
 

 

 

 

Helyi 

Esélyegyenlőségi  

Program 

Epöl Község Önkormányzata 

 

 

 
 

 

2017. március – 2022. március 
 

 

 

 

Türr István Képző és Kutató Intézet 
Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. 
Telefon:06-1-882-3454 

email: ugyfelszolgalat@tkki.hu 

web: www.tkki.hu 
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0790-04 

Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL 0008 

mailto:ugyfelszolgalat@tkki.hu
http://www.tkki.hu/


 2 

Tartalom 

 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) ........................................................................................................... 3 
Bevezetés ...................................................................................................................................................... 3 
A település bemutatása ................................................................................................................................. 3 
Értékeink, küldetésünk.................................................................................................................................. 9 
Célok .......................................................................................................................................................... 12 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) ............................................................... 14 

1. Jogszabályi háttér bemutatása ............................................................................................................. 14 
2. Stratégiai környezet bemutatása .......................................................................................................... 14 
3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége .................................................... 17 
4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység .......................................................... 29 
5. A nők helyzete, esélyegyenlősége ....................................................................................................... 36 
6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége ................................................................................................. 40 
7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége ................................................................................... 43 
8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi 

felelősségvállalása ................................................................................................................................... 45 
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága ............................................................................... 46 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) ............................................................... 47 
1. A HEP IT részletei .............................................................................................................................. 47 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése ............................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
A beavatkozások megvalósítói .......................................................... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 
Jövőképünk .......................................................................................................................................... 48 
Az intézkedési területek részletes kifejtése ........................................ Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)......................... 49 
3. Megvalósítás ....................................................................................................................................... 52 

A megvalósítás előkészítése ................................................................................................................ 52 
A megvalósítás folyamata .................................................................................................................... 52 
Monitoring és visszacsatolás ............................................................................................................... 54 
Nyilvánosság ....................................................................................................................................... 54 
Érvényesülés, módosítás ...................................................................................................................... 55 

4. Elfogadás módja és dátuma ................................................................................................................. 57 
 

 

 

 



 3 

 

 

 

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, Epöl 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 
 

Epöl elhelyezkedése 

Epöl, Komárom-Esztergom megyében, az Esztergomi Járás területén, a Gerecse hegység keleti 

részén, Bajna és Máriahalom között található település. Területe 1253 ha. Népsűrűsége: 49,64 

fő/km2. Lakosainak száma: kb. 640 fő.  

 
 

                                                             
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  

EPÖL 
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Epöl közlekedés 

Epöl a közúti közlekedés szempontjából elszigetelt település. A község Bajna felöl és Máriahalom 

felől is megközelíthető. Délnyugati irányban Tatabánya 27 km, észak felé Nyergesújfalu 14 km, 

északkeletre Dorog 19 km, Esztergom 22 km, kelet felé Piliscsaba és a 10-es út 22 km, déli 

irányban pedig Zsámbék 15 km távolságra található. Az M1 autópályra Tatabányánál ill. Zsámbék 

után érhető el. Budapest 45 km-re fekszik. A település tömegközlekdése kielégítő, Esztergomból 

rendszeres buszjáratindul Epöl irányába és Budapest is közvetlenül megközelíthető autóbusszal.  

 

Epöl intézményei 

Epöl 2013. márciusa óta Közös Önkormányzati Hivatalt működtet a szomszédos Bajna községgel. 

Epöl Máriahalommal közös háziorvosi körzetet alkot, így heti 4 alkalommal érhető el a felnőtt 

háziorvosi rendelés, mely egyben gyermekorvosi rendelés is. Epöl Bajnával alkot közös fogorvosi 

körzetet, önálló fogorvosi rendelés nem érhető el a községben, csak Bajnán. Gyógyszertár nincs a 

településen. A védőnői szolgálat Bajnai székhellyel működik, heti 1 alkalommal érhető el Epölön. 

Posta, élelmiszer és vegyes bolt, művelődési ház, tájház, általános iskola és óvoda is működik a 

településen.  

Epöl önálló intézményként működteti az óvodát. Az általános iskola alsó tagozata érhető el a 

településen, a 2016/2017-es tanévtől a felső évfolyamokra a szomszédos településeken járhatnak az 

iskolások. Az iskola nem az önkormányzat fenntartásában működik. 

Az önkormányzatnak más önálló intézménye nincs, szakfeladatként működteti a tálalókonyhát, a 

könyvtárat, mely az iskola épületében érhető el, illetve a művelődési házat, mely önálló épületben 

található. Az önkormányzat 1 fő zöldterületi felelőst foglalkoztat. 

A településen felújított sportöltöző és futballpálya is található. 

A községben több civil szervezet is működik, mint az Epöli Faluközösségi Egyesület, az 

Falufejlesztési Közalapítvány, az Epöli Sportegyesület, az Epöl Község Polgárőr Egyesület, 

valamint önszerveződő körök, mint az Epöli Búzavirág Népdalkör. 

A szociális alapellátások társulás formájában biztosítottak a községben. 

 

Epöl története 

Népvándorláskori, Árpád-kori településmaradványok jelzik az itteni emberi élet folytonosságát. Ma 

600-700 között van az itt lakók száma, akik őseiket betelepített szlovák és németek között 

kereshetik. A múlt században ismert volt vízimalmáról. Későbarokk katolikus temploma műemlék 

jellegű, természeti értékei közül ismert az érdekes alakú Babály –szikla.  

Epöl község már a magyarok honfoglalása előtt is lakott település volt, amit a falu határában 

előkerült régészeti leletek is bizonyítanak. Első írásos említése 1225-ből maradt fenn Epely néven. 

A későbbiekben Epel, Epeei, Epöll és Epely néven említik a különböző források. 

Epöl első ismert lakosa és birtokosa Epelyi Vendégi volt, aki 1225-ben az esztergomi káptalan előtt 

hitelesítette, hogy epelyi földjét, rétjét és haraszt  nevű erdőrészét jobbágyainak beleegyezésével 

Epelyi Benedeknek és fiának Motodnak 4 '/2 márkáért eladja. 

Epöl vidékét a tatárok 1242. tavaszán végigpusztították, amit a község  lakossága elég hamar 

kihevert. 

Epélyi Benedek családján kívül a királynéknak is voltak birtokai Epölön.  Az itt élők egy része 

hadbaszálló jobbágy volt, más része pedig az esztergomi és budai királyi udvarnak szállított 

meghatározott mennyiségű bort évente. 

V. István király 1270. július 26-án Epölt, valamint bort adományozó jobbágyait az esztergomi 

káptalannak adományozta. Az epöli jobbágyok ezt zokon vették, mert királyi jobbágyként 

előnyösebb, kiváltságosabb helyzetben voltak, mint a nagybirtokosok jobbágyai. 

IV. László király 1274-ben megerősítette atyjának V. Istvánnak az esztergomi káptalannak tett 

adományát, amit X. Gergely pápa 1275. január 5-én Lionban keltezett leiratával hagyott jóvá. Az 

adományozó okiratban olvasható az alábbi idézet: 
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„... Ez a falu a királyi asztal, vagyis a budai királyi pince szolgálatára volt  (ad Regiom mentem, sen 

clicém regale de Buda). Az ehhez a földhöz tartozószőlőművesek Magyarország királyainak, a mi 

ősatyáinknak évenként szolgálatuk címén, ősi kötelezettségük révén bizonyos mennyiségű bort 

szoktak szolgáltatni, István király Őket, valamint a falu, illetve a föld összes szőlőit a felszereléssel, 

a haszonnal és joggal együtt, a neki és nekünk  is kedves esztergomi szent káptalannak 

ajándékozta... ." 

1284-ben IV. László felesége Erzsébet királyné az Epölön lévő birtokaiból, újabb birtokrészt 

adományozott a káptalannak. A XIV. és XV. századból két epöli peres ügyről maradt fenn rövid 

feljegyzés. 

Az 1526-os mohácsi vész után a törökök fokozatosan végigpusztították a Duna jobb partján fekvő 

településeket. 

Az esztergomi járás legtöbb falva, köztük Epöl is 1532-ben elpusztult.  Több mint száz év elteltével 

válik újra lakott településsé. Az első magyar betelepülők mellett szlovák és német telepesek is 

érkeztek a faluba. A református magyarok 1714-ben elköltöztek a faluból. A faluban megtelepedett 

szlovákok és németek a római katolikus vallású magyarokkal kötött vegyes házasságok 

következtében a múlt század végére elmagyarosodtak. 

A falu férfi lakossága közel 2 évszázadig szén- és kőzetbányászatból élt,  ezek megszűnte után 

pedig a környéken folytattak különböző tevékenységeket. Mindemellett a helybéli lakosság egy 

része a mezőgazdaságból tartja  fenn magát. 

 

Demográfia 

Epöl lakossága jelenleg 650 fő. A lakosság száma az elmúlt évek adatait tekintve lassú növekedést, 

stagnálást mutat. 
 

Lakónépesség száma az év végén 

 
  Fő Változás 

2007 606   

2008 610 101% 

2009 622 102% 

2010 589 95% 

2011 647 110% 

2012 647 100% 

2013 638 99% 

2014 632 99% 

Forrás: KSH 
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A lakosság megoszlása a nők és férfiak tekintetében átlagban hasonló. A 18-59 éves korosztályban 

érdekes módon többségben vannak a férfiak, ugyanakkor a 65 éves kor felett már a nők. Ebből az 

látszik, hogy az idősek között nagyobb arányban vannak az egyedülálló, vélhetően özvegy nők.  
 

Állandó népesség – 2014. 

    

Állandó népesség – 2014.  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 309 338 647 48% 52% 

0-2 évesek           

0-14 éves 46 46 92 50% 50% 

15-17 éves 10 11 21 48% 52% 

18-59 éves 169 216 385 44% 56% 

60-64 éves 18 16 34 53% 47% 

65 év feletti 66 49 115 57% 43% 

Forrás: KSH-TSTAR 
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Öregedési index 

  
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2001 116 103 112,6% 

2008 115 101 113,9% 

2009 117 101 115,8% 

2010 110 94 117,0% 

2011 110 96 114,6% 

2012 111 97 114,4% 

2013 115 92 125,0% 

2014 115 92 125,0% 

Forrás: KSH-TSTAR 

 

 
 

Belföldi vándorlások 

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 35 16 19 

2009 29 19 10 

2010 8 24 -16 

2011 19 11 8 

2012 11 7 4 

2013 13 16 -3 

2014 11 14 -3 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Természetes szaporodás 

 
  élve születések száma halálozások száma 

természetes 

szaporodás (fő) 

2008 3 11 -8 

2009 4 12 -8 

2010 7 12 -5 

2011 5 8 -3 

2012 6 10 -4 

2013 5 4 1 

2014 1 8 -7 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

   

 
 

Műemlékek, Idegenforgalom 

A község jelentősebb műemlék jellegű épülete az 1850-ben felépített késő barokk r.k. templom. 

Figyelemre méltó három oltára közül a főoltár, amely fából készült, s a román stílus jegyeit viseli 

magán. 

Ugyancsak megtekintésre érdemesek az oltárokon lévő szobrok is. Több művészeti értékű 

festménye között a főoltárkép is említésre méltó, amely Jézus keresztelését ábrázolja a Jordán 

folyóban. A szertartásokhoz használt kegytárgyak közül is számos értékes darab van a templomban.  

Természeti értékei közül idegenforgalmi látványosság az ún. Babály-szikla és a Szarkaberki szikla. 

A bajna-epöli műút széléről kiinduló turistaúton közelíthető meg a község fölé magasodó Őr-hegy 

és az oldalában nyíló széles szájú Öreg-lyuk. A hegy csúcsán álló fakereszt mellől szép kilátás 

nyílik a környező tájra. 
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Értékeink, küldetésünk 
 

Eredmények 

Az elmúlt években az önkormányzatnak több olyan lemaradást is sikerült felszámolnia, ami a jó 

minőségű szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést korlátozta. A falu infrastruktúrájának 

korszerűsítése érdekében elvégzett beruházások nagymértékben javították a lakók közérzetét, és az 

esélyegyenlőség szempontjából is jelentős előrelépést jelentettek.  

Így – a teljesség igénye nélkül – a következő fejlesztések történtek: 

– az orvosi rendelő teljes felújítása és akadálymentesítése 

– térfigyelő kamerák kihelyezése 

– esztétikus tájékoztató táblák elhelyezése a falu csomópontjain 

– temető felújítása, járdaépítés 

– útépítés, aszfaltozás 

– padok kihelyezése a közterületekre 

– belvízelvezető árkok folyamatos tisztítása, felújítása 

– közösségi terek felújítása 

– templom felújítása 

– játszótér felújítása 

– rekreációs fittnes park kialakítása 

– sportöltöző felújítása, bővítése 

– eszközbeszerzések 

 

A fizikai környezet fejlesztésén kívül az önkormányzat a település kiemelt értékeként tartja számon 

azokat a kezdményezéseket, civil szervezeteket amelyek részt vállalnak a falu közösségi életében és 

gyakran egymással is együttműködve elősegítik a község bekapcsolódását a térség, illetve az ország 

kulturális vagy gazdasági vérkeringésébe.  

 

Hagyományok 

Hagyományőrző alkotótábort szerveznek nyaranta a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesülettel, 

akik égisze alatt működik az Első Kisvárdai Képzőművészeti Kör, akikkel már évek óta közösen 

szervezik az alkotótáborokat. Az egyhetes alkotótábor alatt több előadót, népi mesterembert, 

művészt is hívnak, akik színvonalas előadások, prezentációk keretében mutatkoznak be, illetve 

ismertetik meg a résztvevőkkel az adott szakmák fortélyait. Az érdeklődő gyermekek és felnőttek az 

epöli tájház nyitott színe alatt megismerkedhetnek a csuhé-, szalma-, vesszőfonás, fafaragás, 

csipkeverés fortélyaival. Népi művészek irányításával, valamint grafikai, festészeti technikákat 

leshetnek el a többi művész jóvoltából. A résztvevők megismerkedhetnek a kőfaragás rejtelmeivel 

is. Figyelemmel kísérhetik a kemencében sült lángos elkészülésének állomásait.  

 

Civil szervezetek 

A községben több civil szervezet is működik, mint az Epöli Faluközösségi Egyesület, az 

Falufejlesztési Közalapítvány, az Epöli Sportegyesület, az Epöl Község Polgárőr Egyesület, 
valamint önszerveződő körök, mint az Epöli Búzavirág Népdalkör. 

 

Epöl Községi Polgárőr Egyesület 

Az Epöl Községi Polgárőr Egyesületet 1996-ban jegyezték be és azóta meghatározó tagja a falu 

közösségi életének. Kb. összesen 15-20 aktív taggal működnek, akik közül többen vállalnak heti 

rendszerességgel szolgálatot az esti órákban, valamint a különböző rendezvények biztosításában, 

illetve az általuk szervezett októberi Szüreti felvonuláson is részt vesznek. Valamennyi tag 

anyagilag és erkölcsileg is támogatja munkájukat. Szervezetük fő célja a bűncselekmények 

megelőzése, a köz- és vagyonvédelem javítása, a lakossági biztonságérzet növelése, a lakóközösségi 
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kapcsolatok erősítése. Kiemelt figyelmet fordítanak a gyermek és ifjúságnevelésre. Az egyesület 

tagja a Dorog-Esztergom-Nyergesújfalu Térségi Polgárőr Szövetségnek és az Országos Polgárőr 

Szövetségnek is. Működésük kezdete óta folyamatosan bővítik eszközállományukat. Tagdíjaik 

mellett a helyi önkormányzat is, az anyagi lehetőségeihez mérten támogatja az egyesületet. Az 

Országos Polgárőr Szövetség is támogatja az egyesület működését. Működésüket honorálja a falu és 

lakossága, azáltal tudják azt napról-napra hatékonyabbá tenni és biztosítani a falu nyugalmát. A 

2009-es leader kiírás keretében bővítették eszközállományukat, számítógépet, különféle bútorokat 

szereztek be. A 2011-es leader kiíráson támogatást nyertek a településen térfigyelő kamerarendszer 

kiépítésére, melyet a 2013-as leader kiíráson is nyertes támogatásuk keretében bővítettek. Jelenleg 

Epölön 12 kamerás térfigyelő rendszert működtetnek. 

2015-ben EMVA pályázati forrásból beszereztek 1 db új terepjárót, mely hatékonyabbá és 

korszerűbbé teszi a működésüket. 

 

Epöli Sportegyesület 

Az Epöli Sport Egyesület 2012-ben kezdte meg működését. Az előtt a sportfeladatokat a helyi 

önkormányzat vállalta fel. Leader támogatásból a helyi önkormányzat felújította és bővítette a 

sportöltöző épületét. Egyre több feladatot vállalnak fel és nagyobb szerepet töltenek be a község 

civil életében. Felvállalták a "Kihívás Napja" rendezvény szervezését, emellett focitornákat és 

véradást is szerveznek. Bevételeik egyrészt a tagdíjakból, másrészt a különböző támogatásokból 

tevődik össze. Fő feladatuk, hogy az epöli sportéletet felélesszék, fejlesszék és az utánpótlás 

nevelése is. Céljuk az ifjúságnevelés, illetve a gyerekek, fiatalok sport, mozgáskultúrájának 

kialakítása, fejlesztése. Tagságuk kb.40-45 fő, akik közül kb. a fele tag aktív sportoló, míg a tagság 

másik fele pártoló tag. Nagyrészt a helyiek közül, de a környékbeli településekről is vannak tagjaik. 

Az egyesület tagsága felöleli az ifi korosztálytól a szeniorig szinte valamennyi korosztályt. Céljuk 

még a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, 

tagjaik nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása. Rendszeresen 

szerveznek a falu lakosságának testedzéseket és sportolási lehetőséget, futballkupát. Az 

ifjúságnevelés során szerepet vállalnak a helyi általános iskola tanulóinak testnevelési és sport 

tevékenységében is különböző sportversenyek szervezésével. 

A 2013-as LEADER kiírás keretében pályázati forrásból bővítették eszközállományukat. 

 

Faluközösségi Egyesület 

Az egyesületet 1991-ben alapították elsősorban településfejlesztési céllal, azonban tevékenységük 

ezt túlnőtte és jelenleg a falufejlesztés mellett több falusi rendezvény szervezésében is részt 

vállalnak. A hagyományos módon évente Epölön megrendezésre kerülő Alkotótábor a nemzetközi 

kötődésekkel is rendelkező programsorozat egyik állandó állomása, többnapos programja. Civilként 

fontos a faluban élők igényeinek kielégítése. 

2011-es LEADER kiírás keretében pályázati forrásból rendezték meg az évek óta működő 

Hagyományőrző alkotótábort más civilekkel és az önkormányzattal együttműködve. 

2013-as LEADER kiírás keretében pályázati forrásból felújították, parkosították a település 

határában található egyedi tájértéket képviselő kőkeresztet és környezetét, valamint rekreációs 

fitnessparkot alakították ki a felnőttek számára egy elhanyagolt terület újrahasznosításával. 

 

Falufejlesztési Közalapítvány 

A közalapítványt Epöl Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a község színvonalas 

fejlesztése, polgárainak XX. századhoz méltó életkörülményeinek, különösen az infrastruktúra, az 

intézményhálózat továbbfejlesztése céljából, a feladatokat megvalósító önkormányzati munka 

segítésére, pénzeszközök kiegészítésére hozta létre 1992-ben. A közalapítvány közhasznú 

tevékenységei az egészségmegőrzés, a betegségmegelőzés, szociális tevékenység, családsegítés, 

időskorúak gondozása, kulturális tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 

ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, 

sport, közrend és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás.  
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Az alapítvány meghatározó tagja a község közösségi életének. Aktívan részt vesznek a különböző 

rendezvények szervezésében, a kulturális hagyományok megőrzésében. Közösségi szervezetként 

fontos, a többi falusi civillel való együttműködés. EMVA forrásból az UMVP III-as tengely 

falumegújítás pályázatból 2010-ben felújították egy fő út menti romos épület külsejét, a 2011-es 

leader forrásból az épület belsejét. Így kialakult egy olyan közösségi tér, mely teret adhat civileknek 

és még kulturális, hagyományőrző értéke és célja is van. A fejlesztés eredményeként létrejött egy 

felújított épület új bútorzattal, mely végre elláthatja régóta áhított célját, tájházként funkcionálhat. 

Lehetőségük van már bemutatni a település múltjával kapcsolatos eszközöket, szokásokat és 

lehetővé vált, hogy bárki betekintést nyerjen a falusi emberek hagyományos életébe. Az épületen 

belül a bemutatótermek mellett egy oktató termet is kialakítottak, ahol a régi szakmák műveléséről 

és azok eszközeiről tartanak igény szerint előadásokat, bemutatókat. A tájház egyéb rendezvények 

közösségi színterévé is vált.  

 

SWOT elemzés 

 

A módszer célja feltárni a település egészének vagy egyes kiemelten fontos területének erősségeit, 

azaz a működésnek azokat az összetevőit, amelyeket magas színvonalon tud nyújtani, illetve 

gyengeségeit, vagyis azokat a területeket, amelyek nem kellően vagy nem kielégítően fejlődtek a 

belső és/vagy a külső érintettek szerint. A módszer segítségével számba lehet venni a kijelölt terület 

lehetőségeit és buktatóit, illetve ezek összefüggéseit. Rendezni lehet a rendelkezésre álló 

információkat, amelyekből következtetéseket lehet majd levonni. 

A társadalmi esélyegyenlőtlenségek megszüntetése az Európai Unió és hazánk törvényi előírásainak 

betartása mellett a település számára is alapvető jelentőségű. Fontos, hogy végső célként minden 

állampolgár, ezen belül minden helyi lakos számára megteremtődjön az esélyegyenlőség az élet 

különböző területein. 

 

Így különösen: 

 az óvodai és az iskolai ellátásban, 

 a szociális és egészségügyi ellátásban, 

 a munkához jutásban, 

 a fizikai környezetben, 

 a közszolgáltatások elérésében. 
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ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Viszonylagosan alacsony munkanélküliség, 

A főváros relatív közelsége, 

Önálló óvoda 

Egészségügyi alapszolgáltatás megléte, 

Szociális alapszolgáltatás, 

Kedvező földrajzi fekvés, közeli iparvárosok, 

Tiszta levegő, 

Természetes források. 

Forráshiány, 

Minimális helyben lévő munkalehetőség, 

Hiányos akadálymentesítés, 

Közutak leromlott állapota, 

Régió- és megyeszékhelytől való távolság, 

Kórházi ellátás relatíve távol esik, 

Mérsékelt idegen-nyelv ismeret, 

Mezőgazdasági szempontból kedvezőtlen 

domborzati- és talajviszonyok, 

Zöldterület-gazdálkodás hiánya. 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

A hátrányos helyzetű csoportok 

munkaerőpiaci/társadalmi befogadása, 

A nők megnövekedett munkaerő-piaci 

részvétele, 

E-kereskedelem, információs és 

kommunikációs technológiai szolgáltatások, 

távmunka, 

A jellegzetes vidéki élet újjáélesztése, 

Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, 

Biogazdálkodás honosítása, 

Erdőtelepítés, 

Legeltetéses állattartás megteremtése. 

A nem megfelelően működő kistérségi, 

megyei, regionális együttműködés, 

Nehéz a pályázati előírásoknak való 

megfelelés (önerő, túlzott adminisztráció), 

A piacgazdaság és az önkormányzatiság 

együttműködési nehézségei, 

Érdektelenség a munkaerő-piaci 

folyamatokban, 

Lakossági közöny. 
 

 

Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Epöl 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. 

 

Fontos, hogy minden állampolgár számára egyenlő esélyeket biztosítsunk a fő esélyegyenlőségi  

területek mindegyikén: 

 családbarát munkahelyi körülmények megteremtésében és erősítésében, 



 13 

 a nemek közötti esélykülönbségek csökkentésében, 

 akadálymentesítésben, 

 a fogyatékkal élők életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában, 

 a romák életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában, 

 más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javításában. 
 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 

HEP IT tartalmazza. 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 

programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-

értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 

tematikus munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. 

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

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

program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) 

EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.) 

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

törvény) 

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

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

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

előírásaira. 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Epöl Község Önkormányzata a 2003. évi CXXV. törvény 63/A.§ (1) bekezdése értelmében 2017-

ben készítette el Esélyegyenlőségi Programját és Tervét, mely a településen élő hátrányos helyzetű 

csoportok helyzetének alakulását elemzi, meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő 

célokat, kiemelt figelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, foglalkoztatásra, valamint 

szociális helyzetre. Emellett tartalmazza a célok megvalósításának forrásigényét és végrehajtásának 

tervezett ütemezését is. 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 

 Költségvetési rendelet – Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § értelmében, 2017-ban a jegyző által 

elkészített, a tárgyévre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester február 15-ig 

beterjeszti, amit a képviselőtestület rendelet formájában hagy jóvá. 
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 Gazdasági program – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

tv. 116. § értelmében a képviselőtestület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági 

programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 

 

 Településrendezési terv – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. tv. 6. § alapján Epöl Község Önkormányzata 2002-ban elkészítette, majd többször 

felülvizsgálta a jelenleg is hatályos Helyi Településrendezési Tervet, melyet 2018-ban 

szükséges ismét felülvizsgálni. 

 

 Egészségterv – A TÁMOP-6.1.2/11/1/A és B „Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmód programok – lokális színterek” c. pályázat keretein belül 2013-ban elkészült Epöl 

Egészségterve, mely feltérképezte a településen jellemzően jelen lévő egészségi problémákat, 

és cselekvési tervet fogalmazott meg azok enyhítésére. 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

 Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 

Epöl község a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tagja, melyet 15 település hozott létre 

2005-ben határozatlan időre.  

A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: 

– orvosi ügyeleti szolgálat 

– hulladékgazdálkodási feladatok. 

– szociális feladatok (családsegítés, gyermekjóléti alapellátás, szociális étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, nappali ellátás) 

 

 Duna–Pilis–Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 

A Dorogi, Esztergomi és Nyergesújfalui kistérségek 2007-ben hozták létre a Duna–Pilis–

Gerecse Vidékfejlesztési Egyesületet. 87 alapító taggal (köztük Epöl). Célja a térségen belüli 

települések élhetőbb társadalmi, gazdasági, kulturális környezetének megteremtése, 

környezettudatos gazdaságfejlesztés. Prioritásai között szerepel a mikro-, kis- és 

középvállalkozások, egyéni vállalkozók és őstermelők tevékenységének ösztönzése, a helyben 

foglalkoztatás és helyi termékek előállításának segítése, emellett a turisztikai fejlesztést. 

 

 Ister-Granum EGTC határon átnyúló kistérségi szerveződés  

A 2008. május 6-án, 47 magyarországi és 39 szlovákiai önkormányzat közremuködésével 

alakult meg az Ister-Granum Európai Területi Együttműködési Csoportosulás, melynek célja a 

határon átívelő regionális (kulturális, sport és egyéb intézményi) együttműködés 

megvalósítása. 

 

 Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal  

2013. január 1-től hatályos törvényi előírások következtében azzal a céllal jött létre, hogy 

Epöl, Bajna Községek önkormányzati, polgármesteri, jegyzői feladat- és hatáskörbe tartozó 

ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása 

hatékonyabbá váljon és az Önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel 

történő együttműködésének összehangolására. 

 

Az önkormányzatok számára új társulások létrehozása, fenntartása azért lenne célszerű, mert a 

társulások részére a közösen fenntartott intézmények költségtakarékosabb működtetést 

eredményeznek. Valamint jelenleg is működnek még olyan finanszírozási formák, amelyek 

társulási formában történő feladat-ellátás esetén kiegészítő állami támogatást biztosítanak. 



 16 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A helyzetelemzés alapjául szolgáló statisztikai adatokat a KSH TEIR adatbázisból, valamint a 

helyi nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Az adatgyűjtést nagyon megnehezítette, hogy a KSH 

online adatbázisa rendkívül elavult és nehézkesen kezelhető. Felhasználtuk az egyes 

szakterületeknek a képviselőtestület számára készített beszámolóit, és végeztünk saját 

adatgyűjtést is. Azonban vannak területek (jellemzően a jövedelmi viszonyok, idősek, 

fogyatékkal élők témájában), ahol alig vagy egyáltalán nem állnak rendelkezésre adatok, ezeket 

a hiányokat az adott fejezetben jelezzük.  
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A településen a szó klasszikus értelmében vett mélyszegénységben-nyomorban elő család nincs. 

Azonban a munkahelyek hiánya, az elhelyezkedési esélyek rohamos csökkenése a szerény 

körülmények között élő emberek, családok rohamos lecsúszásához vezet. 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A jövedelmi helyzetről rendkívül nehéz valós adatokat szerezni, mert a jövedelmekről nem készül 

hivatalos felmérés, csak a szociális ellátások igénylése esetében kell igazolni a legális jövedelmet. 

A nem legális jövedelmek ellenőrzésére az önkormányzatnak nincs módja. A szociális ellátásokat 

nem igénylő lakosok esetében pedig semmilyen jövedelmi statisztikai adat nem áll rendelkezésre. 

Általánosságban elmondható, hogy az alacsony képzettségű munkavállalók jellemzően a 

környékbeli üzemekben találnak munkát, többnyire több műszakos munkarendben, átlagbér körüli 

jövedelemmel. Ezeknek a munkalehetőségeknek azonban véges a száma, illetve az is nehézséget 

jelent, ha valaki nem tudja vállani a több műszakot (pl. gyermeküket egyedül nevelők). Továbbá 

vannak, akik egészségügyi vagy más okból nem tudnak, ill. nem akarnak intergrálódni a 

munkaerőpiacra. 

 

 

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 

 

Epölön a munkanélküliek aránya 2008 és 2013 között az országos válság ellenére közel állandó 

maradt. Azonban elmondható, hogy a településen a munkanélküliség messze az országos átlag alatt 

maradt. A 2014. évre vonatkozó adatok még csak töredékesen érhetők el a KSH adatbázisában, de 

már ebből is következtetni lehet arra, hogy a munkanélküliek aránya mindkét nemnél jelentősen 

csökkent az előző évekhez képest. Megállapítható továbbá, hogy a munkanélküliek aránya a nők és 

a férfiak körében közel hasonló. 
 

Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

év  

15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 188 235 423 13 6,9% 12 5,1% 25 5,9% 

2009 189 238 427 16 8,5% 16 6,7% 32 7,5% 

2010 189 234 423 13 6,9% 19 8,1% 32 7,6% 

2011 189 234 423 9 4,8% 14 6,0% 23 5,4% 

2012 188 241 429 19 10,1% 25 10,4% 44 10,3% 

2013 190 241 431 8 4,2% 12 5,0% 20 4,6% 
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Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

nyilvántartott 

álláskeresők 

száma 

összesen 

fő 25 32 32 23 44 20 27 17 

20 éves és 

fiatalabb 

fő 1 0 0 0 0 0 0 0 

% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

21-25 év  
fő 3 6 3 1 5 3 5 0 

% 12,0% 18,8% 9,4% 4,3% 11,4% 15,0% 18,5% 0,0% 

26-30 év 
fő 2 4 3 3 6 3 1 1 

% 8,0% 12,5% 9,4% 13,0% 13,6% 15,0% 3,7% 5,9% 

31-35 év 
fő 3 3 1 1 5 3 4 1 

% 12,0% 9,4% 3,1% 4,3% 11,4% 15,0% 14,8% 5,9% 

36-40 év 
fő 2 4 4 6 3 1 4 3 

% 8,0% 12,5% 12,5% 26,1% 6,8% 5,0% 14,8% 17,6% 

41-45 év 
fő 2 3 5 0 4 2 2 3 

% 8,0% 9,4% 15,6% 0,0% 9,1% 10,0% 7,4% 17,6% 

46-50 év 
fő 4 3 7 4 8 2 3 3 

% 16,0% 9,4% 21,9% 17,4% 18,2% 10,0% 11,1% 17,6% 

51-55 év 
fő 5 5 7 6 8 2 6 2 

% 20,0% 15,6% 21,9% 26,1% 18,2% 10,0% 22,2% 11,8% 

56-60 év 
fő 3 4 1 2 5 3 2 4 

% 12,0% 12,5% 3,1% 8,7% 11,4% 15,0% 7,4% 23,5% 

61 év felett 
fő 0 0 1 0 0 1 0 0 

% 0,0% 0,0% 3,1% 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal 
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A regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerinti bontása, iletve idősoros változása rámutat 

arra, hogy a munkanélküliség a különböző korosztályok tekintetében miként változik a településen. 

Tartósan a 46-50 éves és az 51-55 éves korosztályban a legmagasabb a munkanélküliség. 
 

 
 

A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya 

év  

nyilvántartott/regisztrált 

munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 13 12 25 2 2 4 15,4% 16,7% 16,0% 

2009 16 16 32 8 10 18 50,0% 62,5% 56,3% 

2010 13 19 32 4 9 13 30,8% 47,4% 40,6% 

2011 9 14 23 4 5 9 44,4% 35,7% 39,1% 

2012 19 25 44 6 9 15 31,6% 36,0% 34,1% 

2013 8 12 20 5 4 9 62,5% 33,3% 45,0% 

2014 10 17 27 3 4 7 30,0% 23,5% 25,9% 

2015 10 7 17 3 2 5 30,0% 28,6% 29,4% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal 

       

A táblázat arra mutat rá, hogy milyen arányban vannak a tartós munkanélküliek. A tartós 

munkanélküliek számaránya csökkenő tendenciát mutat. Az esetlegesen csökkenő adatokra 

átmeneti foglalkoztatásukra az önkormányzat közmunkaprogramjai biztosíthatnak lehetőséget. 
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Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 42 60 102 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

2009 44 64 108 1 2,3% 0 0,0% 1 0,9% 

2010 45 58 103 1 2,2% 1 1,7% 2 1,9% 

2011 50 59 109 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

2012 44 56 100 0 0,0% 4 7,1% 4 4,0% 

2013 39 53 92 1 2,6% 1 1,9% 2 2,2% 

2014 40 50 90 2 5,0% 2 4,0% 4 4,4% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal 

      

A táblázat egy fontos munkaerő-piaci helyzetre, a pályakezdők helyzetére irányítja a figyelmet. A 

pályakezdők elhelyezkedési esélye Epölön jónak mondható. 
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők jellemzően az idősebbek közül kerülnek ki. A 

fiatalok között az elmúlt évtizedben – a 16 éves korig tartó tankötelezettségnek is köszönhetően – 

mindenki elvégezte az általános iskolát. A településen ismeretünk szerint nincs analfabéta. 

Az alacsony végzettségűek számára jellemzően a környékbeli, tömegközlekedéssel vagy 

munkásjárattal elérhető üzemekben betanított munkásként való foglalkoztatás lehetősége adott 

(Gyermelyi Tésztagyár, Zoltek, Suzuki stb.), azonban ezekben az üzemekben sincs annyi szabad 

állás, amennyien elhelyezkednének. 
 

  2001. 2011. 

15-X éves férfi legalább általános iskola 8. évfolyam a megfelelő korúak 

százalékában 
87,6 94,9 

15-X éves nő legalább általános iskola 8. évfolyam a megfelelő korúak 

százalékában 
83,4 92,7 

 

Alacsonyan iskolázott népesség 

év  

15 éves és idősebb 

lakosság száma 

összesen 

15-X éves legalább 

általános iskolát 

végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x 

évesek száma  

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2011 573 264 309 539 245 294 34 5,9% 19 7,2% 15 4,9% 

Forrás: TeIR, KSH 

Népszámlálás 

          

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

év 

nyilvántartott 

álláskeresők száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

8 általános 

8 általánosnál 

magasabb iskolai 

végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 25 0 0,0% 6 24,0% 19 76,0% 

2009 32 3 9,4% 9 28,1% 20 62,5% 

2010 32 1 3,1% 11 34,4% 20 62,5% 

2011 23 1 4,3% 13 56,5% 9 39,1% 

2012 44 1 2,3% 20 45,5% 23 52,3% 

2013 20 1 5,0% 8 40,0% 11 55,0% 

2014 27 0 0,0% 12 44,4% 15 55,6% 

2015 17 0 0,0% 10 58,8% 7 41,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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c) közfoglalkoztatás 

 

A 2011. szeptember 1-jén lépett hatályba a közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. tv., amely 

létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét. Kistérségünkben azonban egyetlen település, így Epöl  

sem tartozik a jogszabály alapján hátrányos helyzetűnek minősített települések közé, ezért kistérségi 

Startmunka-program nem indítható. A területi munkaügyi központ azonban folyamatosan indít 

közfoglalkoztatási projekteket. Ennek célcsoportja azon nyilvántartott álláskeresők, akiknek 

családjában többen is munka és ellátás nélküliek, FHT-ban nem részesülnek és jogszerző idő 

hiányában álláskeresési járadékra nem jogosultak. 

A közfoglalkoztatásban részvevők száma 2013-ban és 2014-ben a legmagasabb. A 

közfoglalkoztatottak jellemzően a közterületek tisztántartásáért, karbantartásáért felelnek, valamint 

a közétkeztetésben dolgoznak, de az önkormányzat, mint munkáltató igyekszik figyelembe venni a 

résztvevő iskolai végzettségét, szakképzettségét. 
 

Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 

résztvevők aránya a 

település aktív korú 

lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 

résztvevő 

romák/cigányok 

száma 

Közfoglalkoztatásban 

résztvevők romák 

aránya az aktív korú 

roma/cigány lakossághoz 

képest 

2010 18 na  na  na  

2011 19  na  na  na 

2012 11  na  na  na 

2013 28  na  na  na 

2014 37  na  na  na 

2015 21  na  na  na 

2016 14  na  na  na 

Forrás: Önkormányzat adatai 

 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 

közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, 

helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

 

A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások 

év 

regisztrált 

vállalkozások 

száma a 

településen 

Kiskeresked

elmi üzletek 

száma 

vendéglátóhe

lyek száma 

állami 

szektorban 

foglalkoztato

ttak száma 

kivetett 

iparűzési 

adó 

befizetett 

iparűzési 

adó 

2008 6 1 2  na 2 353 000 na 

2009 7 1 2  na 2 718 000 na 

2010 8 1 2  na 2 813 000 na 

2011 7 1 2  na 3 697 000 na 

2012 9 1 2  na na na 

2013 11 1 2  na na na 

2014 10 1 2  na na na 

2015 10 1 2  na na na 

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat 

adatai 
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A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés 

  
elérhetőség átlagos 

ideje autóval 

autóbusz járatpárok 

száma munka-napokon 

átlagos utazási idő 

autóbusszal 

Legközelebbi centrum 25 7 60 

Megye-székhely 30 0 0 

Főváros 60 1 90 

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai 

 

 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

Epölön nincsen speciális program a fiatalok munkaerőpiacra való belépésének megkönnyítésére. A 

területileg illetékes Munkaügyi Központ programjairól, lehetőségeiről tájékoztatást adunk az 

önkormányzat fórumain, illetve amennyiben megkeresés érkezik cégek részéről munkaerő 

toborzásra, akkor ebben közreműködik az önkormányzat tájékoztatással, a lehetőségek 

meghirdetésével, szükség esetén helyszín biztosításával. 

 

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

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 

programok) 

 

Epöl Önkormányzata direkt módon nem szervez ilyen programokat, azonban amennyiben külső 

cégek vagy intézmények részéről megkeresés érkezik, azokkal együttműködik és segíti az általuk 

felkínált lehetőséghez való hozzáférést. 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása 

 

Epölön nincsenek klasszikus értelemben vett mélyszegénységben élők. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Az önkormányzatnak nincs tudomása arról, hogy a településen a hátrányos helyzetű csoportok 

tagjait negatívan megkülönböztetnék a foglalkoztatás területén.  

 

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

kapcsolódó támogatások 

 

Az 1993. évi III. tv. előírásának megfelelő szociális ellátást, az aktív korúak foglalkoztatást 

helyettesítő ellátását, valamint a munkanélküliséghez kapcsolódó támogatásokat Epöl Község 

Önkormányzata a képviselőtestület által elfogadott helyi rendelet alapján biztosítja. 
 

Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti lakónépesség 

száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 418 3 0,7% 

2009 414 6 1,4% 

2010 423 12 2,8% 
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2011 427 4 0,9% 

2012 423 5 1,2% 

2013 423 4 0,9% 

2014 450 11 2,4% 

2015 450 7 1,6% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

   

Járadékra jogosultak száma 

év 

nyilvántartott álláskeresők 

száma 

álláskeresési járadékra 

jogosultak  

fő fő % 

2008 25 15 60,0% 

2009 32 9 28,1% 

2010 32 8 25,0% 

2011 23 5 21,7% 

2012 44 12 27,3% 

2013 20 3 15,0% 

2014 27 2 7,4% 

2015 17 7 41,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

  

Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma 

év 

rendszeres szociális segélyben 

részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás (álláskeresési támogatás) 

fő 15-64 évesek %-ában fő 
munkanélküliek %-

ában 

2008 0 0,00 3 12,00 

2009 1 0,24 5 15,63 

2010 6 1,42 6 18,75 

2011 2 0,47 2 8,70 

2012 4 0,95 1 2,27 

2013 3 0,71 1 5,00 

2014 11 2,44 0 0,00 

2015 7 1,56 0 0,00 

2016         

2017         

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

    

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. 
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a) bérlakás-állomány 

 

Epöl Község Önkormányzatának tulajdonában 5 db bérlakás van. A lakásokat polgári személyek 

bérlik, illetve szociális helyzet alapján közmunkásoknak, szociális rászorulóknak ítélik meg. 

 

b) szociális lakhatás 

 

Epöl Község Önkormányzatának tulajdonában 1 db szükség lakás van, melyben jelenleg is laknak. 

 

    c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

A településen az önkormányzat adatai szerint senki nem lakik nem lakáscélú ingatlanban. 

Hajléktalan a községben nem él. 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

Epöl Község Önkormányzata a szociális ellátás keretében normatív lakásfenntartási támogatást 

nyújt rászorultsági alapon a jogszabályban meghatározott feltételek szerint. 2015-től települési 

támogatás keretében igényelhető a település saját költségvetéséből, de jóval alacsonyabb 

mértékben. 
 

Támogatásban részesülők 

év lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma 

2008 na 

2009 na 

2010 1 

2011 10 

2012 9 

2013 18 

2014 24 

2015 13 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

  

f) eladósodottság 

 

Az önkormányzatnak nincsenek adatai az eladósodottságról, azonban az ország egészéhez 

hasonlóan a településen is többen estek a devizahitelek csapdájába.  

 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés 

bemutatása 

 

Epöl területe - ott ahol ezt a földrajzi adottságok is lehetővé teszik - teljes lefedettségű a 

közműhálózatok tekintetében. Vezetékes gáz, csatorna, víz, villany, telefon elérhető a községben. 
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A község belterületén kettő buszmegálló található, melyek a település valamennyi utcájából néhány 

százméteres sétával megközelíthető. A buszmegállók kiépítettek, de nem akadálymentesek. 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Epölön nincs szegregátum vagy szegregációval veszélyeztetett terület, így a fejezet nem releváns! 

 

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

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 

Epölön nincs szegregátum vagy szegregációval veszélyeztetett terület, így a fejezet nem releváns! 

 

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

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

helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 

Epölön nincs szegregátum vagy szegregációval veszélyeztetett terület, így a fejezet nem releváns! 

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

Epölön nincs szegregátum vagy szegregációval veszélyeztetett terület, így a fejezet nem releváns! 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

Ápolási díjban részesítettek száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 
közgyógyellátási igazolvánnyal 

rendelkezők száma 

2008 4 9 

2009 4 9 

2010 3 7 

2011 2 5 

2012 4 7 

2013 3 6 

2014 5 9 

2015 na 8 

Forrás: TeIR, KSH 

Tstar 

  

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

Epölön az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára biztosított.  

Epöl Máriahalommal közös háziorvosi körzetet alkot, így heti 4 alkalommal érhető el a felnőtt 

háziorvosi rendelés, mely egyben gyermekorvosi rendelés is. Epöl Bajnával alkot közös fogorvosi 

körzetet, önálló fogorvosi rendelés nem érhető el a községben, csak Bajnán. Iskolaorvos és 

iskolafogászat megoldott. 

A védőnői szolgálat Bajnai székhellyel működik, heti 1 alkalommal érhető el Epölön. 

Szakorvosi ellátás a Dorogi Szent Borbála Szakorvosi Rendelőben, valamint az Esztergomi Vaszary 

Kolos Kórházban a körzeti ellátás keretében érhető el. 
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez) való hozzáférés 

 

A koragyermekkori kötelező szűrések mindenki számára hozzáférhetőek, azokat a védőnői 

szolgálat keretében védőnő ill. gyermekorvos végzi. Az iskolában rendszeres egészségügyi 

szűrővizsgálaton vesznek részt a tanulók, amelynek eredményéről tájékoztatják a szülőket, és 

segítik az esetlegesen szükséges további szakorvosi vizsgálatok elvégzését. Az iskolai fogászati 

szűrést az alapellátást biztosító fogorvos látja el. Az iskolafogászati szűrővizsgálaton a tanulók 

rendszeresen és teljes létszámban részt vesznek. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

A településen gyógytorna elérhető az iskolában. Az első osztályosok logopédiai szűrésen vesznek 

részt, és az érintettek számára az intézmény helyben biztosítja a rendszeres fejlesztő 

foglalkozásokat szakember részvételével. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

2015 januárjában lépett életbe a a közétkeztetésről szóló rendelet, amely szabályozza az iskolai 

menzákon adandó ételek elkészítését, tápanyagtartalmát, és mérföldkő a sófogyasztás 

csökkentésében. A rendelet a különböző életkori csoportokra lebontva meghatározza, hogy a 

különböző táplálékcsoportokból mennyit kell biztosítani a gyerekeknek, rögzíti az irányadó 

tápanyag-beviteli normákat, a tiltott élelmiszereket, és előírja, hogy az asztalokra nem lehet 

kihelyezni a só- és cukorszórókat (de külön lehet kérni őket), és táblán kell felhívni a figyelmet a 

túlzott só- és cukorfogyasztás következményeire. Mindezeket az előírásokat az iskolai menzán is 

betartják. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 

Az Epöli Sportegyesület lehetőséget teremt a rendszeres testmozgásra, szervezi a helyi sportéletet. 

Az iskolások számára a sportkör ingyenes. 

A sportpálya elsősorban futballmérkőzéseknek ad otthont, de edzés céljára bármelyik epöli lakos 

számára nyitva áll.  

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Epölön a családsegítés és a gyermekvédelem feladatát a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által 

fenntartott Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai látják el, akik 

hetente tartanak fogadóórát a polgármesteri hivatalban. A szociális étkeztetést az önkormányzat 

biztosítja a településen. 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

 

Az önkormányzat ismeretei szerint nem volt a településen ilyen panasz. 

 

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

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 

Az önkormányzat a rendelkezésére álló eszközökkel igyekszik a látókörébe került, nehézségekkel 

küzdő polgárait segíteni, ez legfőképpen a rendkívüli élethelyzetekben rászorulók segítését jelenti 
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pénzbeli vagy természetbeni juttatásokkal, valamint a legjobban rászorulók bevonását a 

közmunkaprogram keretein belül való foglalkoztatásba. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

Epölön mind az önkormányzat, mind a különböző civil szervezetek szervezésében rendszeresek a 

közösségi programok. Ezek között az egész falut megmozgató hagyományos rendezvények (szüreti 

felvonulás, nemzeti ünnepek, búcsú, nyárbúcsúztató stb.), valamint az egy-egy csoportot érintő 

tematikus programok (alkotótábor, író és olvasókör stb.) egyaránt szerepelnek.  

 

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

 

Etnikai konfliktusok nincsenek a településen, ezért nincsen szükség a probléma kezelésére. 

 

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

 

Epölön a civil szervezetek és a helyi vállalkozók is számos rendezvényt, kezdeményezést 

támogatnak anyagi vagy tárgyi eszközök biztosításával. A karitasz csoport az egyházzal szorosan 

együttműködve jelentős lépéseket tesz és példát mutat a közösségi szolidaritás érdekében. 

A szolidaritás példája, például, hogy az egyik epöli vállalkozó a nehéz helyzetben élők számára 

ünnepekkor (Karácsony, Húsvét) csomaggal támogatja a gyermekeket, melyhez az önkormányzat és 

civil szervezetek is hozzájárulnak. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

Epölön mindösszesen egy roma család él. Cigány Kisebbségi Önkormányzat nem működik 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 

 

munkavállalás nehézségei az alacsony 

képzettség miatt 

a munkaügyi hivatallal együttműködve a hiány-

szakmák feltérképezése, pályázati lehetőségek 

keresése a településen történő képzésre, 

tanácsadás 

alacsony jövedelműek rossz életminősége természetbeni támogatás (tűzifa, 

élelemcsomag stb., pl. önkormányzati fakivágás 

esetén tűzifa elvitel lehetősége), civil 

szervezetek részéről a ruhabörze, szociális háló 

hatékony alkalmazása, szociális alapellátások 

igénybevételének szorgalmazása (szociális 

étkeztetés, nappali ellátás) 

munkanélküliségből fakadó anyagi problémák közmunkaprogramba való bevonás, és az erről 

való tájékoztatás 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

Epölön a gyermekek napközbeni ellátását a óvoda és az iskolai napközi biztosítja. Bölcsőde nincs a 

településen. A gyermek étkeztetést a napköziotthonos óvoda külső szállítással a tálaló konyhája 

által biztosítja az óvodás és általános iskolás gyermekek részére, akik napi háromszori étkezést 

vehetnek igénybe. 

Az általános iskola felső évfolyamát a 2016/2017-es tanévtől megszüntették. 
 

Az óvodai ellátás igénybevétele 

2012-2013. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 

székhely             

Az intézménybe beíratott gyermekek 

létszáma  
10 3 11 4 0 28 

Más településről bejáró gyermekek 

létszáma  
0 1 0 0 0 1 

az intézménybe beíratott, 20%-ot 

meghaladóan hiányzott gyermekek 

száma (az adott évből eltelt időszakra 

vetítetten) 

0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a 

hátrányos helyzetűek létszáma 
0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a 

halmozottan hátrányos helyzetűek 

létszáma 
0 0 0 0 0 0 

Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 

 

Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 
1 

Hány településről járnak be a gyermekek 
1 

Óvodai férőhelyek száma 
40 

Óvodai csoportok száma 2 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 
7.00-16.00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 
július 4.- július 31. 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 
2 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 
2 0 
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Gyógypedagógusok létszáma 
0 0 

Dajka/gondozónő 
2 0 

Kisegítő személyzet 
1 0 

Forrás: önkormányzati adatgyűjtés 

  

Általános iskolában tanuló száma 

tanév 

Általános iskola 1-4 

évfolyamon tanulók 

száma 

Általános iskola 5-8 

évfolyamon tanulók 

száma 

általános 

iskolások 

száma 

napközis 

tanulók száma 

fő fő fő fő % 

2010/2011 23 22 45 31 68,9% 

2011/2012 22 19 41 20 48,8% 

2012/2013 22 18 40 21 52,5% 

2013/2014 24 18 42 27 64,3% 

2014/2015 21 19 40 24 60,0% 

2015/2016 17 15 32 17 53,1% 

2016/2017 13 0 13 11 84,6% 

Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 

 

Iskola személyi feltételek 

  Fő Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító 1 0 

Szaktanítást végző tanítók száma 3 0 

Szaktanítást végző tanárok száma 1 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Gyermekvédelmi felelős 0 0 

Iskolaorvos 0 0 

Iskolapszichológus 0 0 

Kisegítő személyzet 1 0 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

 

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

gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, 

lakhatási helyzete   
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Epölön a védelembe vett gyermekek száma alacsony és csökkenő tendenciát mutat. Jellemzően 

azoknál a gyermekeknél kerül sor védelembe vételre, akiket a Családsegítő és Gyermekvédelmi 

Szolgálat munkatársai korábban az alapellátás keretében gondoztak. 
 

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

év védelembe vett 18 év alattiak száma veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

2008 7 13 

2009 3 6 

2010 2 11 

2011 1 13 

2012 1 9 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt évente kell megújítani, amennyiben a jogosultság 

továbbra is fennáll. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy az ügyfelek gyakran elfelejtik időben 

beadni a kérelmeket, így a kedvezmény lejártakor meglepetésként éri őket a térítési díj 

kiszámlázása. Mint látható a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma nőtt, 

majd közel állandó maradt. Ez is sajnos azt bizonyítja, hogy a családok egyre nehezebben viselik a 

növekvő kiadásokat. 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

2008 10 

2009 16 

2010 23 

2011 28 

2012 26 

2013 24 

2014 25 

2015 19 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 

Gyermekek jogán járó helyi juttatást senki nem kap a faluban. 

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 
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Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 

év 

 Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők száma 

iskola 1-8. 

évfolyam 

50 százalékos 

mértékű 

kedvezményes 

étkezésre jogosultak 

száma 1-13. évfolyam 

 Ingyenes 

tankönyv-

ellátásban 

részesülők 

száma 

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők 

száma  

Nyári 

étkeztetésben 

részesülők 

száma 

2008 7 3 13 26 0 0 

2009 6 4 11 24 0 0 

2010 8 6 10 24 0 0 

2011 9 7 7 22 0 0 

2012 7 12 7 25 0 0 

2013 7 13 8 28 1 0 

2014 7 8 5 28 0 0 

2015 6 10 7 26 0 2 

2016 4 5 6 13 0 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

Epölön nem élnek magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Epölön nincs szegregátum vagy szegregációval veszélyeztetett terület, így a fejezet nem releváns! 

 

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) 

Epölön nincs főállású védőnő, 2014. márciustól állandó státuszú főállású védőnő dolgozik Bajnán, 

aki egyúttal Epöl védőnői szolgálatát is ellátja. A védőnő heti 1 alkalommal érhető el Epölön.  

Feladatkörébe tartozik: 

– várandós anyák gondozása,  

– csecsemők és kisgyermekek gondozása,  

– iskola egészségügyi munka, egészségnevelés,  

– statisztikai adatszolgáltatás, dokumentáció,  

– kapcsolattartás a társszakmákkal, egyéb feladatok. 

 

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

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

Epölön az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára biztosított.  

Epöl Máriahalommal közös háziorvosi körzetet alkot, így heti 4 alkalommal érhető el a felnőtt 

háziorvosi rendelés, mely egyben gyermekorvosi rendelés is. Epöl Bajnával alkot közös fogorvosi 

körzetet, önálló fogorvosi rendelés nem érhető el a községben, csak Bajnán.  

 

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

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 
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Nincs adat. 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

A gyermekek védelmének általános szabályait, rendszerét a „Gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény”- közkeletű elnevezéssel a gyermekvédelmi törvény 

határozza meg. A gyermekvédelmi törvény határozottan elkülöníti egymástól a hatósági munkát és 

a szolgáltatásokat. Előbbi a gyermek és a család sorsát érintő hatósági döntéseket – pl. családból 

való kiemelés és visszahelyezés; gyám kijelölése, döntés az örökbefogadásról – jelenti, amit a 

gyámhatóság (jegyző, gyámhivatal) végez; utóbbi pedig azokat a különböző típusú szolgáltatásokat, 

amelyeket a rászoruló családok, gyerekek igénybe vehetnek. 

A törvény által a jegyző hatáskörébe rendelt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat a közös 

önkormányzati hivatal illetékes munkatársa továbbítja az eljáró hatóság felé.  

Az ügyfélkör életkor és társadalmi réteg szempontjából rendkívül változatos, nagyon eltérő 

élethelyzetű és felfogású emberekből áll. Az ügyfelek egy része jól felkészült (vagy annak gondolja 

magát), mások arra sem képesek, hogy saját kérelmüket megfogalmazzák, vagy egy nyomtatványt 

önállóan kitöltsenek.  

Amellett, hogy az önkormányzatnak elsősorban hatósági, döntéshozó feladatokat kell ellátnia, 

emellett kezelnie kell a családok, egyének legintimebb problémáit, magánszférába tartozó gondjait, 

kilátástalannak tűnő helyzetét, felfokozott feszültségét, esetenként indulatait, melyekre sokszor 

iratanyagok keletkezése nélkül a hatóságtól várnak választ, megoldást.  

A gyermekvédelmi rendszer másik alapellátási feladatokat ellátó intézménye Dorogi Többcélú 

Kistérségi Társulás által működtetett Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. A 

gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételének minden esetben meg kell előznie a hatósági 

beavatkozást. Feladatuk a gyermek érdekeit védő speciális, személyes szociális szolgáltatás ellátása, 

amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és 

lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését. Alapvető feladatat a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyhelyzet megszüntetése, illetve a szükség 

esetén a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének segítése. 

Ezt a feladatot egy fő látja el Epölön, akik korábban heti egy napon tartózkodtak a településen. 

Délelőtt ügyfélfogadási lehetőséget biztosítottak a polgármesteri hivatalban, délután pedig 

családlátogatásokat végeztek és a környezettanulmányokat készítették el. 

Az családsegítő szolgálatot az ügyfelek többsége ügyintézés segítése, foglalkoztatási, ill. anyagi 

problémák miatt keresi fel a szolgálatot, de családi, kapcsolati, gyermeknevelési, lelki problémákkal 

kapcsolatos megkeresések is voltak. Azonban az ügyfelek többségénél a problémák együttesen 

fordulnak elő. 

 

A Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat munkatársai a községben végzett tevékenysége során 

a következő problémákkal találkoznak a leggyakrabban: 

– anyagi, megélhetési problémák, munkanélküliség 

– gyermeknevelési nehézségek 

– gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 

– magatartászavar, indokolatlan mulasztások 

– szülők, családok életvitele 

– szenvedélybetegségek  

– családon belüli erőszak 

 

A veszélyeztetettség megelőzésében kiemelkedő jelentőségű a veszélyeztetettséget észlelő 

jelzőrendszer. A törvényben meghatározott intézmények és személyek (védőnői szolgálat, 

gyermekorvos, oktatási-nevelési intézmény, rendőrség stb.) kötelesek jelzéssel élni a gyermek 

veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, de ilyen jelzéssel bármely állampolgár, 
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vagy a gyermekek érdekeit képviselő társadalmi szervezet élhet. Ez a jelzőrendszer jól működik 

Epölön, tagjaival rendszeres a kapcsolat, probléma esetén bizalommal fordulnak a szolgálathoz. 

 

e) gyermekvédelem 

Az adatokkal nem mindig kimutatható szakmai tapasztalatok azt mutatják, hogy a leginkább 

veszélyeztetett korosztályt a térségben a serdülőkorú gyerekek jelentik. A tinédzser korra jellemző 

problémákon kívül az otthoni – sajnos egyre általánosabbá váló – feszült légkör jelentősen 

súlyosbítja a serdülők helyzetét. Ennek leggyakoribb megnyilvánulásai az iskolai magatartászavar, 

iskolakerülés, dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, depresszív jegyek (lehangoltság, falcolás, 

öngyilkossági késztetések). A széthulló családok, az anyagi problémák és az érzelmi támasz hiánya 

egyre gyakrabban jelenik meg a háttérben, amit már nem bírnak el az amúgy is veszélyeztetett 

helyzetben lévő serdülők. 

A fiatalok számára fontos lenne, hogy széleskörű információk álljanak rendelkezésükre az 

életstratégia kialakításához a tanulási, pályaválasztási lehetőségekről, és szükség esetén érzelmi 

biztonságot jelentő támogatást is kapjanak. 

 

A Dorogi Rendőrkapitányság beszámolói szerint több fiatalkorú személyt köröztek eltűnés miatt a 

térségben, akik rövid időn belül előkerültek. Az eltűnések okai elsősorban a kamaszkorból adódó 

családi konfliktushelyzetek nem megfelelő kezelése, a szülőktől való érzelmi eltávolodás, iskolai 

problémák, rossz baráti társaság, csavargó életmód voltak. 

A rendőrségi beszámoló szerint az agresszív viselkedés szintén egyre súlyosabb problémává válik a 

gyerekek körében. A verbális és fizikai agresszió térhódítása komoly nehézséget jelent az iskolában 

és az egyes családokon belül is, fokozza a bűnözés veszélyét. 

A tapasztalatok alapján mind a szülők, mind a pedagógusok nyitottabbak lettek a pszichológiai 

segítségkérésre. A Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat háttérszolgáltatásként ingyenesen 

igénybe vehető pszichológusi, pszichiáteri, jogi tanácsadást biztosít, valamint hetente korrepetálást 

a gyengébb tanulók számára, illetve nyáron pótvizsgára felkészítő korrepetálást szervez. 

Azonban fontos lenne ezeknek a lehetőségeknek a széles körben történő megismertetése, 

népszerűsítése, illetve a településen elérhető pszichológus. 

 

A szolgálat a fenti problémák enyhítésére számos programot szervez, így pl. prevenciós előadásokat 

szerveztek drog, dohányzás, lopás, diszkóbalesetek témakörben. Ebben a szélesebb körű, a 

veszélyeztetett korosztályok számára is elérhető tájékoztatás is segítséget jelenthetne (internet, 

facebook, plakátok stb.) 

 

A szülőknek sokszor problémát jelent a gyermekek nyári szünidőben való elhelyezése, illetve a nagyobb 

gyerekek, tinédzserek számára a koruknak megfelelő programlehetőségek hiánya, ez utóbbi egész évben 

jellemző.  

 

A közös önkormányzati hivatal az elmúlt években pályázati pénzből és vállalkozói támogatással 

több alkalommal szervezett a gyermekek számára egyhetes hagyományőrző napközis tábort 

szomszédos Bajna településen, ahol epöli gyerekek is részt vettek. Itt kézműves mesterségekkel 

(szövés, fonás, fafaragás), rovásírással, íjászattal ismerkedhettek a gyerekek, de ismeretterjesztő 

előadásokat is hallgathattak meghívott szakemberek előadásában. 

  

A Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat az ellátási területük gyermekei számára szervez nyári 

szabadidős programokat, így pl. kirándulásra viszik a gyerekeket. Továbbá célszerű lenne helyben 

is ingyenes, vagy alacsony költségű táborokra, szabadidős programokra. 

 

A gyerekek fizikai biztonságát érinti a közbiztonság kérdése is. A településen jelenleg 14 térfigyelő 

kamera működik, melyek bővítése és korszerűsítése is célszerű lenne. 
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f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

A családok vagy a gyermekek krízishelyzetben jellemzően az önkormányzathoz vagy a családsegítő 

és gyermekjóléti szolgálathoz fordulhatnak. Előfordul, hogy az ügyfelek egyenesen a polgármestert 

keresik meg krízishelyzet esetén, ilyenkor szintén az illetékes szociális munkatársakkal 

együttműködve keresik a segítség lehetőségét. 

 

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

A település az önkormányzat kezelésében lévő, saját sportpályával rendelkezik. Korszerű játszóteret 

alakítottak ki az elmúlt években, illetve rekreációs fittnesparkot is, melyeket térítésmentesen 

vehetik igénybe a község lakói. 

 

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

A gyermekétkeztetést mind az óvodában, mind az iskolában az önkormányzat külső céggel 

biztosítja saját tálalókonyhája által. 

A 2013/2014. tanévtől minden első évfolyamra beiratkozott tanuló, családi állapotától, a családja 

jövedelmi és vagyoni helyzetétől, a testvéreinek számától függetlenül, ingyenes tankönyvellátásban 

részesül.  

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Az önkormányzatnak nincsen adata ilyen hátrányos megkülönböztetésről, és nem érkezett 

észrevétel sem ilyen jellegű panaszról. 

 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek 

keretein belül 

 

Az önkormányzat a jogszabályokban meghatározott juttatásokat és szolgáltatásokat tudja biztosítani 

az abban meghatározott feltételek fennállása esetén. Emellett lehetőség van egyszeri rendkívüli 

segély megítélésére különleges élethelyzetek esetén, amely kicsit nagyobb szabadságot ad az egyedi 

helyzet figyelembe vételére, amivel az önkormányzat szükség esetén él is.  

 

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 

 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 

A településen nincs a gyógypedagógusi, iskolapszichológusi, logopédiai szolgáltatás, de igény 

esetén külső szakértőt vonnak be.  

 

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

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

 

Nincs ilyen jelenség a településen. 

 

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

mutatkozó eltérések 



 36 

 

A 2016/2017-es tanévtől Epölön megszűnt az általános iskolai felső tagozat. 

Mivel Epölön nincsen középiskola, a 14 éves korú gyermekeknek szükségszerűen a településen 

kívül kell folytatniuk a tanulmányaikat. Erre 25-30 km-es körzetben számos lehetőség van, azonban 

ennek egy része a tömegközlekedés hiányosságai miatt nehezebben elérhetőek, így kollégiumi 

elhelyzés indokolt. 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Az önkormányzat 2016-ban vezette be a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerben, melynek célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 

rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A 2016/17-ös tanévben 2 fő kapott 

rendszeres ösztöndíjat a Bursa Hungarica program révén, mellyel a felsőoktatási tanulmányaikat 

támogatják. A középiskolai előkészítést anyagi források hiánya miatt jelenleg nem tudja az 

önkormányzat támogatni. 

 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

szabadidős elfoglaltság hiánya kisebb és 

nagyobb korosztályoknak 

programok szervezése korosztályok szerint; 

állandóan látogatható, fiataloknak szóló 

klubhelyiség kialakítása (biliárd, csocsó, darts, 

pingpong stb.), lehetőség szerint a fiatalok 

kezelésében gyakorlott felnőtt felügyeletével; 

közbiztonság  meglévő térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 

drogveszélyeztetettség, fiatalkori bűnelkövetés, 

közlekedési szabálytalanságok 

szülő, iskola, környezet odafigyelése, 

jelzőrendszer működése, felvilágosítás a körzeti 

megbízott bevonásával 

elszegényedés jelei szülő, iskola, környezet odafigyelése, 

jelzőrendszer működése, adományozások 

szervezése 

fiatalokat érintő témákról szóló széleskörű 

tájékoztatás 

modern információs csatornák fejlesztése 

(honlap, kábeltévé és közösségi oldalak) 
 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és 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,  
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· 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. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

év  

15-64 év közötti lakónépesség 

(fő) 
nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 188 235 423 13 6,9% 12 5,1% 25 5,9% 

2009 189 238 427 16 8,5% 16 6,7% 32 7,5% 

2010 189 234 423 13 6,9% 19 8,1% 32 7,6% 

2011 189 234 423 9 4,8% 14 6,0% 23 5,4% 

2012 188 241 429 19 10,1% 25 10,4% 44 10,3% 

2013 190 241 431 8 4,2% 12 5,0% 20 4,6% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

       

A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya 

év  

nyilvántartott/regisztrált 

munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 13 12 25 2 2 4 15,4% 16,7% 16,0% 

2009 16 16 32 8 10 18 50,0% 62,5% 56,3% 

2010 13 19 32 4 9 13 30,8% 47,4% 40,6% 

2011 9 14 23 4 5 9 44,4% 35,7% 39,1% 

2012 19 25 44 6 9 15 31,6% 36,0% 34,1% 

2013 8 12 20 5 4 9 62,5% 33,3% 45,0% 

2014 10 17 27 3 4 7 30,0% 23,5% 25,9% 

2015 10 7 17 3 2 5 30,0% 28,6% 29,4% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal 

       

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

A település az utóbbi években nem indított foglalkoztatást segítő és képzési programokat, azok csak 

a térségi munkaügyi központ szervezésében voltak elérhetők. Ezeken a a nők az álláskeresők 

közötti arányuknak megfelelő arányban vettek részt. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

Az alacsony iskolai végzettségű nők jellemzően fizikai munkát végezhetnek, betanított munkásként. 

Azonban ezek az állások többnyire több műszakos vagy folyamatos műszakos időbeosztásúak. Ez a 
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gyermeknevelés mellett nagyon nehezen megoldható, így az anyák esélyei jellemzően kisebbek a 

férfiakénál. 

 

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

 

Nincsenek erre vonatkozó jövedelmi adataink.  

 

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.) 

 

Epölön nincsen bölcsődei ellátás. A településen napköziotthonos óvoda működik, két csoporttal. A 

férőhelyek száma korábban 30 fő volt, 2014-től 40 fő. Az intézmény mindeddig valamennyi 

jelentkezőt befogadta, nem volt példa arra, hogy férőhely hiánya miatt bárkit elutasítottak volna. Az 

óvodában két óvodapedagógus és két gyermekgondozó foglalkozik a gyermekekkel. 

Az óvoda nyitva tartása igyekszik alkalmazkodni a szülők igényeihez, ezzel megkönnyítve a 

kisgyermekes anyukák munkavállalását is. A gyermekeket 7–16 óráig látják el. 

A szerződéses rugalmas munkaidő nem jellemző a helyi munkahelyekre, azonban családbarát 

munkahelyi megoldásokra számos példa van: pl. a gyermek betegsége esetén a munkáltatók 

igyekeznek segíteni a munkavállalót abban, hogy a munkaidőt rugalmasan kezelheti, a szabadságot 

a család számára legideálisabb módon veheti ki.  

Ugyancsak problémát jelent a gyermekek szünidei elfoglaltsága, biztonságos elhelyezése, 

különösen az iskolás korúak esetében a nyári szünet esete. 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

A várandós anyák és a 0–6 éves gyermekek gondozását a védőnő látja el. Az adatok forrása a 

védőnői szolgálat 2014. évi beszámolója, azonban ez Bajna és Epöl közös számait tartalmazza, 

mivel a védőnői szolgálat közös a két településen. A számok hozzávetőleg a lakosság arányában 

oszlanak meg, Epöl lakossága kb. 1/3-a Bajnáénak. 

 

A létszámok alakulása: 2014. december. 31. állapot szerint 

 Létszám/ fő 

 Várandós anyák száma: 14 

0-6 éves gyermek: 163 

0-11 hónaposak: 26 

12-35 hónaposak: 48 

3-6 évesek: 89 

 

2014-ben 40 várandós anyával foglalkozott a védőnő, közülük 13 fő volt veszélyeztetett. Dohányzó 

várandós anyák száma 2 fő volt. 2014-ben 26 várandós szült. A szülést lebonyolító intézmények 

választása megoszlott, a szülések 65 százaléka Esztergomban, 23 százaléka Budapesten, 12 % pedig 

Tatabányán történt. 2015-re átvitt várandósok száma 14 fő. Védőnői gondozásban kivétel nélkül 

mindenki részesült. 

0-11 hónapos csecsemők:  A 2014-ben született 26 újszülött közül 2 fő volt koraszülött, fejlődési 

rendellenességgel 2 gyermek született. Örökbefogadás nem történt. Az újszülöttek között haláleset 

nem történt. A csecsemők létszáma minden hónapban 20 fő feletti volt, közülük 10 fő 

veszélyeztetettet tartott nyilván a védőnő (6 fő egészségügyi, 2 fő környezeti, 2 fő egészségügyi és 

környezeti okok miatt).  
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

A családon belüli erőszakról nincsenek statisztikai adataink. 

 

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

otthona) 

 

Amennyiben szükség van a gyermek családból való kiemelésére, vagy az anya védelmére, 

anyaotthonban történő elhelyezésére, erre az ellátórendszer keretében a településen kívül van 

lehetőség. Epölön illetékes Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat intézkedik 

az ügyben. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Epölön a képviselőtestület 4 tagjából 1 tag, valamint a község jegyzője nő, a hagyományosan női 

területeken településünkön is többségben vannak a nők (pedagógusok, hivatali munkatársak, bolti 

dolgozók). 

 

A nők szerepe a helyi közéletben 

év 
Képviselőtestület tagja 

Férfi Nő 

2008 8 0 

2009 8 0 

2010 5 0 

2011 5 0 

2012 5 0 

2013 5 0 

2014 4 1 

2015 4 1 

2016 4 1 

Forrás: Helyi 

adatgyűjtés 

      

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

 

A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák nem jellemzőek, intézkedést nem 

igényelnek. A helyi intézmények és civil szervezetek a nők délutáni elfoglaltságáról gondoskodnak 

Pl Asszonykórus. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

kisgyermekes anyák elszigeteltsége programok szervezése 
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Nők egészségmegőrzése  Ingyenes szűrések megszervezése  

A gyermekét egyedül nevelő, vagy több 

gyermeket nevelő család esetében a szegénység 

kockázata magas.  

 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások,  

ellátások során célzott támogatások körének 

fenntartása  

 

A tartós munkanélküliség aránya a nők esetében 

magasabb.  

Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt a 

munkaerőpiactól hosszabb időre távol maradó 

aktív korú családtagok által kedvezményesen 

igénybe vehető, korszerű ismeretek 

megszerzését célzó speciális képzési programok 

körét. Kapcsolatfelvétel a munkaügyi központtal 
 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

trendek stb.) 

 

Az idősek helyzetéről a konkrét demográfiai számokon túl nehéz adatokat szerezni, ezzel 

kapcsolatban inkább az önkormányzati munka gyakorlati tapasztalatai alapján alkothatunk képet. A 

nyugdíjasok között magas az egyszemélyes háztartások száma, melyeknek nagy részét alacsony 

nyugdíjjal rendelkező özvegyek alkotják. Az idősek helyzetét nehezíti, hogy a család aktív tagjai 

távol vannak, vagy dolgoznak, így kevés idő marad az idősek gondozására, a velük való együttlétre. 
 

Öregedési index 

  
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2001 116 103 112,6% 

2008 115 101 113,9% 

2009 117 101 115,8% 

2010 110 94 117,0% 

2011 110 96 114,6% 

2012 111 97 114,4% 

2013 115 92 125,0% 

2014 115 92 125,0% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

   

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

év 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak 

száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő nők 

száma 

összes nyugdíjas 

2008 99 116 215 

2009 96 109 205 

2010 90 100 190 

2011 86 99 185 

2012 82 92 174 

2013 79 91 170 

2014 70 85 155 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar 

   

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

A nyugdíjas kort elérteknél nem jellemző a munkaviszony további fenntartása. Bár az alacsony 

nyugdíjak miatt azok közül az idősek, nyugdíjasok közül, akiknek az egészsége megengedi, sokan 

vállalnának szívesen valamilyen munkát a jövedelmük kiegészítésére, azonban erre munkaviszony 

formájában nincs kereslet a munkaadók körében. Esetenként alkalmi munkák vállalásával tudnak 

némi jövedelemre szert tenni.  

 

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

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

Epöl helyi társadalma hagyományos jellegű, sokszor több generáció él egy háztartásban, vagy 

egymás közvetlen közelében. Az idősekre fontos feladat hárul a család fiatalabb generációjának 

elfoglaltsága miatt: a nagyszülők gyakran részt vállalnak az unokák nevelésében, felügyeletében, 

illetve segítenek a háztartás körüli teendőkben. Emellett a hagyományos, mezőgazdasági jellegű 

tevékenységek (kertművelés, baromfitartás) is jellemzőek.  

A táradalom szempontjából nagyon fontos és jó, hogy a családok egymás közelében maradnak, így 

hosszabb időn át egymás segítségére lehetnek. Ez nagyban befolyásolja az életminőséget, 

életszínvonalat is.  

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Erre vonatkozó adatokkal, információval em rendelkezik az önkormányzat. 

 

Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

év 

Regisztrált 

munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 

munkanélküliek száma 

fő fő % 

2008 25 3 12% 

2009 32 4 13% 

2010 32 2 6% 

2011 23 2 9% 

2012 44 5 11% 

2013 20 5 25% 

2014 27 2 7% 

2015 17 4 24% 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 

      

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
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64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

év 
64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

fő fő % 

2008 115 0 0% 

2009 117 0 0% 

2010 110 0 0% 

2011 110 0 0% 

2012 111 0 0% 

2013 115 0 0% 

2014 115 0 0% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

   

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

év 

Könyvtárba 

beiratkozottak 

száma 

Közművelődési intézmény 

rendszeres rendezvények 

Vallásgyakorlás 

templomban 

alkalom alkalom alkalom 

2008 115 52 104 

2009 124 52 104 

2010 124 52 104 

2011 122 52 104 

2012 138 52 104 

2013 144 92 104 

2014 45 52 104 

2015 47 52 104 

2016 na 52 104 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

      

c) idősek informatikai jártassága 

 

Az idősek informatikai jártasságáról nincsenek hivatalos adatok. 

 

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

 

Az önkormányzat szervezésében is finanszírozásával minden évben megrendezésre kerül az Idősek 

Napja, melyre azok az epöli lakosok kapnak meghívást, akik betöltötték a 65. életévüket. E 

rendezvényen az óvodások, az iskolások, az Epöli Asszonykórus és egyéb meghívottak köszöntik az 

időseket. Epölön nem működik nyugdíjas klub. A községben ősztől tavaszig a helyi Művelődési 

Házban működik Idősek tornája program, melyen elsősorban a helyi idős asszonyok vesznek részt 

hetente kb. 12-15 fővel. 
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Tevékeny időskor (lehetőségek a településen) 

év 
Civil Egyéb Összesen 

db db db 

2008 1 1 2 

2009 1 1 2 

2010 1 1 2 

2011 1 1 2 

2012 1 1 2 

2013 1 1 2 

2014 1 1 3 

2015 1 1 3 

2016 1 1 3 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

      

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

idősekre figyelő jelzőrendszer fejlesztése háziorvos, családsegítő szolgálat 

együttműködése 

időseknek szóló programok 

 

résztvevők toborzása, programok szervezése 

hagyományápolás idősek bevonása a rendezvényekbe 

idősek életét megkönnyítő pályázati lehetőségek 

ismeretlensége 

tanácsadás, pályázatok készítése 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

A fogyatékkal élők helyzetéről rendkívül kevés statisztikai adat lelhető fel. Ezért itt is elsősorban az önkor-

mányzati munka tapasztalataira, illetve a személyes, informatív ismeretekre támaszkodunk. 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

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

közfoglalkoztatás) 

 

Településen 1 fő kerekesszékes fogyatékos felnőtt él és 2 fő szellemi és testi fogyatékkal élő gyermek. A 

lakosokat az önkormányzat a lehetőségeihez mérten támogatja.  

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Nincs tudomása az Önkormányzatnak ilyen megkülönböztetésről. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 
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A településen ilyen céllal működő intézmények, szolgáltatások nincsenek. A fogyatékkal élők 

életvitelét az önkormányzat a jogszabályban adott lehetőségek szerint igyekszik segíteni.  
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 

egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 na 12 

2009 na 11 

2010 na 6 

2011 24 na 

2012 24 na 

2013 19 na 

2014 17 na 

2015 16 na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

  

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően Epölön az orvosi rendelő épülete pályázati forrásból 

fizikailag akadálymentesített. Az orvosi rendelő várójában a látássérültek tájékozódását segítő 

burkolat készült, ezenkívül braille írásos tájékoztató táblák is vannak. 

A művelődési ház, az iskola, a tájház akadálymentesítését mobilrámpás megoldással oldják meg. 

A templom akadálymentesített módon közelíthető meg. Az óvoda, a községháza és a sportöltöző 

akadálymentesen megközelíthető. 

 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

 

A szolgáltatások többsége akadálymentesített módon elérhető. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

A helyi vegyesbolt akadálymentesített módon megközelíthető. A többi, magántulajdonban lévő 

vállalkozásokról nincsenek információink. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

Az elmúlt évek, korábban már említett fejlesztései, épületfelújításai, beruházásai során az 

önkormányzat figyelemmel volt erre a szempontra, és a továbbiakban tervezett beruházásoknál (pl. 

járdaépítés) is ügyel rá. A településen azonban még mindig sok olyan utca van, ahol nincs vagy 

csak szakaszosan van járda, és ez nehézséget jelent a kerekesszékkel ill. babakocsival közlekedők 

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

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 

Epölön nincsenek speciálisan fogyatékos személyekre szabott szolgáltatások. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Nincsenek erre vonatkozó informciók. 
 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

közlekedés nehézsége járdaépítés, padkajavítás, pályázati források keresése 

akadálymentesítés pályázati források keresése 

 

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 jelen tanulmány 3–7. pontjában szereplő területeket érintő, az adott pontnál említett szervezetek 

már valamennyien ismertek az önkormányzat számára, azokkal van élő kapcsolata. 

 

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

bemutatása 

 

Az önkormányzat jó kapcsolatot ápol a településen képviselt katolikus egyházzal. Az epöli civil 

szervezetek állandó kapcsolatban állnak az önkormányzattal és kölcsönösen segítik egymást. Az 

önkormányzat főként költségek elengedésével, vagy direkt támogatással segíti munkájukat. Epölön 

nemzetiségi önkormányzat nem működik. 

 

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

 

Az önkormányzat az elmúlt években (a KLIK általi átvételig) három falut összefogó Társulás 

keretei között üzemeltette az iskolát, ez értelemszerűen szoros partnerséget jelentett Bajna, Nagysáp 

és Epöl között. Epölön jelenleg Bajna községgel közös önkormányzati hivatal működik, amely 

ugyancsak szoros együttműködést jelez. Epöl számos térségi és területi társulásban is részt vesz a 

közös célok hatékonyabb elérése érdekében (Dorogi Kistérségi Társulás – szociális, 

gyermekvédelmi, egészésgügyi feladatok, Duna–Pilis–Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület-pályázati 

lehetőségek, Ister-Granum EGTC határon átnyúló kistérségi szerveződés stb.). 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége  
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Epölön nemzetiségi önkormányzat nem működik. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A településen számos civil szervezet tevékenykedik, melyek tevékenységének egy része 

kapcsolódik a célcsoportok esélyegyenlőségének segítéséhez, pl. kulturális tevékenységeket, 

településfenntartási feladatok, szociális feladatok, közbiztonság, hulladékgyűjtés…stb. 

 

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

 

Az epöli vállalkozók több önkormányzati szervezésű projektben részt vettek támogatóként, ahol a 

tevékenységükhöz kapcsolódó munkák elvégzésével segítették a falut, (pl. iskolabővítés, 

rendezvények stb.), de van aki adományozóként támogatja a rászoruló családokat (gyereknap, 

húsvét, mikulás). 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a településen dolgozó szociális, egészségügyi, 

gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési szakemberek. Módszere a kapcsolattartás az egyes 

esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, majd program tervezet 

véleményezésére koncentrálódott. A tervezet megvitatták és helyben szokásos módon közzétételre 

került. A honlapon az elfogadott dokumentum hozzáférhető lesz, amely alapján az esélyegyenlőség 

folyamatokat, intézkedéseket megismerik és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos 

ellenőrzése. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

Az intézkedési terv a megjelölt hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet 

és társadalmi integráció esélye a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedésekkel valósul 

meg. Az intézkedési terv olyan beavatkozásokat fogalmaz meg, amelyek a helyzetértékelésben 

felvetett problémákra nyújtanak megoldást. 

1. A HEP IT részletei 

 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

munkavállalás nehézségei az alacsony 

képzettség miatt 

a munkaügyi hivatallal együttműködve a 

hiányszakmák feltérképezése, pályázati 

lehetőségek keresése a településen 

történő képzésre, tanácsadás 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

alacsony jövedelműek rossz 

életminősége 

természetbeni támogatás (tűzifa, 

élelemcsomag stb., pl. önkormányzati 

fakivágás esetén tűzifa elvitel 

lehetősége), civil szervezetek részéről a 

ruhabörze, szociális háló hatékony 

alkalmazása, szociális alapellátások 

igénybevételének szorgalmazása 

(szociális étkeztetés, nappali ellátás) 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

munkanélküliségből fakadó anyagi 

problémák 

közmunkaprogramba való bevonás, és 

az erről való tájékoztatás 

Gyermekek 

szabadidős elfoglaltság hiánya kisebb és 

nagyobb korosztályoknak 

programok szervezése korosztályok 

szerint; 

állandóan látogatható, fiataloknak szóló 

klubhelyiség kialakítása (biliárd, csocsó, 

darts, pingpong stb.), lehetőség szerint a 

fiatalok kezelésében gyakorlott felnőtt 

felügyeletével; 

Gyermekek 
közbiztonság meglévő térfigyelő kamerarendszer 

fejlesztése 

Gyermekek 

drogveszélyeztetettség, fiatalkori 

bűnelkövetés, közlekedési 

szabálytalanságok 

szülő, iskola, környezet odafigyelése, 

jelzőrendszer működése, felvilágosítás a 

körzeti megbízott bevonásával 

Gyermekek 

elszegényedés jelei szülő, iskola, környezet odafigyelése, 

jelzőrendszer működése, 

adományozások szervezése 

Gyermekek 

fiatalokat érintő témákról szóló 

széleskörű tájékoztatás 

modern információs csatornák 

fejlesztése (honlap, kábeltévé és 

közösségi oldalak) 
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Idősek 
idősekre figyelő jelzőrendszer 

fejlesztése 

háziorvos, családsegítő szolgálat 

együttműködése 

Idősek 
időseknek szóló programok 

 

résztvevők toborzása, programok 

szervezése 

Idősek 
hagyományápolás idősek bevonása a rendezvényekbe 

Idősek 
idősek életét megkönnyítő pályázati 

lehetőségek ismeretlensége 

tanácsadás, pályázatok készítése 

Nők 
kisgyermekes anyák elszigeteltsége programok szervezése 

Nők 
nők egészségmegőrzése Ingyenes szűrések megszervezése 

Nők 

a gyermekét egyedül nevelő, vagy több 

gyermeket nevelő család esetében a 

szegénység kockázata magas. 

 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, 

ellátások során célzott támogatások 

körének fenntartása 

 

Nők 

tartós munkanélküliség aránya a nők 

esetében magasabb. 

Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt a 

munkaerőpiactól hosszabb időre távol 

maradó aktív korú családtagok által 

kedvezményesen igénybe vehető, 

korszerű ismeretek megszerzését célzó 

speciális képzési programok körét. 

Kapcsolatfelvétel a munkaügyi 

központtal 

Fogyatékkal 

élők 

közlekedés nehézsége járdaépítés, padkajavítás, pályázati 

források keresése 

Fogyatékkal 

élők 

akadálymentesítés pályázati források keresése 

 

Jövőkép 

Epöl Község Önkormányzat legfontosabb célja a településen élő állampolgárok jólétének 

biztosítása, életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet működtetésével, amely 

erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmus, a társadalmi szolidaritást, 

kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok számára, 

tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási 

esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul.  

 

 Fontos számunkra, hogy a szegénységben élők helyzete javuljon  

 Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek megfelelő oktatását  

 Folyamatosan odafigyelünk az idős korosztályra  

 Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén, hogy ne érje őket megkülönböztetés 

 Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életminőségére  
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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 

Inté

zked

és 

sors

zám

a 

Az intézkedés címe, megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások  

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 a munkaügyi hivatallal 

együttműködve a hiányszakmák 

feltérképezése, pályázati lehetőségek 

keresése a településen történő 

képzésre, tanácsadás 

munkavállalás 

nehézségei az 

alacsony 

képzettség miatt 

munkanélküliek 

elhelyezkedése a 

munkaerőpiacon 

tárgyévi 

költségvetés, 

egészségterv 

adatgyűjtés, 

kapcsolatfelvétel

pályázás, 
szervezés 

jegyző, 

polgármester, 

képviselő-
testület, 

munkaügyi kp 

2022. március programban 

résztvevők 

száma (fő) 

humán, 

technikai, 

pénzügyi 

5 év 

2 természetbeni támogatás (tűzifa, 

élelemcsomag stb., pl. 

önkormányzati fakivágás esetén 

tűzifa elvitel lehetősége), civil 

szervezetek részéről a ruhabörze, 

szociális háló hatékony alkalmazása, 

szociális alapellátások 

igénybevételének szorgalmazása 

(szociális étkeztetés, nappali ellátás) 

alacsony 

jövedelműek rossz 

életminősége 

életminőség 

javítása 

helyi szociális 

rendelet 

adatgyűjtés, 

kapcsolatfelvétel

szervezés 

jegyző, 

polgármester, 

képviselő-
testület,  

2022. március programban 

résztvevők 

száma (fő) 

humán, 

technikai, 

pénzügyi 

5 év 

3 közmunkaprogramba való bevonás, 

és az erről való tájékoztatás 

munkanélküliségb

ől fakadó anyagi 

problémák 

munkanélküliek 

elhelyezkedése a 

munkaerőpiacon 

tárgyévi 

költségvetés 

szervezés, 

tájékoztatás 

jegyző, 

polgármester, 

képviselő-

testület, 
munkaügyi kp 

2022. március programban 

résztvevők 

száma (fő) 

humán, 

technikai, 

pénzügyi 

5 év 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 programok szervezése korosztályok 

szerint; 

állandóan látogatható, fiataloknak 

szóló klubhelyiség kialakítása 

(biliárd, csocsó, darts, pingpong 

stb.), lehetőség szerint a fiatalok 

kezelésében gyakorlott felnőtt 

felügyeletével; 

szabadidős 

elfoglaltság hiánya 

kisebb és nagyobb 

korosztályoknak 

közösségi 

programok 

korosztályok 

szerint 

tárgyévi 

költségvetés, 

civil szakmai 

programok 

szervezés, 

tájékoztatás 

jegyző, 

polgármester, 

képviselő-

testület, civil 
szervezetek 

2022. március programban 

résztvevők 

száma (fő) 

humán, 

technikai, 

pénzügyi 

5 év 

2 meglévő térfigyelő kamerarendszer 

fejlesztése 

közbiztonság bővített 
kamerarendszer 

tárgyévi 
költségvetés, 

civil szakmai 

programok 

szervezés, 
tájékoztatás, 

pályázás 

jegyző, 
polgármester, 

képviselő-

testület, civil 

szervezetek 

2022. március kameraszám 
(db) 

humán, 
technikai, 

pénzügyi 

5 év 

3 szülő, iskola, környezet odafigyelése, 

jelzőrendszer működése, 

drogveszélyeztetet

tség, fiatalkori 
előadások, 
felvilágosítások 

egészségterv szervezés, 
tájékoztatás 

jegyző, 
polgármester, 

2022. március programban 
résztvevők 

humán, 
technikai, 

5 év 
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felvilágosítás a körzeti megbízott 

bevonásával 

bűnelkövetés, 

közlekedési 

szabálytalanságok 

képviselő-
testület, civil 

szervezetek, 

rendőrség 

száma (fő) pénzügyi 

4 szülő, iskola, környezet odafigyelése, 

jelzőrendszer működése, 

adományozások szervezése 

elszegényedés 

jelei 
előadások, 

felvilágosítások 

egészségterv szervezés, 

tájékoztatás 

jegyző, 

polgármester, 
képviselő-

testület, civil 

szervezetek, 

védőnő 

2022. március programban 

résztvevők 
száma (fő) 

humán, 

technikai, 
pénzügyi 

5 év 

5 modern információs csatornák 

fejlesztése (honlap, kábeltévé és 

közösségi oldalak) 

fiatalokat érintő 

témákról szóló 

széleskörű 

tájékoztatás 

információáraml
ás 

tárgyévi 
költségvetés, 

civil szakmai 

programok 

szervezés, 
tájékoztatás 

jegyző, 
polgármester, 

képviselő-

testület, civil 

szervezetek 

2022. március információs 
csatornák száma 

(db) 

humán, 
technikai, 

pénzügyi 

5 év 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 programok szervezése kisgyermekes 

anyák 

elszigeteltsége 

programok egészségterv szervezés, 
tájékoztatás, 

civil bevonás 

jegyző, 
polgármester, 

képviselő-

testület, civil 

szervezetek 

2022. március program (db) humán, 
technikai, 

pénzügyi 

5 év 

2 Ingyenes szűrések megszervezése nők 

egészségmegőrzés

e 

ingyenes szűrése egészségterv szervezés, 
tájékoztatás, 

kapcsolatfelvétel 

szakemberekkel 

jegyző, 
polgármester, 

képviselő-

testület, civil 

szervezetek 

2022. március szűrések (db) humán, 
technikai,  

5 év 

3 Szociális, gyermekjóléti 

szolgáltatások, 

ellátások során célzott támogatások 

körének fenntartása 

 

a gyermekét 

egyedül nevelő, 

vagy több 

gyermeket nevelő 

család esetében a 

szegénység 

kockázata magas. 

 

támogatások egészségterv, 
helyi szociális 

rendelet 

szervezés, 
tájékoztatás 

jegyző, 
polgármester, 

képviselő-

testület, civil 

szervezetek 

2022. március támogatások, 
ellátások (db) 

humán, 
technikai, 

pénzügyi 

5 év 

4… Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt 

a munkaerőpiactól hosszabb időre 

távol maradó aktív korú családtagok 

által kedvezményesen igénybe 

vehető, korszerű ismeretek 

megszerzését célzó speciális képzési 

programok körét. Kapcsolatfelvétel a 

munkaügyi központtal 

tartós 

munkanélküliség 

aránya a nők 

esetében 

magasabb. 

képzések, 

tanfolyamok 

tárgyévi 

költségvetés, 

egészségterv 

szervezés, 

tájékoztatás 

jegyző, 

polgármester, 

képviselő-

testület, 

munkaügyi kp 

2022. március képzések, 

tanfolyamok 

(db) 

humán, 

technikai, 

pénzügyi 

5 év 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 háziorvos, családsegítő szolgálat 

együttműködése 

idősekre figyelő 

jelzőrendszer 

fejlesztése 

figyelemfelkelté

s, idősbiztonság 

helyi szociális 

rendelet 

szervezés, 

együttműködés 

jegyző, 

polgármester, 

képviselő-

2022. március esetszám (db) humán, 

technikai, 

5 év 
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testület, orvos, 
családsegítő 

szolgálat 

pénzügyi 

2 résztvevők toborzása, programok 

szervezése 

időseknek szóló 

programok 

 

idősek, 

különböző 

korosztályok 
aktivizálása 

tárgyévi 

költségvetés, 

civil programok, 

önszerveződő 

csoportok 

szervezés, 

együttműködés 

jegyző, 

polgármester, 

képviselő-
testület, civil 

szervezetek 

2022. március program (db) humán, 

technikai,  

5 év 

3 idősek bevonása a rendezvényekbe hagyományápolás idősek, 

különböző 

korosztályok 
aktivizálása 

tárgyévi 

költségvetés, 

civil programok, 
önszerveződő 

csoportok 

szervezés, 

együttműködés 

jegyző, 

polgármester, 

képviselő-
testület, civil 

szervezetek 

2022. március program (db) humán, 

technikai,  

5 év 

4 tanácsadás, pályázatok készítése idősek életét 

megkönnyítő 

pályázati 

lehetőségek 

ismeretlensége 

életminőség 

javítás 

tárgyévi 

költségvetés, 

civil programok, 
önszerveződő 

csoportok 

pályázatok 

keresése, 

szervezés 

jegyző, 

polgármester, 

képviselő-
testület,  

2022. március esetszám (db) humán, 

technikai, 

pénzügyi 

5 év 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 járdaépítés, padkajavítás, pályázati 

források keresése 

közlekedés 

nehézsége 
élhető, 

biztonságos 

környezet 

tárgyévi 

költségvetés, 

pályázatok 

keresése, 

szervezés 

jegyző, 

polgármester, 

képviselő-
testület,  

2022. március darabszám humán, 

technikai, 

pénzügyi 

5 év 

2 pályázati források keresése akadálymentesítés élhető, 

biztonságos 

környezet 

tárgyévi 

költségvetés, 

pályázatok 

keresése, 

szervezés 

jegyző, 

polgármester, 

képviselő-

testület,  

2022. március darabszám humán, 

technikai, 

pénzügyi 

5 év 

 



3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 

támogassák.  

 

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

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

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba 

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet.  

 

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

maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

A megvalósítás folyamata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 

követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 

tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 

beavatkozások meghatározása 

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-

testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
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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. 
 

 

 

 
 

 

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. 

 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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Monitoring és visszacsatolás 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első 

ülésének mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát 

igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 

érdekében. 

 

 

Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a jegyző felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy 
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához.  
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o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 

elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 
tevékenységének összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 
önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 
 

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 
jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a 

befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 

vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek 

annak megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 
irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 

szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként 

kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell 

foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, 

együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló 

szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a 

köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 

 

Érvényesülés, módosítás 

 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  

felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 

Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 

indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 

teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 

megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 

felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 

vonásáról. 
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Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 

megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 

következményeinek elhárításáról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 

következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 

I. Epöl község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. 

Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 

 

III. Ezt követően Epöl község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú 

határozatával elfogadta. 

 

Mellékletek:  

 

 

 

 

 

 

Dátum          Aláírás 

 

 

 

A……………. Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a 

Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak 

venni. 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 



HEP elkészítési jegyzék2 

 

NÉV3 HEP részei4 Aláírás5 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Elődné Lukács 

Erzsébet jegyző 
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Tácsik Attila 

polgármester 
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Molnár Viktor 

alpolgármester 
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Kovácsné 

Tácsik Andrea 

képviselő 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Vicze János 

képviselő 
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Wencz Péter 

képviselő 
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

védőnő R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

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

Gyermekjóléti 

Szolgálat 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Tiboriné 

Kardos Éva 

iskolavezető-

helyettes  

és 

Falufejlesztési 

Közalapítvány 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Dr. Nangyné 

Nagy Barbara 

óvoda 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Tácsik 

Mihályné 

Epöli 

Faluközösségi 

Egyesület 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Bokros Gábor 

Epöli Polgárőr 

Egyesület 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 

 


