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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, Árpás 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 :
2.1.1. Árpás történelme , épített környezete , természeti adottságai
A település nevét 1030-ban említik először oklevelek, majd pár év múlva már a határában található rév jövedelméről
szól az írás. 1240-ben királyi látogatásról tudósítanak a fennmaradt iratok.
Az őskor emberének ittlétét újkőkori leletek bizonyítják. A bronzkor, majd a vaskor kelta edényei tanúsítják a hely
megtelepedésre alkalmas voltát. I–V. sz.: a Rába keleti partján, az Arrabonát Savariával összekötő út mentén, mely itt
haladt át a Rába vizein, virágzó város alakult ki helyi iparral, kereskedelemmel. A neve Mursella volt, falmaradványai
még a XX. század elején is a föld felszíne fölé buktak.
791-ben Nagy Károly az avarok elleni hadjáratában itt, a rábai átkelőnél vezette át frank harcosainak egyik seregrészét.
A 10. században alakul ki a besenyők által lakott Árpás, részeként annak a gyepűnek a védelmére létesített láncnak,
mely Kapuvártól majdnem Győrig húzódott.
Az első, 1030-ból való oklevéllel, amely a falu nevét említi, Szent István a bakonybéli apátságnak adományozta Árpást,
majd 1037-ben az árpási rév jövedelmét is. (Maga az Árpás név közvetve a növény nevéből, közvetlenül a Rába egy
azonos nevű mellékágából ered.)
Árpás község Magyarország északnyugati részén, a Rába-parton, a 83-as, 85-ös és 86-os főútak között
fekszik, Győrtől 32 km-re, Csornától 18 km-re. Közúton a 83-as útról (Győr–Pápa) Tét, Mórichidán át érhető el. A
Rábán
átívelő
hídja
fontos
átkelőhely.
A
85-ös
útról,
Csornáról Rábapordányon át,
a 86osról Rábacsanak leágazással Egyed községen keresztül közelíthető meg. Ma már a megyeszékhely vonzáskörzetéhez
tartozik. Győrhöz naponta 8–10 menetrendszerű autóbuszjárat kapcsolja.
Határának talaja néhol homokos öntésiszap, de túlnyomórészt kötött, agyagos, gyakran nehezen művelhető. Az
uralkodó szélirány az északnyugati, a déli szelek ritkábbak: „Ha fúj, fordul és, ha egy csöppöt is, de esőt hoz” – tartja a
helyi mondás. Felszíne síkság, melyből a falu közelében két-három lapos, homokos talajú hát emelkedik ki. A Rába
[m 1]
áradása ellen magas, széles töltés védi, az eszteru
, amelyen, ha kinyitják a sorompókat, akár autóval is lehet
közlekedni. A Rábába ömlik a Sárdos-ér (hivatalos nevén Vág–Sárdos-ér–Megág-főcsatorna), a határt árkok hálózzák
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be, jelentéktelen árokként indul itt az északabbra kiszélesedő Kepés-Lesvári-főcsatorna is. Három kis, feltöltődőben
lévő, talajvíz táplálta tó is van a határban. Mezőgazdasági művelésű táj, a szántókat és réteket fasorok és kisebb
ligeterdők teszik változatossá. Állatvilága gazdag.
A település nagyjából egységes tömböt alkot. Különálló részei Dombiföld (az egykori Kis-Árpás) a Rába jobb partján és
Kálmánpuszta, ahol két család lakik, illetve a két gátőrház és a tsz-major épületei. A falu legfőbb gondja a népesség
folyamatos csökkenése és elöregedése. 1959–60-ban a téeszesítés, majd a közigazgatási önállóság megszűnése, a tsz
beolvasztása, végül a tagiskola megszüntetése erősítette fel – úgy tűnik, visszafordíthatatlanul – a folyamatokat. 1962ben Árpáson még öt híján 600-an éltek, de ez a lélekszám 2008-ra 249-re csökkent. A folyamat elején a fiatalok
elvándorlása volt a jellemző, az utóbbi évtizedben azonban már az elhalálozások és születések közti negatív mérleg a
fogyás fő oka. Csak az 1986–95 közti évtizedben 16 születés és 34 halálozás különbözete 18 lélekkel, a 49 beköltöző és
84 elvándorló közti különbözet 35 fővel, együtt a két tényező 53 fővel csökkentette a népességet. A népesség
korösszetétele a foglalkoztatottság mutatóit is meghatározza.

A faluban két felekezet van, kisebb részben evangélikusok, nagyobb részt római katolikusok. A kultúrház a nagyobb
csoportos rendezvényeknek ad otthont: gyűlések, ünnepségek, ritkán kulturális események. A könyvtár 4 ezer kötetes
választékával egyre kevesebben élnek. 1995-ben megszűnt a sportkör működése, elsősorban a fiatalok
megfogyatkozott száma miatt. A legnagyobb, több mint 100 éves múltra az önkéntes tűzoltó egyesület tekint vissza.
Eltűnőben vannak évszázados népszokások: a húsvéti locsolás, a lucázás, az aprószentekkor járó „mustározás”. Az
ezredfordulón még szinte minden lányos ház elé állítottak májusfát a legények május elsejének hajnalán - 2010-re e
szokásnak már nyoma sem maradt.
Nyáron a falu élete az átmenő idegenforgalomnak köszönhetően felpezsdül. Műemlékei, a Rába vízi útja, a szép
környezet vonzóvá teszik. Az utóbbi időben nem egy megüresedő házat magyar és külföldi vevők nyaralónak
vásároltak meg.
A családok jövedelmi viszonyai között nincsenek lényeges eltérések. Minden negyedik lakosra jut egy gépkocsi. A
földeket jobbára az Arató Kft. műveli, de néhány egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó és őstermelő is foglalkozik
földműveléssel. Helyben megtelepedett ipar nincs, egy egyéni vállalkozás kivételével. A kereskedelmi szolgáltatást két
kis vegyesbolt és egy italbolt látja el. A háziorvosi, alapvető egészségügyi ellátás megoldott. Az óvoda konyhája
szociális étkeztetést is biztosít.
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Szent
Jakab-templom,
egykori premontrei prépostság A
prépostságot
Nagy
Móric ispán alapította 1251-ben Szent
Jakab tiszteletére. 1526-tól 1577-ig premontrei apácák laktak a
monostorban. A török hódoltságot követően a 17. század végén a
nagyszombati klarisszák költöztek be, akik 1750-ben a templomot a
tornyok, a homlokzat és a szentély kivételévelbarokk stílusban
átalakították. A rend feloszlása óta az épület a település
plébániatemplomaként működik.
Az évszázadok alatt rárakott vakolattól az 1992-es helyreállítás
során megszabadították, így ma eredeti szépségében tárul elénk
a román stílusból a gótikába hajló téglaépítészet e ritka magyarországi példája.
A két torony között, a templom kapujában még a román kor félkörívét is látjuk, de a kapubéllet külső oszloppárja már
gótikus csúcsívben találkozik, s a gótika jegyeit viselik a szentély keskeny, csúcsíves ablakai is.
A köpenyes Madonnát ábrázoló oltárképet ismeretlen festő festette az 1660-as években. A kép, melynek alján együtt
térdel a pápa, Lipót császár, Wesselényi Ferenc nádor, Nádasdy Ferenc országbíró, Zrínyi Péter horvát bán és a kép
megrendelője, Széchényi György 1658 és 1668 között győri püspök (később, 1673-74-ben a protestáns lelkészeket
elítélő pozsonyi vésztörvényszék tagja), a császár és Magyarország kiegyezésének szükségességét sugallhatta. (Mint
ismeretes, e kiegyezés nem történt meg, Wesselényi 1667-ben meghalt, Zrínyit és Nádasdyt pedig letartóztatták és
1671-ben kivégezték.)
A 18. századi átépítés korából valók többek közt az oldalfalak támpillérei, a lenyúzott bőrét tartó Szent Bertalan, a
hallal ábrázolt Szent Péter, a kardos Szent Pál és a kelyhes Szent János szobrával díszített oltár, a barokk szószék és
keresztelő kút.
Nepomuki Szent János-kápolna A kis, nyolcszög alaprajzú kápolna
1780-ban épült. Ajtajában Szent Ferenc és Szent Klára szobra áll, a
falfülkében pedig Nepomuki Szent János.
A kápolna mellé a 19. század végén állították a fa haranglábat és a
kőkeresztet, majd az 1920-as években az I. világháborúban elesett
árpásiak emlékművét.
Kikapcsolódás Árpás és környéke a pihenésre és túrázásra
vágyóknak ideális. A nevezetességek gyalogosan is könnyen
megtekinthetők. A Rába-part sátorozásra, bográcsozásra (tűzrakó
helyek, padok és asztalok) lábtengózásra és fürdőzésre ad
lehetőséget.

A település jelképe : Árpád kori templom Dombiföldi település részen épült
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Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye
legyen egyenlő mértékű elbánásra és szolgáltatásokra. Az esélyegyenlőség fogalmához tartozik a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és emberek előnyben részesítése.
Árpás folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat a település működését,
fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban. Az esélyegyenlőség megvalósítását
horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységet; a kötelező és
az önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása során.
Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen
szolgáltatásai során az intézményfenntartói szerepkörben is érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel
kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek
kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játszanak, elősegítve ezzel a
település lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Árpás település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik
az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

A HEP helyzetelemző részének célja

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és
arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az
HEP IT tartalmazza.

A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének
javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó
tematikus munkacsoportokat.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és
a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI
rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.)
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal
1. Árpás község önkormányzatának rendelete a természetbeni és szociális ellátásokról
2. Árpás község önkormányzatának rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról
3. Árpás község önkormányzatának rendelete a gyermekintézményekben fizetendő térítési
díjakról
4. Árpás község településrendezési terve
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Sokoróaljai Önkormányzatok Kistérségi Társulása esélyegyenlőségi programja
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása

3. számú táblázat - Öregedési index : csökkenő tendenciát mutat
65 év feletti állandó lakosok
száma (fő)
2001
85
2008
62
2009
56
2010
53
2011
56
2012
54
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

0-14 éves korú állandó lakosok
száma (fő)
36
24
21
21
26
27

Öregedési index
(%)
236,1%
258,3%
266,7%
252,4%
215,4%
200,0%
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5. számú táblázat - Belföldi vándorlások :csökken az elvándorlók száma , növekszik a
beköltözés

állandó jellegű
odavándorlás
2008
14
2009
6
2010
10
2011
7
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
Év

elvándorlás

egyenleg

7
6
6
4

7
0
4
3

6. számú táblázat - Természetes szaporodás

Év
2008
2009
2010
2011
2012

élve
természetes
halálozások
születések
szaporodás
száma
száma
(fő)
3
8
-5
1
6
-5
3
6
-3
3
1
2
3
0
3

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző
foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek
változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az
elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya Hiányzik!
3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti
nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
lakónépesség (fő)
év
nő férfi
összesen
nő
férfi
összesen
fő
fő
fő
fő
2008 85
97
182
6
2009 86
89
175
12
2010 83 109
192
12
2011 85 104
189
15
2012 86 102
188
13
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

%
7,1%
14,0%
14,5%
17,6%
15,1%

fő
8
12
13
8
6

%
8,2%
13,5%
11,9%
7,7%
5,9%

fő
14
24
25
23
19

%
7,7%
13,7%
13,0%
12,2%
10,1%

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
2008
2009
2010
2011
nyilvántartott
álláskeresők száma
fő
27
45
47
45
összesen
fő
14
24
25
23
20 éves és fiatalabb
%
51,9%
53,3%
53,2%
51,1%
fő
0
2
0
0
21-25 év
%
0,0%
4,4%
0,0%
0,0%
fő
2
1
3
4
26-30 év
%
7,4%
2,2%
6,4%
8,9%
fő
3
3
5
4
31-35 év
%
11,1%
6,7%
10,6%
8,9%
fő
3
2
3
2
36-40 év
%
11,1%
4,4%
6,4%
4,4%
fő
2
4
1
1
41-45 év
%
7,4%
8,9%
2,1%
2,2%
fő
3
5
2
4
46-50 év
%
11,1%
11,1%
4,3%
8,9%
fő
0
3
6
5
51-55 év
%
0,0%
6,7%
12,8%
11,1%
fő
0
1
2
2
56-60 év
0,0%
2,2%
4,3%
4,4%
%
fő
0
0
0
0
61 év felett
%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

2012
20
2
10,0%
2
10,0%
8
40,0%
3
15,0%
0
0,0%
0
0,0%
2
10,0%
1
5,0%
2
10,0%
0
0,0%

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága : az alacsonyabb iskolai végzettségű –
szakképesítés
nélküli személyek elhelyezkedési esélyei gyengék
év

nyilvántartott
álláskeresők száma
összesen

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség
szerint
8 általánosnál
8 általánosnál
alacsonyabb
8 általános
magasabb iskolai
végzettség
végzettség

2008
2009
2010
2011
2012

Fő
14
24
25
23
20

fő
0
0
0
0
0

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

fő
6
7
8
8
8

%
42,9%
29,2%
32,0%
34,8%
40,0%

fő
8
17
17
15
12

%
57,1%
70,8%
68,0%
65,2%
60,0 %

c) közfoglalkoztatás Árpás község önkormányzata fontos dolognak tartja a közfoglalkoztatás , két
szempont miatt is : egyrészt munka lehetőséget jelent az itt élők számára , másrészt az
önkormányzati
feladatok maradéktalan ellátáshoz feltétlenül szükség van közmunkások alkalmazására . 20052011.években átlagosan 3 fő alkalmazására volt lehetőség 70-90 % közötti állami támogatással.
Önkormányzatunk 2012.évben csatlakozott a start minta programhoz , így abban az évben 10
fő
foglalkoztatásához kaptunk 100 % támogatást . 2013.évben újabb 2 fővel
bővítettük a
foglalkoztatottak
számát.
Közfoglalkoztatásban
Közfoglalkoztatásban Közfoglalkoztatásban
résztvevők romák
Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya a
résztvevő
év
aránya az aktív korú
résztvevők száma
település aktív korú
romák/cigányok
roma/cigány
lakosságához képest
száma
lakossághoz képest
2008
3
1,15%
0
0
2009
3
1,15%
0
0
2010
3
1,15 %
0
0
2011
12
4,60 %
0
0
2012
13
5%
0
0
Önkormányzati adat
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
Győri munkahelyek autóbusszal a 6 illetve 8 órás munkakezdésre elérhető , de ez a kisgyermekes
nők számára nem megfelelő , mivel munkakezdés előtt nem tudják a gyermekeket elhelyezni
(óvodában,iskolában) . A munkáltatók számára nem kedvező a foglalkoztatás a magas közlekedési
költségek miatt (havi autóbusz bérletjegy ára 28.500 Ft)Helyben a munkalehetőség nagyon
korlátozott számban áll rendelkezésre. Munkalehetőség – több műszakban – Téten van – mely 10
km-re van a településtől.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük : főként Győrben van
lehetőség , Tét városban csak 2-3 évente ., jelenleg nincs .
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási
programok)
Felnőtt képzésen a fiataloknak főként Győrben nyílik lehetőségük részt venni, de a Járási
székhelyen Téten is volt erre lehetőség.
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g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
Közfoglalkoztatási munkahely felajánlásánál figyelemmel vagyunk a foglalkoztatott szociális
helyzetére is.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nem jellemző.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
A településre vonatkoztatva a témában pár mondat.
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
a) bérlakás-állomány- Nincs a településünkön.
b) szociális lakhatás – Nem volt igény.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok – Nincs a településünkön.
e) lakhatást segítő támogatások – jelenleg normatív lakásfenntartási támogatásban részesül :
8 család , mely 27 főt érint.
f) eladósodottság – nem számottevő 1-2 családot érint.
g) lakhatás egyéb jellemzői:
Árpáson fellelhetők egyéb belterületen – Dombiföldi úton elhelyezkedő lakások (14 db) – 500
m-re a
központi belterülettől , a közmű szolgáltatások teljes egészében biztosítottak , továbbá a
közösségi
közlekedéshez való hozzáférés is.
Lakott külterületek : Gátőrház : 3 fő , szivattyútelep : 4 fő , a közművek biztosítottak a
közösségi
közlekedéshez való hozzáférés csak a Gátőrház esetében . Kálmán puszta : 1 lakóház – 2 fő
csak az elektromos áram ellátás biztosított – belterülettől való távolsága : 2 km .
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Telepek, szegregátumok nincsenek a településen.
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) a az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés – házi orvos székhelye
Mórichida (2 km) . Hetente 2 alkalommal rendel Árpáson . Kézi gyógyszertár működés a
rendelés ideje alatt . Legközelebbi Gyógyszertár Tét 9 km. Szakorvosi rendelés Győr . 32 km.
Védőnői körzet központja szintén Mórichida . A védőnő havonta tart fogadó órát , szükség szerint
látogatja a kisgyermekes szülőket. 6 hetente gyermekorvos érkezik a településre . Gyermekorvos
szakrendelés szintén Győrben van.
b.)prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi,
szűrésekhez) való hozzáférés : Csorna (22 km ) és Győr (32 km )

koragyermekkori

kötelező

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés :
korai fejlesztés Gézengúz Alapítvány Győr ,
körzeti óvodában is iskolában (Mórichida) Rehabilitációs ellátások . Győr Kórház
d.)közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése : A Mórichidai
Napközi
Otthonos óvodából biztosított a gyermek étkeztetés illetve a szociális étkeztetés is .
Jogszabályi előírásoknak megfelelően működik .
e) sportprogramokhoz való hozzáférés : Sport Egyesület nem működik a településen .
Tömegsport
rendezvényekre a helyi sportpálya a felújított öltöző rendelkezésre áll. A falugondnoki szolgálat
lehetőséget ad a sportversenyekre való eljutásra.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés . A településen az
előírt
szociális alapellátás intézményei biztosítottak . Házi szociális gondozást , szociális étkeztetést
minden
rászorulónak biztosítani tudunk . A községben falugondnoki szolgálat működik , amely
jelentősen javítja
a várostól távol élő lakosság hozzáférését az egyes szolgáltatásokhoz
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások
nyújtásakor
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai : A településen Faluvédő Egyesület működik , melynek
tagozatai a
következők: Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Derűs Alkony Nyugdíjas Klub, Vöröskereszt
szervezet, Polgárőrség , Ifjúsági Klub.
A civil szervezetek számára helyiséget és pénzbeli támogatást az Önkormányzat biztosítja.
b) közösségi együttélés jellemzői : etnikai konfliktusok nincsenek a településen.
b) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai . A Vöröskereszt szervezet évente 2 alkalommal
szervez
véradást a lakosság részvétele jónak mondható . Település szépítésben a lakosság önkéntes
munkájára mindig számíthatunk . Az alkalmankénti gyűjtések pl. vörös iszap katasztrófa
károsultjai részére a falu minden lakóját megmozgatták.

3.8 A roma nemzetiségi személyek nem élnek a településen.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

munkanélküliség,
eladósodás

közfoglalkoztatásba való bevonás ,
adósságkezelés

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
A településen élő gyermekek száma : 0-14 éves 23 fő , 15-17 éves 10 fő . Ez a szám az
összlakossághoz mérve 10 % .
fő

ÁLLANDÓ NÉPESSÉG
nő
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti

nők
129
2
9
4
61
4
47

férfiak
134
2
14
6
83
6
25

%
összesen
263
4
23
10
144
10
72

nők
49%
50 %
39%
40%
42%
40%
65%

férfiak
51%
50 %
61%
60%
58%
60%
35%

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya,
egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete . Veszélyeztetett és védelembe vett gyermek nincs
a településen.
Hátrányos helyzetű gyermekek száma : 9 fő HHH gyermek : 1 fő
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma

év

2008
2009
2010
2011
2012

50 százalékos
Ingyenes
Ingyenes
mértékű
Ingyenes
Óvodáztatási
Nyári
étkezésben
étkezésben
kedvezményes tankönyvrésztvevők
támogatásban étkeztetésben
résztvevők
étkezésre
ellátásban
száma
részesülők
részesülők
száma
jogosultak részesülők
iskola 1-8.
száma
száma
óvoda
száma 1-13.
száma
évfolyam
évfolyam
2
4
4
4
0
4
3
4
3
4
0
3
2
4
3
4
0
4
3
3
3
3
1
0
3
2
2
2
1
0

a) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya: Tanévkezdési
támogatásban részesülnek a gyermeket nevelő családok minden év augusztusában .
Óvodások :3.500 Ft , Általános iskolások : 6.500 Ft , közép iskolások : 7.500 Ft . Újszülött
támogatás : 10.000 Ft.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya: kedvezményes iskolai
étkeztetésben részesül 4 fő (összes iskolás 8 fő – 50 % ) óvodába járó gyermekek száma 8 fő, ebből
kedvezményes étkezésben részesül 4 fő – 50 % .
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya: nincs ilyen

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Nincs ilyen lakókörnyezet a településen
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott
ellátott, betöltetlen státuszok) A védőnői körzet székhelye Mórichidán van , hét település
tartozik a körzethez.
A 0-3 éves korú gyermekeket a védőnő rendszeresen látogatja .Az óvodában és iskolában
évente vannak szűrő vizsgálatok . Szükség esetén szakorvosi rendelésre utalja a gyermekeket
(szemészet, ortopédia stb.)
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz
való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) Házi gyermekorvos nincs ,
vegyes orvosi körzet van. Székhelye : Mórichida ( 2 km) Orvosi rendelő Árpáson is van ,
hetente 2 rendeléssel. A mozgó gyermekorvosi szolgálat 6 hetente jön a településre –
védőnő szervezésével. Beteg gyermekeket a Győri Rendelő Intézetbe van lehetőség bevinni
(32 km)
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c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi – szociális - oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
korai fejlesztésre helyben nincs lehetőség. Jelenleg rászorult gyermek sincs . Szükség esetén
a győri székhelyű Gézengúz Alapítványhoz lehet fordulni.
d) gyermekjóléti alapellátás : Az önkormányzatnak érvényes megállapodása van a Téti Kistérség
Sokoróaljai Önkormányzati társulással a gyermekjóléti feladatok ellátására
e) gyermekvédelem : a fent említett intézmény keretein belül , a Közös Hivatalban továbbá a
Téri Járási
Szociális és Gyámhivatalban.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások : anya és csecsemő otthon Győrben
f)

egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés : a
sportpálya és a
játszótér a gyermekek rendelkezésére áll . szervezett program nem jellemző. Szünidei
programok szervezésére igény lenne .

g) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv: az intézményi
gyermek étkeztetés a Mórichidai intézményben biztosított . Hétvégén és szünidőben nincs .A
jogszabályi előírásoknak megfelelőn biztosítja az iskola az ingyenes tankönyvet .
h) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei : nincs ilyen
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül
nem jellemző

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai
ellátása: ) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
: megoldott , mindegyik intézmény alapító okiratában foglaltak szerint fogadja a gyermekeket
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) Kistérségi szinten szerveződött, szükség
esetén igénybe vehető . Logopédiai szolgáltatás az Óvodában a jelenlegi nevelési évben nem
megoldott. Szükség van rá a jövőben minden képen meg kell oldani.
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések : Nincs ilyen, a kompetencia mérések sem mutattak ilyen eredményt.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)Nem találkoztunk ilyen
esettel.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

logopédiai szolgáltatás hiánya az óvodában

szolgáltatás megszervezése 2013/2014.nevelési
évre
nincsenek szervezett programok a szünidőben a rendszeres programok szervezése a szünidőben
gyermekek számára
a gyermekek részére
gyermekek hazaszállítása az óvodából a nyári
falugondnoki szolgálat bevonása a gyermekek
tanítási szünet idején
utaztatásába
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

a) a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében jellemzően magasabb a munkanélküliség
a nők
körében ,mivel a gyermekek gondozása miatt nem tudnak munkát vállalni - távoli
munkahelyekre való utazás miatt – nem megoldott a gyermekek felügyelete.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban : 3 fő vesz részt képzésben a
közmunka programhoz kapcsolódóan
b) c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei : átlagosan rosszabbak , bár
betanított
munka lehetőség van a közeli kisvárosban Téten (de nincs munkavégzésre lehetőség 8 órás
munka kezdéssel.

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

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.): Óvoda Mórichidán van , minden
kisgyermeket fel tudnak venni . 7 óra 30 perckor viszi a gyermekeket menetrendszerinti autóbusz
óvodába , iskolába. Az óvoda nyitva tartása : 6 óra 30 perctől 16 óra 30-ig . Családi napközi nincs .
Rugalmas munkaidő a környező munkahelyeken nincs és 8 órás munkakezdésre sincs lehetőség az
üzemekben (több műszakos munkarendben működnek. A nyári időszakban (tanszünet) a Volán
járattal nem megoldott a gyermekek hazautazása az óvodából.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Védőnői szolgáltatás biztosított. Terhes gondozás a védőnő által illetve szakorvos és ultra hang
vizsgálatok,egyéb szűrések a Győri rendelő intézetben . A védőnő szervez programokat a
kismamáknak pl. szülésre felkészítés . Az anyatejes világnapot minden évben megünneplik.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak Nem jellemző . A rendőrséggel történt
információ csere szerint az elmúlt 5 évben nem volt ilyen jellegű bejelentés

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
Győri intézményben biztosított. Elhelyezésre a településről az elmúlt 5 évben nem volt igény .

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A település képviselő-testületében az öttagú testületben 2 fő női képviselő tevékenykedik. A civil
szervezetek közül a Vöröskereszt szervezetben 95 % és a nyugdíjas klubban 70 % a nők aránya . Az
Árpási Faluvédő Egyesület elnöke is nő .
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések :munkanélküliség , gyermekek felügyeletének megoldása

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

fejlesztési lehetőségek

a munkanélküliek közül magas a nők aránya
munkanélküliség

helyi munkalehetőségek biztosítása - közmunka
távmunka lehetőségek felkutatása
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
A 60 év feletti lakosság aránya 32 % - ez növekedő tendenciát mutat . A legnagyobb problémát az
jelenti , hogy nagyon sokan élnek egyedül , családtagok a napi életvitelben nem tudnak segítséget
nyújtani . Jövedelmi helyzetük kielégítő , akinek egészségi állapota engedi a szükséges
élelmiszereket megtermeli . Nehézséget a magas gyógyszer költségek okoznak .

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága : nem jellemző
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
A nyugdíjas klub rendszeres összejövetelei jelentik a programot az idősek számára . A
falugondnoki gépjárművel kirándulásokra és gyógyfürdő látogatásokra is lehetőség nyílik.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén : nincs ilyen

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése : házi orvos hetente 2
alkalommal rendel a település orvosi rendelőjében , a gyógyszerek kiadására is ebben az
időben van lehetőség továbbá a falugondnoki szolgálattal megoldott a gyógyszerek kiváltása
is. Szakorvosi rendelésre Győrbe vagy Csornára viszi a falugondnoki gépjármű az időseket .
Vérvételre Tétre kell utaztatni a betegeket .
a) b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés : helyben könyvtár működik –
számítógéppel felszerelt – 3000 kötetes , hetente 2 alkalommal tart nyitva. A falugondnoki
gépjármű igény esetén színházba és műsoros estekre is szállítja az időseket. A vasárnapi
misére és az istentiszteletre a falugondnoki gépjármű szállítja az időseket .

b) c) idősek informatikai jártassága : A fiatal nyugdíjasok – 60 -65 évesek , már rendelkeznek
informatikai jártassággal , 3 fő a nyugdíjas a Pannon Nyugdíjas Szövetség által szervezett
programon is részt vett. E Magyarország pont is működik a településen .

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Nyugdíjasklub rendszeres összejövetelei. Kirándulások szervezése az idősek részére : évi 1-2
alkalom .

Gyógyfürdő látogatások szervezése. Idősek napjának megünneplése.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

idősek hozzáférése az egészségügyi
szolgáltatásokhoz

falugondnoki szolgálat szakmai programjának
bővítéséhez – pályázati források felkutatása az
önkormányzati forrás kiegészítéséhez
tanfolyam szervezése

informatikai jártásság fejlesztése
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás) Fogyatékkal élő személy nincs a településen
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén : nem releváns
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok : nincs

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A családsegítő szolgálat munkatársa segítséget nyújt a fogyatékossági támogatás igényléséhez,
egyéb nyugdíjszerű ellátások,támogatások igényléséhez .
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége :
mozgáskorlátozottak számára az orvosi rendelő akadálymentesített . A falugondnoki
gépjármű tartozéka egy olyan rámpa , aminek segítségével a kerekes székkel is be lehet
szállni.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége: részben megoldott
c) munkahelyek akadálymentesítettsége: nem biztosított
c) d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége: járdák , parkok
akadálymentesítettsége megoldott .
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) nincs ilyen személy , így igény sem .
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások): nem jellemző
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
a kultúrház fizikai akadálymentesítése nem
akadálymentes bejutás kialakítása – rámpa
megoldott
megépítésével a Kultúrházhoz

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 nemzetiségi önkormányzat nem működik . Árpás két vallású település , mindegyik
templom több min 1 km távolságra van a község központjától. Vasárnapi napokon misére illetve
isten tiszteletre való szállítását a falugondnoki szolgálat biztosítja az idősek számára.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
d) Árpás község
önkormányzata közös Hivatalt tart fenn Gyarmat , Mórichida és Rábaszentmiklós
önkormányzatokkal,az utóbbi két önkormányzattal Körjegyzőségben működött 19902013.között. Az együttműködés az intézmények fenntartásán túl a közös rendezvényekre
illetve pályázatokra is kiterjed. Önkormányzatunk tagja a Téti Kistérség Sokoróaljai
Önkormányzati Társulásának ,a megállapodás kiterjed a gyermekjóléti szolgáltatástól a
pedagógiai szakszolgálatig.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
nincs nemzetiségi önkormányzat
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
nem releváns
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége A civil
szervezettekkel szoros kapcsolatot épített ki az önkormányzat „egymásért vagyunk „ jelszó
szellemében támogatjuk tevékenységeinket. Pl. a nyugdíjas klub énekkara minden esetben
műsort ad az önkormányzati rendezvényeken. A Vöröskereszt szervezet véradást szervez,
adományokat gyűjt , segít az idősek napjának megrendezésében. A polgárőrök a lakosság
vagyonát vigyázzák , az önkéntes tűzoltók a tűzesetek megelőzése érdekében
tevékenykednek. Az önkormányzat a szervezetek tevékenységét költségvetési forrásból
támogatja.

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
. nem jellemző

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 tervezetet az érintett célcsoportokkal nyilvános képviselő-testületi
ülésen ismertettük és véleményüket kértük.

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. A nyilvános képviselő-testületi ülésről jegyzőkönyv
készült ,az ott elhangzottakat tartartalmazza , ami beépítésre került a programba . (A civil
szervezetek vezetői meghívást kaptak a testületi ülésre .)

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
munkanélküliség,
eladósodás

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
közfoglalkoztatásba való bevonás ,
adósságkezelés

logopédiai szolgáltatás hiánya az
óvodában

szolgáltatás megszervezése
2013/2014.nevelési évre

nincsenek szervezett programok a
szünidőben a gyermekek számára
gyermekek hazaszállítása nyári tanítási
szünet idején az óvodából
idősek hozzáférése az egészségügyi
szolgáltatásokhoz

Idősek
informatikai jártasság fejlesztése

Nők
Fogyatékkal
élők

a munkanélküliek közül magas a nők
aránya
munkanélküliség
a kultúrház fizikai akadálymentesítése
nem megoldott

rendszeres programok szervezése a
szünidőben a gyermekek részére
falugondnoki szolgálat bevonása a
gyermekek utaztatásába

falugondnoki szolgálat szakmai
programjának bővítéséhez – pályázati
források felkutatása az önkormányzati
forrás kiegészítéséhez
tanfolyam szervezése
helyi munkalehetőségek biztosítása –
közmunka
távmunka lehetőségek felkutatása
akadálymentes bejutás kialakítása –
rámpa megépítésével a Kultúrházhoz
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A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
munkanélküliség
csökkentése
közmunka program folytatása

–
Romák
Munkaügyi központ-helyi önkormányzat
és/vagy
mélyszegényadósság kezelés –támogatásokhoz való Családsegítő szolgálat,helyi önkormányzat
ségben élők
hozzáférés
logopédiai szolgáltatás megszervezése
az óvodában
vezető óvónő, önkormányzat
Faluvédő Egyesület , önkormányzat
szervezett programok a szünidőben a
Gyermekek
gyermekek számára
falugondnok,önkormányzat

óvodás gyermekek szállítása

Idősek

Nők

idősek hozzáférése az egészségügyi
falugondnoki szolgálat , önkormányzat
szolgáltatásokhoz
informatikai jártasság növelése
munkanélküliség
csökkentése
közmunka
távmunka végzés lehetősége

Fogyatékkal
élők

akadálymentesítés

Nyugdíjasklub, Önkormányzat
–

Munkaügyi központ-önkormányzat
Családsegítő Szolgálat , önkormányzat
önkormányzat

Jövőképünk
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők foglalkoztatási esélyei javuljanak, munkaerőpiaci hátrányuk csökkenjen.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek testi és lelki fejlődését.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek egészségügyi helyzetére.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a munkaerő-piacra történő visszalépés segítését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők önálló életviteléhez, a közszolgáltatásokhoz,
egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáféréséhez.
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

A

Intézkedés
sorszáma

Az intézkedés
címe,
megnevezése

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

Az intézkedés
tartalma

F

G

H

I

J

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

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

2

Munkanélküliség
csökkentése
közmunka
programba való
bevonással

Eladósodott
családok segítése

A munkanélküliség a
családok
elszegényedéséhez
vezet.

A felhalmozódott
hitelek törlesztésére
képtelenek a családok.
Egyre nagyobb adósság
halmozódik fel.

munkanélküliség
csökkentése, közmunka
program bővítése

szociális koncepció

Az adósság törlesztésének
lehetőségét kell elérni hitel átütemezéssel ,
szociális koncepció
pénzügyi forrás
megteremtésével

A köz foglalkoztatottak
számának
növelése,munkavégzési
lehetőségek bővítése ,
újabb önkormányzati
földterületek bevonása a
mezőgazdasági
programba.
A felmérést követően ,
személyenként ,
családonként külön
stratégiát kidolgozni a
hitel törlesztésének
biztosítására , az
eladósodás
következményeinek a
kiküszöbölésére

polgármester 2014.03.01.

humán erőforrás és
pályázati
közfoglalkoztatásban
lehetőségek,amelyek a
részt vevők száma
pénzügyi forrást
megteremtik

pénzügyi tanácsadó
igénybevétele ehhez
pályázati lehetőségek
kihasználása

polgármester 2013.12.31.

adósságkezeléssel
rendezett hitelek
száma

polgármester 2013.09.15.

humán erőforrás :
logopédus szakember ,
logopédiai ellátásban költségvetési forrás
részt vevő gyermekek biztosítása, a technikai
száma
feltételek korábbi
beszerzésekből
biztosítottak.

pályázati céloktól
függő

a lakóingatlanok nem
kerülnek árverezésre ,
a család lakhatása
továbbra is
biztosítható a
településen

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

logopédiai
szolgáltatás
biztosítása

A beszéd hibával
küszködő gyermekek
Az óvodás gyermekek számára segítséget
számára nem biztosított nyújtani a probléma
a logopédiai
megszüntetésére ,
szolgáltatást
megteremteni a
lehetőséget a zavartalan
iskola kezdésre

A gyermekek
felügyelete a nyári
szünidőben csak
részben megoldott.

szociális koncepció

A gyermekek számára
hasznos időtöltés
településfejlesztési
megszervezése ,
koncepció
felügyeletük
biztosítása,közösség építés

2

szervezett
programok a
gyermekek számára
szünidőben

3

óvodás gyermekek A tanszünet időtartama A gyermekek

szociális koncepció

logopédiai szolgáltatás
megszervezése az
óvodában , szakember
felkutatása, szerződés
kötés

polgármester 2013.08.01.

alkalmak és a
résztvevők száma

humán erőforrás :
programfelelősök és
felügyelők biztosítása ,
pénzügyi fedezet : az
önkormányzat
költségvetéséből és
pályázati forrásból
önkormányzati
ingatlanok és technikai
berendezések használata

A falugondnoki gépjármű polgármester 2013.06.17.

szállítási napok és

humán : falugondnok ,

Résztvevők szervezése ,
programok biztosítása,
technikai feltételek
megteremtése , a
gyermekek számára
hasznos időtöltés és
felügyelet biztosítása

költségvetési forrásból
biztosított illetve a
szerződésbeli
garanciák

a gyermekek olyan
élményekkel
gazdagszanak , amely
fokozza az
összetartást és
szülőföldhöz való
ragaszkodást
a falugondnoki
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A

Intézkedés
sorszáma

Az intézkedés
címe,
megnevezése
szállítása

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése
alatt a gyermekek
hazautazása az
óvodából nem
biztosított

C

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

Az intézkedés
tartalma

F

G

I

J

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

naponta fél 4 órakor
hazahozza az árpási
gyermekeket az óvodából

hazaszállítása a Mórichdai
óvodából ne jelentsen
problémát a
munkaviszonyban álló
szülők számára. A
gyermekek napközbeni
felügyelete megoldott
legyen a szünidő nagy
részében

H

szállított gyermekek
száma

pénzügyi : költségvetés
forrásai , technikai :
falugondnoki gépjármű
biztosított

szolgálat érvényes
működési engedéllyel
rendelkezik , a
szállítás megoldható

humán : létszám keret a
közmunka programban ,
pénzügy : pályázati
lehetőség

a közmunka végzésére
az önkormányzati
feladatok
végrehajtásához
feltétlen szükség van .
Az önkormányzat
saját és pályázati
forrásból biztosítja a
fenntarthatóságot.

III. A nők esélyegyenlősége

1

2

munkanélküliség
csökkentése a nők
körében

nők távmunkába
való bevonása

A munkanélküliek
közül magas a nők
aránya.

Minél több nő számára
helyi munkalehetőség
biztosítása közmunka
program keretében .

szociális koncepció

Közmunka program
folytatása, női munkaerő polgármester 2014.03.01.
számának növelése

a közmunkában részt
vevő nők száma ,
foglalkoztatásuk
időtartama.

A kisgyermekes nők
munkanélkülisége

A munkanélküli nők
otthon végezhető munkát
kapnak, hasznos
szociális koncepció
tevékenységet
végeznek,hozzájárulnak a
család jövedelméhez

felmérés a
munkalehetőségek között
(távmunka) , adatgyűjtés
a munkanélküliek
polgármester 2014.03.01.
körében ,
munkalehetőségek
ajánlása a nők részére

humán : Közös Hivatal,
családgondozó pénzügyi :
távmunkába bevont külön forrást nem igény
Folyamatos nyomon
munkanélküliek
technikai : az
követése a távmunka
száma , munkavégzés önkormányzat
lehetőségeknek
számítógéppel , internet
időtartama (óra)
hozzáféréssel
rendelkezik.

Az idősek a szakorvosi
ellátásra,vérvételre a
Szociális koncepció
falugondnoki gépjárművel
jutnak el

Falugondnoki szolgálat
szakmai programjának
bővítése , szakorvosi
rendelésre , vérvételre
való utazás
összehangolása

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1

Idősek hozzáférése az
idősek hozzáférése
egészségügyi
az egészségügyi
szolgáltatásokhoz nem
szolgáltatásokhoz
biztosított

2

idősek informai
jártasságának
fejlesztése

Az idősek nem
rendelkeznek
Az idősek informatikai
megfelelő informatikai jártasságának növelése
végzettséggel

szociális koncepció

A Nyugdíjasklubbal
együttműködve
tanfolyam szervezése ,
helyben az iskola
informatika tanárának
közreműködésével

polgármester 2014.06.30.

a résztvevők és az
alkalmak száma

humán : falugondnok ,
pénzügyi : pályázati
források és az
önkormányzat
költségvetése , a
falugondnoki gépjármű
rendelkezésre áll

polgármester 2014.09.01.

résztvevők száma, a
tanfolyam óráinak
száma

humán : informatika tanár
, pénzügyi : önkéntes
felajánlásból valósul meg
számítógépek,laptopok
rendelkezésre állnak

a falugondnoki
szolgálat érvényes
működési engedéllyel
rendelkezik a szállítás
megoldható
A Nyugdíjas klub
összejövetelein
lehetőség van a
számítógép
használatára az
ismeretek folyamatos
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A

Intézkedés
sorszáma

Az intézkedés
címe,
megnevezése

B
A helyzetelemzés
következtetéseiben
feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

D

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

E

Az intézkedés
tartalma

F

G

H

I

J

Az intézkedés
Az
Az intézkedés
megvalósításához
Az
intézkedés
Az intézkedés
eredményességét
intézkedés megvalósítá
szükséges
eredményeinek
mérő
felelőse
erőforrások (humán, fenntarthatósága
sának
indikátor(ok)
pénzügyi, technikai)
határideje
frissítésére

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1

Nem
Kultúrház
akadálymentesített a
akadálymentesítése
kultúrház.

akadálymentes bejutás a
kultúrházba és az ott
megrendezésre kerülő
közösségi és kulturális
rendezvényekre

szociális koncepció

A Kultúrház Andrássy
utca felőli bejáratának
akadálymentesítése ,
rámpa megépítése

polgármester 2013.10.30.

az önkormányzat
2013.évi költségvetéséből
megépített rámpa
biztosítja a kivitelezést
műszaki adatai ,
közmunkások
rendezvények száma közreműködésével
a kultúrházban
Betonozáshoz a gépek és
eszközök rendelkezésre
állnak

A rámpa
karbantartásáról az
önkormányzat
gondoskodik
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3. Megvalósítás

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

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen
kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente)
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves
munkatervvel rendelkeznek.

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport
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A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül,
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.
Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.
Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének
mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település
döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi
partnerek képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának
fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi
környezet kialakítása érdekében.

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester
és az aljegyző felel.
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-

Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és
társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi
Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés
következményeinek elhárításáról intézkedni

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi
szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat,
hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb
programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek
annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell
foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás,
együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló
szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a
köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)
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Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja
az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek
korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a
célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon
belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges
intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre
vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés
következményeinek elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak
hozzá a kitűzött célok megvalósításához.
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