 

szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 

közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma 

stb.) 

A településen működő civil szervezetek közösségformáló ereje fontos szerepet tölt be a 

település életében. Tevékenységükkel nagyban hozzájárulnak a közösség 

összetartozásának erősítéséhez, a hagyományok megőrzéséhez, a szabadidő hasznos 

eltöltéséhez a falu lakossága körében. Minden korosztály találhat megfelelő programokat 

magának az év során szervezett különböző rendezvények közül. Az alábbi civil 

szervezetek működnek jelenleg a településen: 

 

- Nefelejcs Nyugdíjas Klub  

 

- Ikrényi Polgárőr Egyesület 

 

- Ikrényi Horgász Egyesület  

 

- Ikrény Sportegyesülete 

 

- Ikrényi Általános Iskola Diák Sportköre 

 

- Ikrény Község Sportjáért és Kultúrájáért Közalapítvány 

 

- Ikrényi Templomért Alapítvány  

 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti 

partnerség bemutatása 

 

Nefelejcs Nyugdíjas Klub  

A Nyugdíjas Klub nem önállóan bejegyzett szervezet. Jelenleg körülbelül 50 tagja van. A 

településen élő idős emberek részére biztosítanak lehetőséget a szabadidő tartalmas 

eltöltésére, kulturális programok, kirándulások szervezésével, illetve a helyi kulturális és 

egyéb rendezvények állandó és aktív résztvevői.  

Fontosnak tartják a kapcsolattartást más idősek által alkotott szerveződésekkel, ennek 

jegyében kistérségi nyugdíjas találkozó szervezésére is sor került már Ikrényben.  

A tagok a község közösségi életéből nagy részt vállalnak. Havonta többször tartanak 

összejövetelt a sportcsarnokban található Kulturális-és Rendezvényközpontban.  
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A falu rendezvényeihez leginkább ételek készítésével járulnak hozzá. Az önkormányzat - 

anyagi lehetőségei függvényében – minden évben támogatást nyújt a Klubnak, mivel a 

település idős lakosainak hasznos időtöltési lehetőséget biztosít.  

 

Ikrényi Polgárőr Egyesület 

Az egyesület 2001-ben alakult a lakosság biztonságérzetének megőrzése, a lakóközösségi 

kapcsolatok erősítése, valamint bűncselekmények megelőzése, bűnelkövetést elősegítő 

körülmények feltárása céljából. Jelenleg a tagok száma 56 fő. Az egyesület tevékenyen részt 

vesz a rendezvények lebonyolításában is.  

Mivel az Egyesület fontos szerepet tölt be a falu biztonságérzetének fenntartásában, a 

bűnmegelőzésben és a közösségi élet formálásában, az önkormányzat anyagilag támogatja 

az Egyesületet, hogy tevékenységét minél hatékonyabban végezhesse a falu érdekében.   

 

Ikrényi Horgász Egyesület  

Az Egyesület 2005-ben alakult azzal a céllal, hogy kedvező horgászati lehetőséget 

biztosítson, a horgászmozgalom hagyományainak megőrzését szolgálja, valamint a 

horgászok érdekeinek képviselete mellett a pihenés, a kulturált szórakozás megteremtése és 

a halállomány védelme is fontos célkitűzést jelent. Az Egyesület a kezelésében lévő 

vízterületen tervszerű halgazdálkodást folytat, segíti a hatóságokat az orvhalászat, 

orvhorgászat leküzdésében, tevékenyen közreműködik a természet- és a környezetvédelmi 

feladatok ellátásában, a vizek tisztasága és a természet védelmében.  

A taglétszám 2018-ban elérte a 253 főt, ezen belül volt 32 gyermekhorgászuk, 12 felnőtt 

hölgy, és 14 fő 70 év feletti tagjuk. Az ikrényi tagok száma 110 fő volt. 

Az egyesület évente három horgászversenyt szervez: egy éves egyesületi- és egy 

gyermekversenyt, mindkettőt május 01-jén majálissal egybekötve tartanak és amelyen a falu 

lakosságát is vendégül látják. Ezen a rendezvényen több százan vesznek részt. Ezen kívül 

évente egyszer éjszakai verseny is megrendezésre kerül.  

Minden év februárjában jótékonysági horgászbált is szerveznek, melynek bevételét 

felajánlják helyi szervezeteknek. pl. iskola lányröplabda csapatának, egészségnap 

megszervezésére, oviolimpia szervezésére…stb. 

Az Önkormányzat a Horgász Egyesületet is támogatja anyagilag, tehát az egyesület és az 

önkormányzat együttműködése megfelelően működik. Az önkormányzat rendezvényein 

legfőképpen úgy jelenik meg az egyesület, hogy több kilogramm halat biztosít az ételek 

elkészítéséhez.  

 

Ikrény Sportegyesülete 

Az Ikrény Sportegyesülete U-7, U-9, U-11, U-13 és U-14 valamint felnőtt korosztályban 

foglalkoztatja és versenyezteti labdarúgóit. A gyerekek 4 éves kortól 11 éves korig a 

börcsiekkel együtt tartott edzések mellett, az MLSZ által szervezett Bozsik tornákon, ősszel 

és tavasszal, 5-6 alkalommal mérkőznek meg a csoportbeli és győri csapatokkal. Számos 

saját és más egyesületek által szervezett kupán is részt vesznek nagyon jó eredményeket 

elérve. Vezetőségünk megújult, a múlt évben csatlakozó tagok időt és energiát nem 

sajnálva, új lendületet hoztak egyesületük életébe.  
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A felnőtt csapat a megyei III. osztály bajnokságában versenyez, negyedik helyen végeztek a 

2017/2018-as szezonban, ami szép teljesítmény, ahhoz képest, hogy szinte teljesen megújult 

a csapat, és nagy örömünkre visszajöttek a helyi nevelésű játékosaink. 

 

 

Ikrény Község Sportjáért és Kultúrájáért Közalapítvány 

2006-ban alapították azzal a céllal, hogy Ikrény község kulturális- és sporttevékenységét 

segítse. Támogatni kívánja a kiemelkedő sportolókat, jól tanuló diákokat, hozzájárul a 

szabadidősport anyagi feltételeinek javításához. Céljának tekinti a helyi hagyományok és 

nemzeti értékek ápolását.  

Az Alapítvány a személyi jövedelemadó felajánlott 1 %-ából karbantartási anyagokat 

(festék, karnisok), játékokat vásárolt az óvoda részére, támogatta pénzügyileg a 

horgászegyesületet, nevezési díjakkal, bérleti díjak fizetésével segítette a többi civil 

szervezetet. 2014-ben lett közalapítvány. 

 

Ikrényi Templomért Alapítvány 

Az alapítvány létrejöttének eredeti célja az volt, hogy anyagilag támogassa az ikrényi 

katolikus templom felépítését. Ennek köszönhetően egy modern stílusú katolikus templom 

épült fel a falu központjában. Mivel az eredeti cél megvalósult, folyamatban van az 

alapszabály módosítása, mely szerint a működés további célja Ikrény község templomának 

anyagi támogatása. Új kuratórium és tisztségviselők lettek megválasztva, szeretnék ismét 

működőképessé tenni az alapítványt, hogy a templom kisebb-nagyobb felújításaiban, 

berendezési tárgyak beszerzésében, illetve szükség esetén a működési kiadásokban 

segítségére tudjanak lenni az egyházközségnek. 

 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

Ikrény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Börcs Község Önkormányzatának 

Képviselő- testülete és Abda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§-ban foglalt 

felhatalmazással élve igazgatási feladataik ellátására Közös Önkormányzati Hivatalt 

alakítottak ki 2013. január 1-jétől és tartanak fent a mai napig.  

Ikrény Község Önkormányzata 2013-ban testvértelepülési megállapodást kötött a szlovákiai 

Nagymad településsel, 2016-ban pedig a szerbiai Kispiaccal.  

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége 

Nem releváns, mert nincs a településen nemzetiségi önkormányzat.  

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A helyi rendezvények szervezésével, lebonyolításával mindegyik szervezet aktívan tesz 

azért, hogy a településen élő valamennyi ember - a célcsoportok tagjai is – hátrányos 

megkülönböztetés nélkül megélhessék a közösség elfogadását, a közösséghez tartozás 

élményét. 

 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 
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A for-profit szereplők főként a foglalkoztatás terén tudnak bekapcsolódni az 

esélyegyenlőségi feladatokba. Emellett elsősorban különféle támogatással (tombolatárgy, 

kakaópor stb.) járulnak hozzá az önkormányzat által indított programokhoz, mint például 

falunap, családi nap, fényünnep, falukarácsony. 

 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett 

nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati 

intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a 

helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 

A bevonás eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 

folyamatába: 

- helyi beszámolók adatai. 

Az önkormányzat jó kapcsolatot ápol a helyi civil szervezetekkel, egyházzal, nevelési-

oktatási intézményekkel. 

 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos 

észrevételeinek visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.  

Az esélyegyenlőségi intézkedések hatékony megvalósulása, a támogató szakmai és 

társadalmi környezet kialakításának érdekében Ikrény Község Önkormányzata a 

Programot a település honlapján közzéteszi, hirdetőtáblájára kifüggeszti, az egyes 

intézkedések várható és elért eredményeiről a lakosságot tájékoztatja. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

1. A hosszabb ideje 

közfoglalkoztatásban dolgozók 

elsődleges munkaerőpiacra való 

feljutása nehéz 

 

1. Digitális Jólét Programba történő 

bevonásuk és mentorálásuk 

Gyermekek 

1. A helyben lakó szülők közül 

többen Győrbe járatják a 

gyermeküket óvodába, 

feltételezhetően az intézmény 

kedvezőtlen nyitvatartása miatt. 

A nem helyi oktatási- nevelési 

intézménybe járó gyerekek a 

helyi közösségi életbe való 

bevonása nehézkes, nem alakul  

ki a település felé identitás 

2. A gyermekek egy része nem 

tudja a szabadidejét hasznosan 

eltölteni 

1. Erős helyi identitás kialakítása 

érdekében az óvoda 

nyitvatartásának 

meghosszabbítása 

2. Szabadidős programok 

szervezése az Ikrényi Kulturális-

és Rendezvényközpontban 

Nők 

1. A kisgyermekes édesanyák 

munkavállalásának problémája a 

gyermek elhelyezésének 

nehézsége miatt 

 

1. Intézményi nyitvatartási idő 

meghosszabbítása a nők 

könnyebb munkavállalása 

érdekében 

 

Idősek 

1. Betegségmegelőzéssel és 

egészségügyi kockázatokkal 

kapcsolatos információk hiánya 

2. Informatikai ismeretek hiánya 

1. Tájékoztatók, prevenciós 

programok, szűrővizsgálatok 

szervezése  

2. Informatikai tudás feltérképezése, 

informatikai felzárkóztatása 

Digitális Jólét Programba történő 

bevonás, mentorálás 
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Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Fogyatékkal 

élők 

1. A település honlapja jelenleg nem 

akadálymentesített 

2. Nincs kijelölt mozgássérült 

parkoló 

 

1. Honlap akadálymentessé 

alakítása 

2. Kijelölt mozgássérült parkoló a 

közintézményeknél 

 

 

A beavatkozások megvalósítói  

 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek   

– kiemelve a felelőst  

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

1. Digitális Jólét Program Pontok 

hálózatának működtetése  

Partnerek: önkormányzati dolgozók, 

mentor, családsegítő munkatársak 

Felelős: polgármester 

Gyermekek 

1. Erős helyi identitás kialakítása  

2. A gyermekek szabadidejének 

hasznos eltöltése 

 

Partnerek: óvodavezető, óvónők, jegyző, 

társulási tanács, szülői munkaközösségi 

tagok, családsegítő munkatársak 

Felelős: polgármester 

Nők 

1. A kisgyermekes édesanyák 

munkavállalásának problémája 

a gyermek elhelyezésének 

nehézsége miatt 

 

Partnerek: óvodavezető, óvónők, jegyző, 

társulási tanács, szülői munkaközösségi 

tagok 

Felelős: polgármester 

Idősek 
 1.    Szűrőprogramok szervezése 

2. Idősek a neten 

Partnerek: egészségügyi dolgozók, orvos, 

mentor 

Felelős: polgármester 

Fogyatékkal 

élők 

1. A település honlapjának 

akadálymentesítése 

2. Mozgássérült parkolóhelyek 

kijelölése 

Partnerek: önkormányzat 

Felelős: polgármester 
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Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák integráltan a közösség részét képezik és 

mindenféle hátrányos megkülönböztetés nélkül részt vesznek a közösség életében és a 

munka világában.  

 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők segítséggel ki tudjanak törni a 

mélyszegénységből és tevékeny közreműködői legyenek a település közösségének 

formálásában. 

 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek esélyegyenlőségét, így gondoskodunk arról, hogy 

minden gyermek származásától, szociális helyzetétől függetlenül megfelelő nevelésben, 

oktatásban részesüljön.  

 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek mindennapi életkörülményeire, különösen fontosnak 

tartjuk, hogy érezzék, hogy a település egyik fontos csoportját alkotják. 

 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az azonos bánásmódot és a hátrányos 

megkülönböztetés megszüntetését, kialakulásának megakadályozását.  

 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének érvényesülésére, arra, 

hogy a társadalom hasznos tagjaivá váljanak, ne érezzék magukat kirekesztve és azonos 

feltételekkel tudják igénybe venni a közösségi szolgáltatásokat.  
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: Digitális Jólét Program Pontok hálózatának működtetése 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

A hosszabb ideje közfoglalkoztatásban dolgozó romák és/vagy 

mélyszegénységben élők elsődleges munkaerőpiacra való feljutása 

nehéz 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

rövidtávú: a célcsoport érdeklődésének felkeltése, partneri viszony 

kialakítása 

középtávú: a célcsoport felhasználó szinten tudja kezelni a digitális 

eszközöket, ismerje a Microsoft Office programokat és ezáltal 

elektronikus úton tudja eljuttatni önéletrajzát több lehetséges 

munkáltató részére 

hosszútávú: romák és/vagy mélyszegénységben élő 

közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacon történő 

elhelyezkedése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) 

pontokba szedve 

- a célcsoport személyes felkeresése 

- Digitális Jólét Program lényegi ismertetése 

- Digitális Programba való bevonás 

- Digitális eszközökkel történő megismertetés, önéletrajz írás, 

álláskereső oldalak bemutatása, önéletrajzok elküldése, 

lehetséges munkáltatókkal történő kapcsolatfelvétel 

Résztvevők és 

felelős 
felelős: polgármester 

Partnerek önkormányzati dolgozók, mentor, családsegítő munkatársak 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2019. április 30. – célcsoport személyes felkeresése 

2019. május 1-jétől folyamatosan – a célcsoport Digitális Jólét 

Programba történő bevonása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

programba bevont személyek száma 

programban részt vett személyek munkaerőpiacon történő 

elhelyezkedése 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

kockázat: célcsoport motiválatlansága 

kockázat csökkentésének eszközei: tájékoztatás, kétoldalú 

kommunikáció 

Szükséges 

erőforrások 

humán: célcsoport,  

technikai feltételek rendelkezésre állnak 
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Intézkedés címe: Erős helyi identitás kialakítása a gyermekek körében 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

A helyben lakó szülők közül többen Győrbe járatják a gyermeküket 

óvodába, feltételezhetően az intézmény kedvezőtlen nyitvatartása 

miatt. A nem helyi oktatási-nevelési intézménybe járó gyerekek 

helyi közösségi életbe történő bevonása nehézkes, mivel nem alakul 

ki részükről a település felé identitás. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

rövidtávú: a helyben lakó óvodáskorú gyermekek szülei körében 

igényfelmérés készítése az intézmény esetleges nyitvatartási 

idejének meghosszabbításáról 

középtávú: igény esetén az óvoda nyitvatartási idejének 

meghosszabbítása 

hosszútávú: a helyi intézménybe járó gyerekek identitásának 

kialakulása, identitásformálás 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) 

pontokba szedve 

- az óvodáskorú gyermekek szüleinek megkeresése, 

igényfelmérés 

- igény esetén a helyi óvoda nyitvatartási idejének 

meghosszabbítása 

 

Résztvevők és 

felelős 
felelős: polgármester 

Partnerek 
óvodavezető, óvónők, jegyző, társulási tanács, szülői 

munkaközösség 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2019. június 30. – óvodáskorú gyermekek szüleinek megkeresése 

2019. augusztus 31. – igény esetén az intézmény nyitvatartási 

idejének meghosszabbítása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

óvoda létszámának növekedése 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

kockázat: szülők érdektelensége 

kockázat csökkentésének eszközei: tájékoztatás, kétoldalú 

kommunikáció 

Szükséges 

erőforrások 

humán: szülők,  

anyagi erőforrást nem igényel 
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Intézkedés címe: A gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

A gyermekek egy része nem tudja a szabadidejét hasznosan 

eltölteni. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

rövidtávú: igények felmérése 12-18 év közöttiek körében 

középtávú: programok megfogalmazása, melyek minőségi időtöltést 

tesznek lehetővé a gyermekek számára 

hosszútávú: színes és tartalmas programok megvalósítása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- 12-18 év közöttiek megkeresése, igényfelmérés 

- programok megfogalmazása 

- programok megvalósítása 

Résztvevők és 

felelős 
felelős: polgármester 

Partnerek 
általános iskolai tanárok, a közösségi tér vezetője, családsegítő 

munkatársak, önkormányzati dolgozók 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2019. június 30-ig – igényfelmérés 

2019. július 31. – programok összeállítása az igényfelmérők 

összesítését követően 

2019. augusztus 01-jétől folyamatosan – programok megvalósítása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

rövidtávon: a megkérdezettek aktív részvétele az igényfelmérésben 

középtávon: a visszaérkezett igényfelmérők rendszerezése, és az 

igények alapján sokszínű, változatos programok megtervezése 

hosszútávon: minél szélesebb korosztály számára tartalmas 

programok megvalósítása rendszeres jelleggel 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

kockázat: gyermekek érdektelensége 

kockázat csökkentésének eszközei: tájékoztatás, kétoldalú 

kommunikáció 

Szükséges 

erőforrások 

humán: gyermekek  

anyagi erőforrások: eszközök vásárlása 
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Intézkedés címe: 
A kisgyermekes édesanyák munkavállalásának problémája a 

gyermek elhelyezésének nehézsége miatt 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

A településen nincs bölcsőde, az óvoda nyitva tartása kedvezőtlen  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

rövidtávú: a helyben lakó óvodáskorú gyermekek szülei körében 

igényfelmérés készítése az intézmény esetleges nyitvatartási 

idejének meghosszabbításáról 

középtávú: igény esetén az óvoda nyitvatartási idejének 

meghosszabbítása 

hosszútávú: a kisgyermeket nevelő szülők visszatérnek a 

munkaerőpiacra, nő a családok anyagi stabilitása, nő a település 

vonzereje 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) 

pontokba szedve 

- az óvodáskorú szülők megkeresése, igényfelmérés 

- igény esetén a helyi óvoda nyitvatartási idejének 

meghosszabbítása 

- pályázat benyújtása a bölcsőde létesítése érdekében 

Résztvevők és 

felelős 
felelős: polgármester 

Partnerek 
önkormányzat, óvodavezető, óvónők, jegyző, társulási tanács, 

szülői munkaközösség, pályázatkiíró, kivitelezők 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2019. július 31. – óvodáskorú szülők megkeresése 

2019. augusztus 31. – igény esetén az intézmény nyitvatartási 

idejének meghosszabbítása 

2020. december 31. – pályázat benyújtása bölcsőde létrehozására 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

nyitvatartás meghosszabbítása 

az óvodát igénybe vevők számának növekedése 

a kisgyermekes édesanyák munkavállalási esélyeinek javítása 

sikeres pályázat bölcsőde kialakítására 

 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

kockázat: szülők érdektelensége, az önkormányzat nem kap 

pályázati támogatást 

kockázat csökkentésének eszközei: tájékoztatás, kétoldalú 

kommunikáció, a feltételeknek megfelelő pályázat benyújtása 

Szükséges 

erőforrások 

humán: szülők, pályázatíró, tervező, kivitelező 

anyagi: pályázati erőforrások 
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Intézkedés címe: Szűrőprogramok szervezése idősek számára 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Az idősek megbetegedésének magasabb kockázata 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

rövidtávú: az idősek ismeretének bővítése az időskori betegségekről  

középtávú: egészségügyi szűrések igénybevétele 

hosszútávú: egészségesebb életmód kialakítása, egészségi állapot 

javulása, betegségek korai felismerése és hatékony kezelése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) 

pontokba szedve 

- egészségügyi szűrések megszervezése és lebonyolítása 

- egészséges életmódot közvetítő előadások 

Résztvevők és 

felelős 
felelős: polgármester 

Partnerek önkormányzat dolgozói, egészségügyi vállalkozók, orvos 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
minden év december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

szűrésen, előadáson résztvevők száma 

háziorvosnál jelentkező időskorú betegek számának csökkenése 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

kockázat: célcsoport motiválatlansága, változtatásra való 

hajlandóság hiánya 

kockázat csökkentésének eszközei: tájékoztatás, kétoldalú 

kommunikáció, a szűrővizsgálatok helyben való elérése 

Szükséges 

erőforrások 

humán: idősek, egészségügyi vállalkozók 

anyagi: szűrések szervezésének költsége 

technikai feltételek rendelkezésre állnak 
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Intézkedés címe: Idősek a neten 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Hivatalos ügyek intézésének nehézsége, elmagányosodás az idősek 

körében 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

rövidtávú: idősek érdeklődésének felkeltése az informatikai 

eszközök iránt tájékoztatók, személyes megkeresés útján 

középtávú: a hivatali ügyek intézéséhez használt felületek 

megismerése, közösségi oldalak használatának megismerése, 

elektronikus kapcsolattartás a távol élő rokonokkal, barátokkal 

hosszútávú: hivatalos ügyek elektronikus úton történő önálló 

elintézése, valamint elmagányosodás jelenségének megszüntetése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) 

pontokba szedve 

- a célcsoport személyes felkeresése 

- Digitális Jólét Program lényegi ismertetése 

- Digitális Programba való bevonás 

- digitális eszközökkel történő megismertetés 

Résztvevők és 

felelős 
felelős: polgármester 

Partnerek mentor, nyugdíjas klub 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

rövidtávú cél elérése: 2019. június 30. 

közép-és hosszútávú cél: folyamatos 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

képzésen résztvevők száma 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

kockázat: célcsoport motiválatlansága 

kockázat csökkentésének eszközei: tájékoztatás, kétoldalú 

kommunikáció 

Szükséges 

erőforrások 

humán: idősek, mentor 

technikai feltételek rendelkezésre állnak (DJP Pont) 
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Intézkedés címe: A település honlapjának akadálymentesítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

A település honlapja nem akadálymentes a látássérültek számára 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

rövidtávú: legyen terv és költségvetés a feladat elvégzésére 

középtávú: a szükséges anyagi források biztosítva legyenek 

hosszútávú: a fogyatékkal élők akadálymentes honlapot tudjanak 

használni, minden információt el tudjanak érni a honlapon 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) 

pontokba szedve 

- anyagi források felmérése 

- kivitelezés, üzembe helyezés 

Résztvevők és 

felelős 
felelős: polgármester 

Partnerek önkormányzat dolgozói, polgármester, kivitelező 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2019. június 30-ig a honlap akadálymentesítése 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

elkészült akadálymentes honlap 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Az intézkedést megvalósíthatónak tartjuk.  

 

Szükséges 

erőforrások 

humán: honlapszerkesztő 

anyagi: önkormányzati források 
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Intézkedés címe: Mozgássérült parkolóhelyek kijelölése 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

A településen a közintézmények egy része előtt nincs kijelölt 

mozgássérült parkolóhely 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

rövidtávú: legyen terv és költségvetés a feladat elvégzésére 

középtávú: a szükséges anyagi források biztosítva legyenek 

hosszútávú: a mozgássérültek számára a kijelölt parkolóhely 

biztosítsa a közintézmények előtti megállást 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) 

pontokba szedve 

- költségvetés elkészítése, anyagi források felmérése 

- kivitelezés – a parkolóhelyek kijelölése 

Résztvevők és 

felelős 
felelős: polgármester 

Partnerek önkormányzat dolgozói, polgármester, kivitelező 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2019. április 30-ig anyagi források felmérése 

2019.augusztus 31-ig kivitelezés, parkolóhelyek kijelölése 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

kijelölt mozgássérült parkolóhelyek 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

kockázat: nem áll rendelkezésre megfelelő anyagi erőforrás 

kockázat csökkentésének eszközei: pályázati lehetőségek 

Szükséges 

erőforrások 

humán: önkormányzat dolgozói, kivitelező 

anyagi: pályázati és önkormányzati források 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 

 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 

Az intézkedés 

címe, megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentum

okkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításána

k határideje 

Az intézkedés 

eredményességé

t mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások  

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 

Digitális Jólét 

Program Pontok 

hálózatának 

működtetése 

A hosszabb ideje 

közfoglalkoztatásba

n dolgozók 

elsődleges 

munkaerőpiacra 

való feljutása 

nehéz. 

Hosszú távon a 

romák és/vagy 

mélyszegénységben 

élő 

közfoglalkoztatottak 

elsődleges 

munkaerőpiacon 

történő 

elhelyezkedése 

 1. személyes 

felkeresés,  

2. DJP 

megismerése,  

3. DJP-be való 

bevonás,  

 4. digitális 

eszközök 

használata, 

ismerete 

polgármester 
2020. december 

31. 

a programba 

bevont 

személyek 

száma, a 

programba 

bevont 

személyek 

munkaerőpiacon 

történő 

elhelyezkedése 

humán: célcsoport, 

technikai feltételek 

rendelkezésre 

állnak 

A humán 

erőforrások 

megléte esetén 

fenntartható. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 

Erős helyi identitás 

kialakítása a 

gyermekek körében 

A helyben lakó 

szülők közül 

többen Győrbe 

járatják a 

gyermeküket 

óvodába, 

feltételezhetően az 

intézmény 

kedvezőtlen 

nyitvatartása miatt. 

A nem helyi 

oktatási-nevelési 

intézménybe járó 

gyerekek a helyi 

közösségi életbe 

való bevonása 

nehézkes, nem 

Hosszútávon a cél 

erős helyi identitás 

kialakítása érdekében 

az óvoda 

nyitvatartásának 

meghosszabbítása 

 

1. óvodáskorú 

gyermekek 

szüleinek 

megkeresése, 

igényfelmérés 

2. igény esetén az 

intézmény 

nyitvatartási 

idejének 

meghosszabbítá

sa 

polgármester 
2019. augusztus 

31. 

óvoda 

létszámának 

növekedése 

humán: szülő, 

anyagi erőforrást 

nem igényel 

Fenntartható. 
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alakul ki identitás a 

település felé. 

2 

A gyermekek 

szabadidejének 

hasznos eltöltése 

A gyermekek egy 

része nem tudja a 

szabadidejét 

hasznosan  

Hosszútávon a cél 

színes és tartalmas 

programok 

megvalósítása. 

 

1. igények 

felmérése 12-18 év 

közöttiek körében 

2. programok 

megfogalmazása 

3. programok 

megvalósítása 

polgármester 
2020. december 

31. 

Hosszútávon 

minél szélesebb 

korosztály 

számára 

tartalmas 

programok 

megvalósítása, 

rendszeres 

jelleggel 

humán: 

gyermekek, anyagi 

erőforrástok: 

eszközök vásárlása 

A humán 

erőforrások 

megléte esetén 

fenntartható. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 

A kisgyermekes 

édesanyák 

munkavállalásának 

problémája a 

gyermek 

elhelyezésének 

nehézsége miatt 

A településen nincs 

bölcsőde az óvoda 

nyitvatartása 

kedvezőtlen 

 

 

Hosszútávon a cél, 

hogy a kisgyermeket 

nevelő szülők 

visszatérnek a 

munkaerőpiacra, nő a 

családok anyagi 

stabilitása, nő a 

település vonzereje 

 

1. óvodáskorú 

szülők 

megkeresése, 

igényfelmérés 2. 

igény esetén a 

helyi óvoda 

nyitvatartási 

idejének 

meghosszabbítása 

3. pályázat 

benyújtása a 

bölcsőde létesítése 

érdekében 

polgármester 

2019. augusztus 

31. (nyitvatartási 

idő 

hosszabbítása) és 

2020. december 

31. pályázat 

benyújtása 

bölcsőde 

létrehozására 

1. Nyitvatartás 

meghosszabbítás

át követően az 

óvodát igénybe 

vevők számának 

növekedése 2. 

Kisgyermekes 

édesanyák 

munkavállalási 

esélyeinek 

javítása 3. 

Sikeres pályázat 

bölcsőde 

kialakítására 

humán: szülők, 

pályázatíró, 

tervező, kivitelező, 

anyagi: pályázati 

erőforrások 

Az anyagi 

erőforrások 

megléte esetén a 

bölcsőde 

kialakítható és 

fenntartható. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 

Szűrőprogramok 

szervezése idősek 

számára 

Az idősek 

megbetegedésének 

magasabb 

kockázata 

Hosszútávon a cél 

egészségesebb 

életmód kialakítása, 

egészségi állapot 

javulása, betegségek 

korai felismerése és 

hatékony kezelése 

 

1. egészségügyi 

szűrések 

megszervezése és 

lebonyolítása 2. 

egészséges 

életmódot 

közvetítő 

előadások 

polgármester 
minden év 

december 31. 

1. Szűrésen, 

előadáson 

résztvevők 

száma 2. 

Háziorvosnál 

jelentkező 

időskorú 

betegek 

számának 

csökkenése 

humán: idősek, 

egészségügyi 

vállalkozók, 

anyagi: szűrések 

szervezésének 

költsége, technikai 

feltételek 

rendelkezésre 

állnak 

A szükséges 

erőforrások 

megléte esetén 

fenntartható. 

2 Idősek a neten 

Hivatalos ügyek 

intézésének a 

nehézsége, 

elmagányosodás az 

idősek körében 

Hosszútávon a cél a 

hivatalos ügyek 

elektronikus úton 

történő önálló 

elintézése, valamint 

 

1. célcsoport 

személyes 

felkeresése 2. DJP 

lényegi 

ismertetése 3. 

polgármester 

rövidtávú cél 

elérése. 2019. 

június 30., 

közép-és 

hosszútávú cél 

képzések 

résztvevők 

száma 

humán: idősek, 

mentor, technikai 

feltételek 

rendelkezésre 

állnak (DJP Pont) 

A humán 

erőforrás megléte 

esetén 

fenntartható. 
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elmagányosodás 

jelenségének 

megszüntetése 

DJP-be való 

bevonás 4. 

digitális 

eszközökkel 

történő 

megismertetés 

folyamatos 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 

A település 

honlapjának 

akadálymentesítése 

A település 

honlapja nem 

akadálymentes a 

látássérültek 

számára 

Hosszútávon a cél, 

hogy a fogyatékkal 

élők akadálymentes 

honlapot tudjanak 

használni, minden 

információt el 

tudjanak érni a 

honlapon 

 

1. anyagi 

erőforrások 

felmérése 

 2. kivitelezés, 

üzembe helyezés 

polgármester 2019. június 30. 

elkészült 

akadálymentes 

honlap 

humán: 

honlapszerkesztő, 

anyagi: 

önkormányzati 

források 

Az intézkedést 

megvalósíthatóna

k és 

fenntarthatónak 

tartjuk.  

2 
Mozgássérült 

parkolók kijelölése 

A településen a 

közintézmények 

egy része előtt 

nincs kijelölt 

mozgássérült 

parkolóhely 

Hosszútávon a cél, 

hogy a 

mozgássérültek 

számára biztosítva 

legyen kijelölt 

parkolóhely a 

közintézmények előtt 

 

1. költségvetés 

elkészítése, anyagi 

erőforrások 

felmérése 

 2. kivitelezés 

(parkolóhelyek 

kijelölése) 

polgármester 
2019. augusztus 

31. 

Kijelölt 

mozgássérült 

parkolóhelyek 

humán: 

önkormányzat 

dolgozói, 

kivitelező, anyagi: 

pályázati és 

önkormányzati 

források 

Az intézkedést 

megvalósíthatóna

k és 

fenntarthatónak 

tartjuk. 

 



  

3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit 

pedig partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák 

meg, illetve támogassák.  

 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 

program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és 

az esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó 

stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az 

egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az 

önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

Intézkedési Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról 

intézményi szintű akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 

maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

A megvalósítás folyamata 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése a 

polgármester által. 

HEP fórum létrehozása ez ügyben nem javasolt, mert a célcsoportokkal foglalkozó 

szakemberek egyéb fórumok kereteiben is találkoznak és meg tudják vitatni a felmerülő 

problémákat.  

A megvalósítás folyamatában az önkormányzat, a településen működő nevelési, 

oktatási intézmények vezetői, illetve az intézkedési tervben felelősként, partnerként 

megjelölt személyek vesznek részt. 
 

 

Nyilvánosság 

 

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. 
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Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok 

felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről 

mindenkori polgármester felel.:  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és 

társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi 

Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, 

tisztségviselői és intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-

ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a 

szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés 

következményeinek elhárításáról intézkedni  

 

 

A 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 
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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, 

tervjavaslat készül annak érdekében, hogy a kitűzött célok teljesíthetők legyenek. A 

tervjavaslatot a képviselő-testület hagyja jóvá. 

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. 

 

 










