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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 
Bevezetés 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 
rendelkezéseivel, Lipót 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 

 A település bemutatása 

Lipót község az ezerarcú, folyóágak szabdalta Szigetköz szívében fekvő vadregényes település. 
Értékei páratlanok. A Duna közelsége, a táj természeti szépségei, a mélyből feltörő különleges 
ásványi anyagokban gazdag termálvíz mellett a lipóti ember, a helyi közösség identitása és 
lokálpatriotizmusa az, amely a települést igazán különlegessé, szórakoztatóvá és vonzóvá teszi. 
Lipót község első írásos említését a Héderváry család oklevéltárában találhatjuk meg 1377-ben, 
neve akkor: Lypoltfalwa. 
Önálló község a Szigetköz közepén, a Duna jobb partján. Mosonmagyaróvártól keletre 15 km, 
Győrtől nyugatra 24 km távolságra fekszik. Lipoldt mosoni polgárnak adományozta a területet IV. 
Béla 1264-ben. 1377-ben pl. „Lypothfalva” néven a Héderváry család birtokaként említik. 
A háborús pusztítások, valamint az árvizek miatt a nép többször is kénytelen volt a Duna szigeteire 
menekülni, hogy a vész elmúltával újra felépítse faluját – esetleg újabb, biztonságosabbnak vélt 
helyen. Lipót község három helyéről tudunk: a legrégebbi falu emlékét a „Falusziget” dűlőnév őrzi 
a mai főág túlsó partján, a második falu a mai nagy holtág zugában volt, a Macska-sziget dűlő 
környékén, itt kerültek elő a régi templom, valamint a házak maradványai, míg a harmadik 
telephely a mai falu, a pusztítások miatt többször újjáépítve. 1658-ban, 1784-ben, 1831-ben és 
1849-ben kolerajárvány, 1684-ben és 1688-ban pestisjárvány tombolt a faluban – az utóbbi egy év 
alatt mintegy 200 áldozatot követelve! Így nem csoda, hogy az 1731. évi egyházlátogatási 
jegyzőkönyv mindössze 241 lakost említ Lipóton, míg az 1785. évi urbárium, 9 nemes család 
mellett 14 örökös jobbágy, valamint 17 házas zsellér famíliát jegyez. 
1809-ben nemcsak a franciák átvonulása sújtja Lipót lakosságát, de az árvíz is – ez utóbbi teljesen 
elpusztította a falut, hamarosan újjáépült, sőt fejlődésnek indult, amit az a tény is bizonyít, hogy 
1851-ben már 832 római katolikus és 8 zsidó vallású személy lakik az általa még mindig „Lipold”-
ként említett településen, melynek a „Duna szigetjében szép rétje, legelője van. Vízimalmokkal is 
bír”, és amelynek birtokosai még ekkor is a gróf Viczay és a gróf Sándor családok. 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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Lipót 1884-ben került – a szomszédos községekkel együtt – Moson vármegyéhez. Egyházilag 
Hédervár filiája lett, világi anyakönyvezés szempontjából a mosondarnói körjegyzőséghez tartozott. 
A falu régi lakossága a vízhez alkalmazkodva főként a „vízből” élt. Halászai halászbokrokba 
tömörültek, a kifogott halat a leghíresebb fajta a viza volt – bécsi és pozsonyi piacokon 
értékesítették. Sok embernek adott megélhetést az aranyászat: 1831-ben az óvári harmincadvám 
adatai szerint 39 aranyász élt Lipóton, de a XX. Század első felében is működtek még néhányan. 
Híresek voltak a falu vízimalmai is: 1782-ben 8, 1885-ben 6 volt található. És többen keresték 
kenyerüket révészkedéssel, hajóvontatással, később hajózással is. A felsoroltak miatt nagyon nagy 
hatással volt a falu életére a Duna 1885-ben megkezdett szabályozása, hiszen a lakosság jelentős 
része foglalkoztatásának megváltoztatására kényszerült: a régi mesterségekkel felhagyva 
földműveléssel kezdett foglalkozni. Ez utóbbiak elsajátításában sokat segítettek a falu lelkes 
néptanítói is.  
 
A századforduló táján virágzó falut – 1900-ban 1007 katolikus és 11 zsidó lakja – érzékenyen 
érintik az 1910-es évek eseményei, az első világháború 28 hősi halottat követelt a közösségtől, 
Trianon pedig nemcsak piacai jelentős részének elvesztését hozza, de határából mintegy 800 
holdnyi erdőt és legelőt a szomszéd államnak ítél, ami az állattenyésztés visszaesését is magával 
hozta. Részletesebb leírásunk 1929-ből van a településről. Ekkor Lipót 812 főnyi lakossága 154 
házban él, 2900 kh területéből 1186 szántó, rét 98, legelő 282, erdő 672, kert 5, nádas 30, egyéb 
pedig 550 katasztrális holt. Homokos, kavicsos, kötött és vizenyős talaján főként búza, rozs, árpa, 
zab, tengeri, burgonya és répa terem. 
 
A r.k. elemi iskolában Makkos Dénes kántortanító és Keller Kornélia tanítónő 2 tanteremben 6 
osztály 96 rendes tanulója mellett 46 ismétlőiskolást is oktat. A községben Önkéntes Tűzoltó 
Egylet, Levente Egyesület, valamint Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet működik. 
A második világháború 17 életet követelt Lipótról, az 1954. évi nagy szigetközi árvíz pedig szinte 
az egész falut romba dönti! Így ma egy – a történelme során immár sokadszor – újjáépített település 
várja a nagy számban idelátogatókat, ez utóbbiakat a messze földön híressé vált, az 1968. évi első 
fúrások után felszínre törő termálvizének, illetve az arra telepített fürdőjének köszönheti Lipót. 
 
Lipót község látnivalói közül legelőbb az I. Szent Kelemen pápa vértanú emlékére szentelt 204 m2 
alapterületű templomról kell szólni, amelynek építéséről az 1722. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv 
már említést tesz. Az 1777-ben barokk stílusban elkészült templom. 
Érdemes megtekinteni a Lipótot Darnózselivel összekötő védett vadgesztenyefasort, valamint a 
községet északról határoló 68 ha-os Holt-Dunát, a vízimadarak fészkelő és élőhelyét. A faluban 
sétálgatva megcsodálhatjuk a népi építészet néhány fennmaradt szép emlékét, de megfigyelhetjük a 
régi településszerkezetet is: a házak apró szigetekre, helyenként mesterségesen összehordott kis 
dombokra épültek, míg az utcák a régi medrek helyén kanyarognak – így „nagyvízkor” ladikkal 
lehetett a házak között közlekedni. Lipóton a rendezvényeket is szervező művelődési ház hasznos 
időtöltésre, míg az alapellátást orvosi rendelő, postahivatal és takarékszövetkezet biztosítja. A 
lakosság, valamint a vendégek igényeit, 1 élelmiszerüzlet, 6 vendéglátóhely, panzió és kemping 
igyekszik kielégíteni. 
 
A sportolás választékát Lipóton a labdarúgás, a teniszezés, a horgászás és a vízi sportok alkotják. 
Fürdőszezonban élénk az idegenforgalom: az éttermek, a vándortábor, a kemping a fogadók és a 
fürdő több száz ember elhelyezését, pihenését és ellátását biztosítják. 
 
1990-ben az önkormányzat megalakulásával, elsőrendű feladat lett az önkormányzati intézmények 
felújítása, fűtéskorszerűsítése, önálló hivatal létrehozása, annak személyi és tárgyi feltételeinek 
biztosítása, új utak megépítése. 
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1998-ban az életveszélyes általános iskola helyett 2 tantermes új iskola épül. 1999-ben került 
átadásra az új községi Tűzoltószertár és Községi Könyvtár.  
2005-ben az iskolát gazdasági okok miatt az Önkormányzat bezárta, alsós gyermekeink is 
Hédervárra jártak iskolába. 
A település vezetése úgy döntött, hogy a 2011/12-es tanévtől Lipóti székhelyen újra indítja az 
általános iskolát. Önmagában általános iskolát alapítani nem racionális egy kis településen. Ennek 
értéke, tartalma akkor van, ha olyan oktatást kínál, amely regionálisan hiányzó szolgáltatás. A 
Szigetközben ezt a szegmenst a nyelvek oktatása képviseli. A régióban van művészetoktatási 
intézmény, van reál tagozatos intézmény, mégis a képviselő testület azt az álláspontot fogadta el, 
hogy az a harmadik évezredben született ember, aki 18 éves korára nem tud nyelveket beszélni, 
nem ért a számítógéphez és nincs jogosítványa az funkcionális analfabéta. Ebből a hármasból az 
alapoktatásban a számítástechnikát és elsősorban a nyelvet Lipóton kiemelten kezelik, az új iskola 
vonzereje a tervek szerint nem csak a község határain, de a Szigetköz határain is túlmutat. 
 
A tanítás hatékonyságához a szakpedagógiai ajánlás alapján az oktatás iskola otthonos formáját 
választotta a testület. Ennek oka, hogy a gyermek a nap döntő részét „nyelvi környezetben” töltse. 
A két tanítási nyelvű oktatást 8. osztályig felmenő rendszerben kívánjuk megvalósítani 
Az infrastrukturális ellátottság a földgáz bevezetéssel teljessé vált. A Szigetközi Rehabilitáció 
keretében régi holt medre, csatornák, anyagnyerőhelyek revitalizációjára került sor, így ma a 
Szigetközre régen oly jellemző vízfelületek gazdagítják a község területét, lehetőséget adva a 
horgászat szerelmeseinek. Ennek a programnak a keretében került sor a 4 ha-os Kengyátó-tó, a 0,7 
ha-os Kövecses tó, a Holt-Duna partjának rendezésére, a Renyhei karéj 2004-ben vidékfejlesztési 
támogatás segítségével megtörtént a Lipóti Szt. Kelemen plébánia templomának belső felújítása és 
régi pompájában fogadja a műemléktemplom látogatóit.  A millennium évében a Fő téren emlékmű 
készült felszentelésre. A korbábban szövetkezeti tulajdonú termálfürdő a Lipóti Termálfürdő Kft. 
Tulajdonába került, és azóta folyamatosan épül-szépül a fürdő. A medencék kicsempézése a 
vízforgató berendezéssel való ellátása befejeződött. Új öltözőépület és gyorsbüfé épült. 2004-ben 
átadásra került a csaknem 600 m2-es élménymedence, csúszdákkal is felszerelve. A kedvezőtlen 
időjárás ellenére 2004-ben már a 80.000 főt meghaladta a fürdővendégek száma. 2003-ban került 
átadásra a 4 csillagos 100 férőhelyes orchidea Hotel 35 klimatizált, balkonos szobával. A 
szállodában gazdag wellness-szolgáltatások várják a vendégeket. A szálloda már a XXI. Század 
igényeinek megfelelően épült. A Holt-Duna parton érintetlen természeti környezetben kemping 
működik. Az önkormányzat stratégiai elképzeléseinek célja, hogy mind a lakóterület, mind az 
üdülőterület feleljen meg egy fürdőtelepülés elvárásainak, ugyanakkor a község őrizze meg azokat a 
táji, esztétikai értékeit, amellyel rendelkezik. 
Fontosnak tartjuk a Lipót-Darnózseli közötti vadgesztenye fasor felújítását, természeti értékeinek 
megőrzését, és a táj rehabilitáció folytatását. Legalább ennyire fontos a község járdáinak, útjainak 
felújítása, köztéri bútorok kihelyezése, és közterületek parkosítása, virágosítása. 
 
1. számú táblázat – Lakónépesség száma az év végén 

év fő változás 

2011 686 - 
2012 707 +21 
2013 702 -5 
2014 716 +14 
2015 711 -5 
2016 752 +41 
2017 759 +7 
2018 752 -7 
2019 782 +30 
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2020 807 +25 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
A lakónépességet úgy értjük, mint az adott területen lakóhellyel rendelkező, de máshol tartózkodási 
hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel  
rendelkező személyek együttes száma.  
Lipót településen a lakónépesség száma növekvő tendenciát mutat. 
 
2.1. számú táblázat - Állandó népesség – 2018. év 

Korcsoport  
Fő 

Az állandó 
népességből a 

megfelelő 
korcsoportú nők és 
férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők 

Állandó népesség száma  383 369 752 50,93% 49,07% 
0-2 évesek      13 1,73 
0-14 éves  55 43 98 7,31% 5,72% 
15-17 éves  16 8 24 2,13% 1,06% 
18-59 éves  208 184 392 27,66% 24,47% 
60-64 éves  28 40 68 3,72% 5,32% 

65 év feletti  76 94 170 10,11% 12,50% 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
Állandó népesség – 2019. év 

Korcsoport  
Fő 

Az állandó 
népességből a 

megfelelő 
korcsoportú nők és 
férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők 

Állandó népesség száma  398 384 782 50,9 % 49,10 % 
0-2 évesek    23 2,94 % 
0-14 éves  63 50 113 55,75 % 44,25 % 
15-17 éves  15 7 22 68,18 % 31,81 % 
18-59 éves  213 173 404 52,72 % 42,82 % 
60-64 éves  28 35 63 44,44 % 55,55 % 

65 év feletti  79 100 179 44,13 % 55,86 % 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
Az állandó népesség számát úgy értelmezzük, mint a bejelentett állandó népességet. Tehát az adott 
területen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek tartoznak a bejelentett 
állandó népesség körébe, függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük 
(ideiglenes lakásuk), vagy, hogy az összeírás eszmei időpontjában jelen voltak-e. A népesség 
magasabb aránya 18-59 éves korosztályban jellemző. 
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3. számú táblázat – Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

 

0-14 éves korú 
állandó lakosok 

száma (fő) 
 

Öregedési 
index (%) 

 

2014 151 102 148,04 % 

2015 158 100 158,00 % 
2016 157 100 157,00 % 
2017 162 101 160,40 % 
2018 170 98 173,47 % 
2019 179 120 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
A hosszú távú demográfiai jövőképet leginkább meggyőzően és szemléletesen kifejező mutató az 
öregedési index, ami az időskorúaknak a gyermekkorúakhoz viszonyított arányát méri. A mutató 
folyamatosan emelkedik az elmúlt éveket figyelembe véve, és a jelenlegi korösszetételt tekintve, ez 
a tendencia a jövőben sem változik. Jelenleg már megszülettek azok a gyermekek, akik az 
elkövetkező tizenöt évben az aktív korúak körébe lépnek, létszámuk azonban jóval elmarad a 
jelenleg még aktív korú szülők nemzedékétől. Emelkedik az aktív korból az időskorba lépők száma. 
A tendencia eredményeként megváltozik az inaktív-aktív népesség aránya és a munkaképes korú 
lakosság fokozatosan elöregedik.  
 
4. számú táblázat – Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó jellegű 
odavándorlás 

Elvándorlás Egyenleg 

Állandó oda-, és 
elvándorlások 
különbségének 
1000 állandó 

lakosra vetített 
száma 

2014 21 13 8,00 10,75 

2015 11 11 0,00 n.a. 
2016 26 11 15,00 19,95 
2017 18 10 8,00 10,54 
2018 23 26 -3,00 -3,99 
2019 40 15 25,00 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
A KSH definíciója szerint: "a belföldi vándormozgalom a népesség országon belüli térbeli, földrajzi 
mozgását követi nyomon." Hiszen az egyes területeken a népesség száma nem csak a természetes 
népmozgalomból (születés, halálozás) adódóan változik, hanem a népesség vándorlása miatt is.  
A vándorlás mértéke elsődlegesen a népességszámra gyakorol hatást, de e mellett más demográfiai 
tényezőket is befolyásol. A vándorlások miatt változik a területek korösszetétele, hiszen a vándorlás 
az aktív korúak, ezen belül is a 20-39 éves korosztályt érinti. A KSH adatai szerint, az említett 
korcsoporton belül a 20-29 év közöttieknél figyelhető meg a legmagasabb mobilitás, a korból adódó 
kötetlenség miatt, pl. még nincs lakása, gyermeke. Az aktív korúak elvándorlása hatással van más 
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korcsoportokra is, hiszen ez által változik az aktív és inaktív csoportok egymáshoz való viszonya, 
változik az öregedési index is.  
Lipót településen az elmúlt időszakot vizsgálva az odavándorlás volt a jellemző. 
 
5. számú táblázat – Természetes szaporodás 

Év 
Élveszületések 

száma 
Halálozások 

száma 
Természetes 

szaporodás (fő) 

2014 9 8 1 

2015 3 6 -3 
2016 6 11 -5 
2017 6 8 -2 
2018 5 8 -3 
2019 13 8 5 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
A KSH definíciója szerint: "az élveszületés és a halálozás különbözete" azt mutatja meg, hogy adott 
évben, adott területen nőtt-e vagy csökkent a lakosság száma. Ez a folyamat évek óta csökkenést 
mutat, csökkenő születésszám mellett tovább csökkenő halálozási mutatókkal (elöregedés). 
Magyarországról – a környező országokhoz hasonlóan – elmondható, hogy hosszú évek óta 
folyamatosan fogy a népessége.  
Lipót települést vizsgálva 2019-ben megfordult az arány, a születések száma 5 fővel növekedett.  
 
Értékeink, küldetésünk 
 
Célunk, hogy Lipót olyan település legyen, ahol alapelvként érvényesül, hogy minden ember 
egyenlő. A közvetlen, illetve közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit se 
érjen, se faji, se etnikai, nemzetiségi, vallási, nemi, életkor, családi állapot, fogyatékosság vagy más 
okból fakadóan. A jogok érvényesülését, a megfelelő képviseletet és az elismerést, embertársaink 
tiszteletben tartását minden fórumon, intézményben és a helyi munkáltatóknál is alapvető célul 
tűzzük ki és elutasítjuk az ezzel ellentétes magatartást vagy intézkedést. 
 
Alapelveink: 
 
Szolidaritás: A település minden lakójának érdeke a szolidaritás erősítése, amely nagyban 
elősegítheti a hátrányos helyzetű csoportok, fogyatékossággal élők társadalmi integrációját, 
foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségeit. Ennek érdekében a fennálló fizikai és információs 
akadályokat a rendelkezésünkre álló eszközökkel folyamatosan enyhíteni kívánjuk. 
 
Méltányos bánásmód: A megkülönböztetés tilalma, az egyenlő bánásmód elve nem alkalmas az 
összes létező egyenlőtlenség megszüntetésére. Olyan pozitív, méltányos és rugalmas felzárkóztatást 
elősegítő intézkedések kidolgozására törekszünk, amelyek elősegítik az érintettek társadalmi és 
foglalkoztatási pozíciójának javulását, megőrzését és támogatjuk az erre irányuló 
kezdeményezéseket.  
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A pozitív diszkrimináció lehetősége: Az EU lehetővé teszi a nemek szerinti eltérő bánásmód egyes 
formáit, ha annak célja kizárólag az, hogy kiküszöbölje a múltban elszenvedett hátrányos 
megkülönböztetés hatásait. A pozitív diszkrimináció csak egy lehetőség, amire az EU nem kötelezi 
a tagállamokat. A gyakorlat azt mutatja, hogy hazánkban is egyre gyakrabban élnek a pozitív 
diszkrimináció eszközével, mert a diszkrimináció puszta tilalmánál többre van szükség az 
előítéletek leküzdéséhez. A pozitív diszkriminációt leggyakrabban a munkaerő-piaci érvényesülés 
és a közéletben való részvétel segítésére alkalmazzák. Ennek érdekében folyamatosan vizsgáljuk a 
pozitív diszkrimináció alkalmazásának lehetőségét. 
 
Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Lipót település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
 

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
- a diszkriminációmentességet,  
- szegregációmentességet, 
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket.  

A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében 
együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 
arányát, valamint helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 
HEP IT tartalmazza. 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, 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 
 
Az egyenlő bánásmód, a diszkrimináció tilalma az Európai Unió egyik legfontosabb alapelve. Bár 
az 1957 -ben aláírt Római Szerződés még csupán a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmódról 
rendelkezett a bérezésük tekintetében (Római Szerződés 119. cikke), de ezt követően az 
esélyegyenlőség biztosítására irányuló szabályozás fejlődésnek indult. Az egyenlő esélyek 
politikája szempontjából a Közösség története három erősen különböző időszakra bontható. 1957 és 
1975 között a Közösség kizárólag az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének biztosítására 
törekedett, akkor még kevés sikerrel. 
1975 és az 1980-as évek vége között fokozatosan a közösségi szociálpolitika legkidolgozottabb és 
legsikeresebb területévé vált az egyenlő bánásmód tagállami szabályainak harmonizálása, amely 
újabb és újabb területeken érezteti hatását.  
Ebben az időszakban született a Tanács 79/7/EGK irányelve (1978. december 19.) a férfiak és a nők 
közötti egyenlő bánásmód elvének a szociális biztonság területén történő fokozatos 
megvalósításáról.   
Az 1980-as évek végétől napjainkig egyre markánsabban megjelenő esélyegyenlőségi koncepció 
túllép az egyenlő bánásmód garantálásán, és pozitív programokkal, valamint pozitív 
diszkriminációval igyekszik valódi esélyegyenlőséget biztosítani. Ekkor született többek között a 
Tanács 2000/43/EK irányelve (2000. június 29.) a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra 
való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról, illetve a 2000/78/EK irányelv 
(2000. november 27.) a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód 
általános kereteinek létrehozásáról.  
 
Jelenleg az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve (2006. július 5.) rendelkezik a 
férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és 
munkavégzés területén történő megvalósításáról.  
 
Az Európai Bizottság 2004 májusában tette közzé az „Esélyegyenlőség és diszkrimináció-
mentesség a kibővített Európai Unióban” című Zöld Könyvet, amelyben konzultációra hívta az 
érintett szervezeteket, szereplőket. Ezek a konzultációk megerősítették azt az álláspontot, amely 
szerint kiemelkedően fontos mind az esélyegyenlőség, mind a diszkrimináció elleni küzdelem terén 
megvalósuló közösségi akciók kezdeményezése, beleértve az Európai Unió antidiszkriminációs 
jogalkotása hatásának maximalizálását. 
A diszkrimináció elleni fellépéssel és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos törekvéseket a mindenki 
számára irányadó Esélyegyenlőségi Keretstratégia foglalta magába. Ennek nyomdokaiba lépett a 
2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó egységes szerkezetbe foglalt, közösségi 
akcióprogramként megfogalmazott PROGRESS közösségi program.  
A keretdokumentumok mellett további jelentős szabályok születettek a témához kapcsolódóan 
2004-et követően is.  
 
Magyarországon az Alaptörvény II. cikke deklarálja az élethez és az emberi méltósághoz való jogot 
és annak sérthetetlenségét: ”Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez 
és az emberi méltósághoz…” Az Alaptörvény XV. cikkének (2) bekezdése szerint „Magyarország 
az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, 
fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, 
vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja”.  



 11

Ugyanezen cikk kimondja a nők és a férfiak egyenjogúságát, továbbá azt, hogy Magyarország az 
esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti, illetve rendelkezik arról, hogy 
Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal 
élőket.  
 
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 tartalmazza. 
 
„A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezetet és a helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI 
rendeletet alkalmaztuk a készítés során, különös figyelmet fordítva: 
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,  
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,  
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény,  
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,  
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,  
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,  
 és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírásaira. 
 
Az Ebktv. az esélyegyenlőség előmozdítását elsősorban állami kötelezettségként ismeri el. A 31. § 
(1) bekezdése a települési önkormányzatok feladatául írja elő, hogy ötévente öt évre szóló helyi 
esélyegyenlőségi programot fogadjanak el. Ugyanezen § (2) bekezdése alapján, a helyi 
esélyegyenlőségi program keretében helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok – különösen a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, 
valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és 
szociális helyzetéről, illetve meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex 
kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi 
esélyegyenlőségi program és a helyi önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, 
koncepciók összhangjáról is.  
 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének kiemelt szempontjait az Ebktv. 31. § (3) 
bekezdése, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. fejezete, valamint a helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI 
rendelet tartalmazza. 
Az Ebktv. alapján figyelmet kell fordítani: 
  az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre,  
 az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni 
fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,  
 a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,  
 az olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, 
illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket. 
A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását kétévente át kell tekinteni, és az 
áttekintés alapján, szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni.  
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Esélyegyenlőséggel kapcsolatos fontosabb fogalmak 
 
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti – különösen az Ebktv. III. fejezetében 
meghatározottak szerint – a közvetlen hátrányos megkülönböztetés, a közvetett hátrányos 
megkülönböztetés, a zaklatás, a jogellenes elkülönítés, a megtorlás, valamint az ezekre adott 
utasítás (Ebktv. 7. § (1) bekezdés).  
 
Nem sérti ugyanakkor az egyenlő bánásmód követelményét – ha az Ebktv. eltérően nem 
rendelkezik – az olyan magatartás, intézkedés, feltétel, mulasztás, utasítás vagy gyakorlat (a 
továbbiakban együtt: rendelkezés)  
 amely a hátrányt szenvedő fél alapvető jogát másik alapvető jog érvényesülése érdekében, 
elkerülhetetlen esetben korlátozza, feltéve, hogy a korlátozása a cél elérésére alkalmas és azzal 
arányos, 
 illetve amelynek az előző pont hatálya alá nem tartozó esetekben tárgyilagos mérlegelés szerint az 
adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggő, ésszerű indoka van (Ebktv. 7. § (2) bekezdés) 
 
Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek 
eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt neme, faji hovatartozása, bőrszíne, 
nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbségekhez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, 
egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi 
állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, 
társadalmi származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, 
érdekképviselethez való tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban 
együtt: védett tulajdonsága) miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, 
összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport részesül, részesült, vagy részesülne. 
(Ebktv. 8. §).  
 
Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos 
megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő 
rendelkezés, amely a valamely védett tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy 
csoportokat lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, 
összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport volt, van vagy lenne (Ebktv. 9. §).  
 
Zaklatás az az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy egyéb természetű magatartás, amely az 
érintett személynek valamely védett tulajdonsásával függ össze, és célja vagy hatása valamely 
személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet 
kialakítása (Ebktv. 10. § (1) bek.).  
 
Jogellenes elkülönítésnek minősül az a rendelkezés, amely valamely védett tulajdonságai alapján 
egyes személyeket vagy személyek csoportját a velük összehasonlítható helyzetben lévő 
személyektől vagy személyek csoportjától – anélkül, hogy azt a törvény kifejezetten megengedné – 
elkülönít (Ebktv. 10. §(2) bek.).  
 
Megtorlásnak pedig azt a magatartást tekintjük, amely az egyenlő bánásmód követelményének 
megsértése miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő személlyel 
szemben ezzel összefüggésben jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására irányul vagy azzal fenyeget 
(Ebktv. 10. § (3) bek). Nem jelenti az egyenlő bánásmód követelményének megsértését az előnyben 
részesítés, vagyis az a rendelkezés, amely egy kifejezetten megjelölt társadalmi csoport tárgyilagos 
értékelésén alapuló esélyegyenlőtlenségének felszámolására irányul, ha az törvényen vagy törvény 
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeleten, illetve kollektív szerződésen alapul, és 
határozott időre vagy határozott feltétel bekövetkeztéig szól. E rendelkezés nem sérthet alapvető 
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jogot, nem biztosíthat feltétlen előnyt, és nem zárhatja ki az egyéni szempontok mérlegelését 
(Ebktv. 11. §).  
 
A fentiekben említetteken túl az esélyegyenlőségi program készítésének keretet adó további 
jelentősebb jogszabályok: 
  a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 24 
  a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről szóló, a Nemzetközi 
Munkaügyi Konferencia 1958. évi 42. ülésszakán elfogadott 111. számú Egyezmény kihirdetéséről 
szóló XXVI. tv. 2000. évi LX. törvény 
  a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény 
  a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
  a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
  a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
  a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 1979. december 18-án 
New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1982. évi 10. törvényerejű rendelet  
 a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve 
a családtag ápolását követően munkát keresők foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az 
ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 
 a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, 
valamint megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet  
 a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) 
Korm. rendelet  
 
2015. évi VIII. tv.: 
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-tőljelentős mértékben 
átalakult.  
Az átalakítás fő elemei: 
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. 
Átalakult a finanszírozás rendszere 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 
 
Lipót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szolgálja az állampolgári öngondoskodást, és erősíti 
az együttműködési készséget. 
 
A rendelet rövid bemutatása:  
A rendelet a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza a pénzbeli és 
természetbeni juttatások, valamint a szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait, 
rendelkezik az egyes ellátások igénybevételének jogosultságáról, mértékéről, igénybevételük 
módjáról és térítési díjairól. 
A Képviselő-testület az ellátások biztosításával a szociális szempontokból rászorult családok 
életminőségén kíván javítani, egyidejűleg ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is 
tegyenek meg minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról elsősorban 
kereső tevékenységből származó jövedelemből tudjanak gondoskodni. 
A rendelet hatálya kiterjed a Lipót község területén életvitelszerűen élő, ott bejelentett lakóhellyel, 
vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, a mindenkor hatályos a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1)-(3) bekezdésében 
meghatározott személyekre. 
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Az Önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak 
átmeneti segélyt, étkezést biztosítani, ha ennek hiánya az arra rászoruló személy életét, testi épségét 
veszélyezteti. 
 
Települési támogatás 
A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban 
életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot egységben 
kell vizsgálni. A nyújtandó támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a család 
létfenntartási és lakhatási lehetőségeit. 
A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is 
nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító 
határozatban rendelkezni kell. 
A természetbeni szociális ellátás formái: étkezés, gondozási díj átvállalása, a gyermek 
tanulmányaival és a lakhatással összefüggő kiadások támogatása. 
A települési támogatás folyósítása készpénzben, gyógyszer-, vásárlási utalvány formájában vagy a 
jogosult közvetlen költségeinek átvállalásával történhet. 
A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásáról a jogosult az összeg felvételétől 
számított 30 napon belül elszámoltatható. 
A települési támogatás formái: 

- a létfenntartási gondok enyhítése; 
- a lakhatás támogatása; 
- az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni 

hozzájárulás; 
- az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás; 
- születési támogatás céljából nyújtható. 

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás a szociálisan 
rászoruló háztartások részére nyújtható, a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára 
szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez való 
hozzájárulásként. 
A lakhatás elősegítése érdekében települési támogatásként a fűtési támogatás október 15 - április 
15. napjáig terjedő időtartamban, a fűtési időszakra igényelhető. 
Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben a polgármester jövedelemhatártól függetlenül rendkívüli 
települési támogatást adhat kérelemre, vagy hivatalból egy háztartás esetében évi egy alkalommal 
legfeljebb 50.000,- Ft összegben. 
Települési támogatásként az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való 
teljes vagy részbeni hozzájárulás állapítható meg annak a személynek, 

- aki közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és 
- családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 400%- át, egyedül élő esetében annak 450 %-át. 
Települési támogatásként elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás 
nyújtható annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és a 
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 800 %-át. 
Az önkormányzati segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetési költség 10 % -a. A 
helyben szokásos, legolcsóbb temetési költség összege 200.000 forint. 
Települési támogatás nyújtható a gyermek születésekor, a gyermek fogadásának előkészítéséhez 
kapcsolódó kiadások fedezetére. 
A születési támogatás nyújtásának együttes feltétele, hogy a gyermek születésének időpontjában a 
kérelmező és a gyermek Lipóton lakóhellyel rendelkezzen. A születési támogatás a gyermek egy 
éves koráig kérelmezhető. 
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A születési támogatás gyermekenként egy alkalommal nyújtható, összege 50.000 Ft. 
 
Köztemetés  
A köztemetéssel összefüggő feladatokat az Szt. 48. §.-ban foglaltak szerint kell ellátni. 
A köztemetést a Polgármester rendeli el. 
A köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett személy kérelmére a Képviselő-testület 
javaslata alapján a Polgármester a köztemetés költségeinek megtérítését méltányosságból 
elengedheti vagy csökkentheti. 
 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
A Képviselő-testület a Mosonmagyaróvár Térségi Társulással kötött megállapodás alapján, e 
társulás által fenntartott Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, illetve a Család- és 
Gyermekjóléti Központ útján a következő alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat biztosítja: 

- étkeztetés, 
- házi segítségnyújtás, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
- idősek nappali ellátása (idősek klubja, idősek otthona, idősek gondozóháza), 
- hajléktalanok átmeneti ellátása, 
- hajléktalanok nappali ellátása, 
- fogyatékos és demens személyek nappali ellátása, 
- családsegítés és 
- gyermekjóléti szolgáltatás. 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 
koncepciókkal, programokkal 
 
Az alábbiakban azon jogszabályi rendelkezések ismertetésére kerül sor, amelyek tervek, koncepciók 
elkészítését írják elő az önkormányzatok számára.  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ értelmében a jegyző által elkészített, a 
következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig benyújtja a 
képviselő-testületnek, amit a testület rendelet formájában hagy jóvá. 
 
Polgármester gazdasági programja a választási ciklusban 
Az Önkormányzat a település vonzóvá tétele és a lakosság ellátási színvonalának javítása érdekében 
arra törekszik, hogy elősegítse a Gazdasági programban megfogalmazott feladatok megvalósítását. 
Az Önkormányzat hosszú távú fejlesztési elképzeléseit Gazdasági programban rögzíti. 
A Gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára szól. 
A Gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, 
amelyek az Önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti 
és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok 
biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 
A Gazdasági program az alábbiak figyelembevételével készült: 

- Képviselő-testület és a polgármester elképzelései, 
- Az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete 
- Az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közösségei (civil szervezetek) által  
   megfogalmazott elképzelések, igények, 
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A Gazdasági programban említett célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek figyelembe kell 
vennie egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítását, másrészről a szükséges anyagi 
források megteremtését. 
Az anyagi források megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos bevételi források (állami 
támogatások, adók), így szükség van a pályázati lehetőségek felkutatására, valamint az 
Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére, a meglévő források 
nagyobb mértékű kihasználására. 
A Képviselő-testület törekszik arra, hogy a Gazdasági programjában meghatározott feladatokat 
lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg. 
A Gazdasági program feladata számba venni a település kiinduló adottságait, valamint azokat a 
folyamatokat, amelyek a következő időszakban meghatározhatják a helyi gazdaság mozgásterét, 
valamint ehhez képest rögzíteni a település által reálisan kitűzhető és kitűzendő célokat, követendő 
irányokat. 
Lipót célja továbbra is az, hogy egy otthonosan élhető, hangulatos, értékőrző és -teremtő, egyúttal 
modern, magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtó, dinamikusan fejlődő település legyen.  
Az idegenforgalom a település azon ágazata, mely meghatározza Lipót arculatát. Ki kell használni 
azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi lakosság számára, s jó 
ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az igényeket figyelembe véve egyre 
szélesedik, ahol a településnek meg kell találnia, illetve ki kell alakítania saját arculatát, és tovább 
kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét. 
A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet.  
Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 

- fejleszteni kell a település turisztikai arculatát, kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, 
melyek turisztikailag is kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelentenek 

- turisztikai kiadványt kell készíteni (pl.: füzet, prospektus, túratérkép stb.). Az 
idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelő pihenőhelyek 
számának bővítése (pad, asztal, szeméttároló edény) 

Egyéb, idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések: 
- támogatni kell az idegenforgalom, illetve a település látogatottságát, ismertségét segítő 

rendezvényeket, biztosítani kell azt, hogy a rendezvények időpontja, programja a megyei 
lapban megjelenjen, a honlapra felkerüljön 

- fel kell tüntetni és folyamatosan frissíteni kell az önkormányzat honlapján a turisztikai 
lehetőségeket 

 
Gazdasági program 
Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdasági program megvalósítása 
érdekében kiemelt feladatának tekinti a kötelező feladatok ellátását, valamint a költségvetés bevételi 
forrásainak dinamikus, folyamatos bővítését. 
 
Az önkormányzat a következő években fejlesztési célul és feladatul tűzi ki: 
 

- Az infrastruktúrához kapcsolódóan: 
 
o Belterületi földes utcák (Víztorony és Renyhedomb) portalanítása, majd szilárd 

burkolattal történő ellátása 
(folyamatban pályázati pénzből) 

o Járda építése: Szabadság utca Dunasori része, Fő utca 2-36. 
(folyamatban pályázati pénzből) 

o Kerékpárút-hálózat kiépítése Lipót-Darnózseli irányába  
o Fő utca karbantartásának, felújításának szorgalmazása az elkészített tervek szerint 
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- Villamos energia, gáz, vízellátás és csatornázáshoz kapcsolódóan: 
o Fő utca villamos légkábelének földben történő elvezetése – tervek elkészítése 

 
- Hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan: 

o zöldhulladék gyűjtési és kezelési program megvalósítása 
 

- Gazdasághoz kapcsolódóan: 
o rekreációs övezet kialakítása – közösségi terek fejlesztése 
o játszótér felújítása (folyamatban) 
o programok megvalósítása közösségi tereken, melyek erősítik a helyi identitást, a 

településhez kötődést és népességmegtartó hatást is (a veszélyhelyzet és a járvány 
megszűnését követő cél) 

 
- Településmarketinghez kapcsolódóan 

o helyi újság rendszeres megjelenése 
 

- Lakossághoz kapcsolódóan: 
o Új építési telkek kialakítása a helyben letelepedni vágyó fiatalok számára 

 
- Oktatáshoz, neveléshez kapcsolódóan: 

o a nevelési, oktatási intézmények meglévő épületeinek állagmegóvása, folyamatos 
karbantartása 

o óvoda udvarának felújítása 
o bölcsődei ellátás biztosítása 

 
- Egészségügyhöz kapcsolódóan: 

o az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó új, korszerű eszközök beszerzése 
 

- Helyi civil szervezetek, helyi csoportok vonatkozásában: 
o a települési civil szervezetek további támogatása, további civil összefogások 

ösztönzése 
o civil szervezetek, helyi csoportok találkozójának megszervezése 

 
- Könyvtárhoz kapcsolódóan: 

o a könyvtár népszerűsítése a lakosság körében, igény szerint eszközbővítés 
o irodalmi programok szervezése 

 
- Közösségi színtér fejlesztéséhez kapcsolódóan: 

o a megkezdett felújítás befejezése 
o fedett terasz építése, kültéri bútorok kihelyezése 
o kalandpark helyén közösségi színtér kialakítása 

 
- Sporthoz kapcsolódóan:  

o minden korosztály számára csoportos mozgási lehetőség biztosítása (pl.: néptánc, 
rock and roll, aerobik, crosscore, gyógytorna)  

o gyerekek körében a foci és a kézilabda népszerűsítésre 
o gyerekek nyári felügyeletének megoldására angol tábor, valamint kerékpáros és vízi 

tábor szervezése  
 

- Környezetvédelemhez kapcsolódóan: 
o zöldterületeink, közterületeink folyamatos karbantartása 
o parkosítás, virágosítás folytatása 
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- Temetkezéshez kapcsolódóan: 

o temető hiányzó kerítésének pótlása 
o térkő burkolatának felújítása 
o hangosítás kiépítése 
o világítás bővítése 
o urnafal létesítése 

 
A településüzemeltetés során az Önkormányzat Képviselő-testületének figyelemmel kell kísérnie az 
egyes közfeladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat és a vele szemben keletkező bevételeket 
adott évben, illetve több év viszonylatában. A növekvő költségvetési kiadással és a csökkenő 
költségvetési bevétellel járó közfeladatok esetében rendszeresen vizsgálni kell azt, hogy a 
közszolgáltatás biztosítása más szolgáltatóval, illetve más módon nem lehetséges-e. 
Végül, de nem utolsó sorban fontos, hogy a Képviselő-testületnek döntéseivel, határozataival 
folyamatosan fent kell tartania az Önkormányzat, a Település működőképességet, gazdaságosságát, 
emellett igazodnia kell a jogszabályi változásokhoz. Végre kell hajtania minden, az előzőekben nem 
tárgyalt olyan intézkedést, amely Lipót fejlődését elősegíti. 
Ezen „Gazdasági Program”-ot Lipót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
felülvizsgálás után a 1/2020.(IV.20.) önkormányzati határozatával fogadta el.  
 
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
 
A Mötv. 87.§-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, 
hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és jegyző 
államigazgatási és feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel 
rendelkező társulást hoznak létre. 
A többcélú kistérségi társulásoknak Társulási Esélyegyenlőségi Programot volt szükséges 
elfogadniuk, amely tartalmazza a kistérséget alkotó települési önkormányzatok esélyegyenlőségi 
programjait, valamint azokat a problémákat és szükséges beavatkozásokat, melyek a társulás 
egészére érvényesek. E feladatok jellemzően a társulás által működtetett, vagy működtetendő 
közszolgáltatásokra vonatkoznak, mint például a célcsoportoknak a közösségi közlekedéshez, az 
egészségügyi alap- és szakszolgáltatásokhoz, valamint a közoktatási alap- és szakszolgáltatásokhoz 
történő hozzáférése. 
Lipót Község a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás tagja.  A Társulás többek között a szociális 
gondoskodásban és gyermekjóléti ellátásban, valamint a térségfejlesztésben vállalt fel közös 
feladatellátást. Az esélyegyenlőségi tervezés segíti a térség területfejlesztési koncepciója fő 
célkitűzéseinek megvalósítását, amely elsősorban a foglalkoztatási helyzetre, a gazdasági és 
oktatási, szociális és gyermekvédelmi területek célkitűzéseinek megvalósításához járul hozzá. A 
térségben élők életminőségének javítása, az életszínvonal növelése a foglalkoztatottság szint 
emelésén és a megújulásra kész helyi közösségeken keresztül. 

- Életszínvonal, munkavállalás helyi feltételeinek javítása, a településen munkahely teremtési 
kezdeményezések támogatása.  

- Fiatalkorú lakosság problémáinak felkarolása és kezelése  
- Szociális gondoskodás – a rászoruló rétegek számára (idősek, felnőtt fogyatékosok ellátása)  
- Közbiztonság, bűnmegelőzés 

Ezek olyan átfogó célok, amelyek a kistérségi és a helyi szereplő által megvalósítandó fejlesztési 
tevékenységek számára is hosszú távon irányt mutatnak. Közösségek működése, azok szerepe, 
részvétele a különböző programokban. 
 
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
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A helyi esélyegyenlőségi program az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott „Módszertani 
Segédlet és Gyakorlati Útmutató Helyi Esélyegyenlőségi Programok Megalkotásához” című 
segédlet, az emberi erőforrások minisztere 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének részletes szabályairól szóló rendelet és az érvényes Helyi Esélyegyenlőségi 
Program alapján készült. A helyzetelemzés a KSH és a TeIR adatbázis valamint az Önkormányzat 
adatain alapul. 
Az esélyegyenlőségre vonatkozóan külön nem állnak rendelkezésre kutatások, illetve kutatási 
adatok. 
A TeIR adatbázisa általában 2013. évig tartalmazza az adatokat, ez azonban az egyes területeken 
eltérő lehet. 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
 
A fejlett országokban mélyszegénységen azt a jelenséget értjük, amikor valaki tartósan egy 
relatív szegénységi küszöb alatt, alapvető javakat és közszolgáltatásokat nélkülözve él, és kevés 
esélye van arra, hogy ebből a helyzetből önerőből kilépjen. A mélyszegénységben élők jelentős 
hátrányokkal rendelkeznek az élet szinte minden (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy) 
területén. 
Az egyik legsúlyosabb gond a szegénységben élők helyzetének és a roma népesség helyzetének 
fokozatos romlása. A mélyszegénységben élők, és a romák helyzetének vizsgálatakor figyelemmel 
kell lenni arra, hogy a két csoport egymástól nem teljes egészében független. A két csoport nagy 
része fedésben van egymással. Viszont nem minden mélyszegénységben élő személy roma, és nem 
minden roma mélyszegénységben élő.  
Lipót településen roma lakosság nem él. Lipót nem minősül a mélyszegénység szempontjából 
hátrányos helyzetű településnek, ami azonban nem jelenti azt, hogy a településen a jelenség 
egyáltalán nincs jelen. 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megállapítása szerint: „Minden harmadik ember (kb. 3 
millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan 
mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos 
helyzetű térségekben élőket.  
Azonnali beavatkozást igénylő esélyegyenlőségi probléma a településen nincs. A szociális 
ellátórendszer a mélyszegénységben élők helyzetét megnyugtatóan kezeli. A település vezetése a 
törvényi előírások szerinti szolgáltatásokat hiánytalanul nyújtja 
 
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 járás munkaerő-piaci, gazdasági és szolgáltató (oktatás, kulturális, egészségügy, kereskedelem 
stb.) központja Mosonmagyaróvár. 2011-es népszámlálási adatok alapján a városban található 
munkáltatók által foglalkoztatott 15,5 ezer főből közel 5400-an naponta bejárók, ők elsősorban a 
járás településeiről érkeznek (ITS Megalapozó vizsgálat 2014). A járásszékhely mellett 
Jánossomorja, Halászi, Mosonudvar és Rajka említhető foglalkoztatási szempontból. A regisztrált 
vállalkozások száma 2012-ben meghaladta a kilencezret (9413), de ezeknek csak alig fele működik 
(4564; ezer lakosra 63, ami kevesebb, mint a megyei [71] vagy az országos [69] átlag). A működő 
vállalkozások nagy része (54,4%) egyéni vállalkozás, valamint maximum 2–10 főt foglalkoztató 



 20

társas vállalkozás (Területi Statisztikai Évkönyv 2013). Természetesen jelen vannak a térségben 
nagyobb vállalatok is (pl. Kühne Mezőgazdasági Gépgyár Zrt., Vogel & Noot Mezőgépgyár Kft., 
Halászi Kötöttárugyár Kft., PEZ Production Europe Kft.).  
A vállalkozások több mint fele a szolgáltatás területén jött létre. A foglalkoztatottak kb. ötöde ebben 
a gazdasági ágban dolgozik, felét az ipar foglalkoztatja. Meg kell említeni a járás azon sajátosságát 
is, amely elsődlegesen Mosonmagyaróvárhoz kötődik, gyakorlatilag új ágazatként fejlődött ki az 
elmúlt két évtizedben az ún. fogászati turizmus, melynek köszönhetően a városban ma már több 
mint 200 rendelőben több száz fogszakorvos dolgozik, szolgáltatásaikat elsősorban nem a helyi 
lakosság veszi igénybe.  
Esélyegyenlőségi szempontból külön kiemelendő, hogy kimondottan a megváltozott 
munkaképességű, valamint fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatását biztosítja a járásban a 
Mosonmagyaróvári Szociális Foglalkoztató Kft., amely 47 főt foglalkoztat, közülük 32 fő 
megváltozott munkaképességű, 5 fő pedig értelmi fogyatékossággal élő személy 
(http://www.foglalkoztatomovar.hu/). Megemlítendő még a Nolato Magyarország Kft., amely 
nagyobb számban foglalkoztat megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékossággal élő 
személyeket. A Nolato a fogyatékosság-barát munkahely címet is kiérdemelte, a cég 2011-ben új 
részleget hozott létre és fejlesztett ki fogyatékkal élő munkatársak részére, melynek vezetésére is 
megváltozott munkaképességű munkatársat bízott meg. Nemcsak a fizikai környezet átalakítására 
helyeztek hangsúlyt (gyártóegység területét akadály-, zaj- és rezgésmentessé alakították át és 
infokommunikációs akadálymentesítés is megvalósul [jeltolmácsolás, felolvasás, Braille-írás]), 
hanem a vezetőség és munkatársak fogyatékkal élők befogadására való érzékenyítésére is 
(http://www.nolato.com/page/923/html/tarsadalmi-felelossegvallalas.html).   
Jó példaként említhető még a német cégcsoport részeként Jánossomorján működő AMB 
Components Hungary Bt. A cég kiemelt hangsúlyt helyez a befogadó munkahelyi és munkavállalói 
esélyegyenlőségének megteremtésére. Esélyegyenlőségi referenst foglalkoztat, és 2014. szeptember 
elsejétől esélyegyenlőségi terv alapján tudatosan, rendszerszerűen támogatja a foglalkoztatási 
szempontból hátrányos helyzetű csoportba tartozók munkaerő-piaci bekapcsolódását. Így 
esélyegyenlőségi tervük hatálya kiterjed a cégnél dolgozó 50 évnél idősebbekre, a nyugdíj előtt 
állókra, a gyesről /gyedről visszatérő anyákra, a két vagy kettőnél több 10 éven aluli gyermeket 
nevelőkre, a 10 éven aluli gyermeket egyedül nevelőkre, a pályakezdőkre, az új munkavállalókra, 
illetve az egyéb nemzetiségi és/vagy társadalmi kisebbségi csoport tagjaira. A cég kimutatása 
szerint a több mint 300 alkalmazottjuk kb. 27%-a tartozik a kiemelt csoportokba. A támogató 
tevékenységek közé tartozik például, hogy az újonnan belépők, illetve a pályakezdők számára 
mentori rendszert működtetnek, hogy a nyugdíjba készülők számára nyugdíjas ügyintézést 
folytatnak, tájékoztatják őket a jogszabályokról, adózásról, lehetőség szerint biztosítják a nyugdíj 
meletti munkavégzést, a már nyugdíjban lévők számára „Nem engedjük el a kezüket” klubot 
működtetnek, a kisgyermekes munkavállalók esetében nagy hangsúlyt kap a családi teendők és a 
munkavégzés összehangolása. Fontosnak tartják, hogy munkavállalóiknak segítséget nyújtsanak az 
ügyintézésekben, tanácsadást, ingyenes jogsegélyt biztosítanak. Továbbá a cég nagy hangsúlyt 
helyez az egészség megőrzésére is egyrészt orvosi és szűrővizsgálatokkal, tanácsadással, biológiai 
monitoringgal, másrészt programok formájában próbálja segíteni foglalkoztatottjai egészségtudatos 
magatartását (Forrás: Intézkedések az esélyegyenlőség 2015).  
A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok (pl. megváltozott munkaképességűek, 
fogyatékossággal élők, pályakezdő fiatalok, nők) munkához juttatása esélyegyenlőségi szempontból 
kiemelt területként kezelendő, mely problémakör kezelése csak a cégekkel, vállalkozásokkal 
együttműködve, az ő igényeikhez igazodva lehet eredményes. 
 
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 
 
3.2.1. számú táblázat – Munkanélküliségi ráta nemek szerint  

Év  
15-64 év közötti állandó népesség 

(fő) 
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma (fő) 
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Férfi               Nő        Összesen Férfi Nő Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2014 265 226 491 2,75 1,04% 1,75 0,77% 4,50 0,92% 
2015 260 229 489 1,5 0,58% 1,25 0,55% 2,75 0,56% 
2016 256 239 495 0,75 0,29% 1 0,42% 1,75 0,35% 
2017 256 240 496 0,75 0,29% 2,25 0,94% 3,00 0,60% 
2018 252 232 484 2 0,79% 2,5 1,08% 4,50 0,93% 
2019 258 245 503 3 1,16% 2 0,81% 5 0,99% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
A nyilvántartott álláskeresők száma a kezdeti évekhez képest először csökkenő tendenciát mutat, 
majd 2019. évre kissé megnövekedik. A nemenkénti megoszlásáról elmondható, hogy a vizsgált 
időszakban nincs nagy különbség a két nem között.  

 

3.2.2. számú táblázat – Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 
korcsoportok szerint 

Regisztrált 
munkanélküliek/ 

nyilvántartott 
álláskeresők 

száma összesen 

Fő 
összesen 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

5 3 2 3 5 5 

20 év alatti 
Fő n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,25 

% - - - - - 3,85% 

20-24 év 
Fő n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,5 
% - - - - - 7,69% 

25-29 év 
Fő 0,25 n.a. n.a. n.a. n.a. 0,5 
% 5,56% - - - - 7,69% 

30-34 év 
Fő 0,75 0,75 0,25 0,5 n.a. 0,25 
% 16,67% 27,27% 14,29% 16,67% - 3,85% 

35-39 év 
Fő 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 
% 11,11% 9,09% 14,29% 8,33% 11,11% 7,69% 

40-44 év 
Fő n.a. 0,5 0,25 0,25 0,25 0,75 
% - 18,18% 14,29% 8,33% 5,56% 11,54% 

45-49 év 
Fő 0,75 0,25 0,25 0,25 0,25 n.a. 
% 16,67% 9,09% 14,29% 8,33% 5,56% - 

50-54 év 
Fő 1,25 0,5 0,25 0,25 0,75 0,5 
% 27,78% 18,18% 14,29% 8,33% 16,67% 7,69% 

55-59 év 
Fő 1 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 
% 22,22% 18,18% 28,57% 16,67% 5,56% 3,85% 

59 év feletti 
Fő n.a. n.a. n.a. 1 2,5 3 
% - - - 33,33% 55,56% 46,15% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat arra, 
hogy a munkanélküliség a különböző korosztály tekintetében miként változik. Az adatok 
rámutatnak arra, hogy az egyes korosztályokat tekintve elégséges-e a meglévő problémakezelés 
vagy további beavatkozásokat szükséges tervezni. 

 
3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma és aránya nemek szerint 

Év  

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 

aránya  

180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresők száma nemek 

szerint 

Nők és férfiak aránya, a 
180 napon túli 
nyilvántartott 

álláskeresőkön belül 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők 

2014 18,75 n.a. n.a. - - - 
2015 n.a. n.a. n.a. - - - 
2016 n.a. n.a. n.a. - - - 
2017 n.a. n.a. n.a. - - - 
2018 16,67 n.a. n.a. - - - 
2019 42,31 1 2 3 33,33 % 66,66 % 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
Megállapítható, hogy a település vonatkozásában a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált 
munkanélküliek 2018 és 2019 között növekvő tendenciát mutat. A táblázat többi része településünk 
vonatkozásában nem releváns.  

 
3.2.4. számú táblázat – Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 

Év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2014 n.a. n.a. - n.a. - n.a. - 0 - 
2015 n.a. n.a. - n.a. - n.a. - 0 - 
2016 n.a. n.a. - n.a. - n.a. - 0 - 
2017 n.a. n.a. - n.a. - n.a. - 0 - 
2018 n.a. n.a. - n.a. - n.a. - 0 - 
2019 n.a. n.a. - 1 - n.a. - 1 - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
A pályakezdők helyzete a településen Győr és Mosonmagyaróvár közelsége, valamint az Ausztriai 
határ menti települések közelsége miatt kedvező. Nyilvántartott pályakezdő álláskereső nincs a 
településen. 
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
 
3.2.5. számú táblázat – Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

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

korúak százalékában  

Iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 15 éves és 

idősebb népesség, a megfelelő 
korúak százalékában 

Férfi Nő Férfi Nő 

  % % % % 
2001 93,7 87 6,30% 13,00% 
2011 99,3 98,3 0,70% 1,70% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás, Önkormányzati adatgyűjtés 
 

Az alacsonyan iskolázott népesség településünkön nem jellemző, így kivizsgálása nem releváns. 
 
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai 
végzettség szerint 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

Általános 
iskolai 

végzettség 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség 

 Fő Fő % Fő % Fő % 
2014 4,50 n.a. - 0,75 16,67% 3,75 83,33% 
2015 2,75 n.a. - 1 36,36% 1,75 63,64% 
2016 1,75 n.a. - 0,25 14,29% 1,5 85,71% 
2017 3,00 0,25 8,33% 0,5 16,67% 2,25 75,00% 
2018 4,50 0,25 5,56% n.a. - 4,25 94,44% 
2019 6,50 0,25 3,85% 0,75 11,54% 5,5 84,62% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
Megállapítható, hogy a regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma lassan 
növekszik. 2019-ben a nyilvántartott álláskeresők 85%-a 8 általánosnál magasabb iskolai 
végzettséggel rendelkezett.  
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3.2.7. számú táblázat – Felnőttoktatásban résztvevők 

 Év 

Általános iskolai 
felnőttoktatásban tanulók 

száma 

8. évfolyamot eredményesen 
befejezte a felnőttoktatásban 

Fő Fő % 

2014 n.a. n.a. - 
2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
 
Településünkön nincs szükség és nincs lehetőség felnőttoktatásban való részvételre, így a táblázat 
kitöltése nem releváns. 
 
2.3.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 Év 

Középfokú 
felnőttoktatásba

n résztvevők 
összesen 

Szakiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

Szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

Gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

Középiskolai 
tanulók száma a 

felnőttoktatásban 

Fő Fő % Fő % Fő % Fő 

2014 - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. 
2019 - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. 

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

 
Középfokú iskolai intézmény a településen nem működik, ezért a táblázat kitöltése nem releváns. 
 
c) közfoglalkoztatás 
Az önkormányzat jelenleg is kapcsolódik közfoglalkoztatási programokhoz, és a jövőben is tervezi 
közfoglalkoztatottak alkalmazását, illetve támogatja a közfoglalkoztatottak képzéseken való 
részvételét. 

 
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 foglalkoztatáshoz való hozzáférés, a mobilitás és az információs tényezők a térségben 
megoldottak. 

 
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 
Az önkormányzat alkalmaz diákmunkán tanulókat, és fogad önkéntes programban résztvevő 
fiatalokat. A jövőben tervezi olyan projektekben való részvételt, melyben a fiatalok a munkaerő 
piaccal ismerkedhetnek. 
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f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi 
foglalkoztatási programok) 
A településen nem releváns. 

 
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 
intézményekben történő foglalkoztatása 
A településen nem releváns. 

 
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
Foglalkoztatás területén a helyi többgyermekes édesanyák számára fontos lenne olyan 
munkahelyteremtő intézkedéseket támogatni, ahol rugalmas munkaidőben ez a csoport is 
munkavállalókká válhat. 
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 
kapcsolódó támogatások 
 
A fejezetben kiemeljük a pénzbeli és természetbeli szociális támogatásokat, valamint a munkaerő-
piaci szolgáltatásokat és az álláskeresők számára elérhető támogatásokat. 
 
3.3.1. számú táblázat – Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 
15-64 év közötti állandó 

népesség száma 
Álláskeresési segélyben 

részesülők (fő) 
Álláskeresési segélyben 

részesülők % 

2014 491 n.a. - 
2015 489 n.a. - 
2016 495 n.a. - 
2017 496 0,50 0,10% 
2018 484 2,50 0,52% 
2019 477 3,00 - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
Elmondható a táblázat adatai alapján, hogy 2019-ben 3 fő részesült álláskeresési segélyben.  
A 2012-ben életbe lépett új Munka Törvénykönyve átnevezte a munkanélküli segélyt álláskeresési 
járadékra.  
 
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma 

Álláskeresési járadékra 
jogosultak 

Fő Fő % 
2014 4,00 1,50 37,50% 
2015 2,75 2,00 72,73% 
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2016 1,50 1,00 66,67% 
2017 3,00 2,25 75,00% 
2018 4,50 1,25 27,78% 
2019 6,50 2,50 38,46% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
Az álláskeresési járadékra jogosultak számában a vizsgált időszakban csökkenő és növekvő 
tendencia is megfigyelhető. 
 
3.3.3. számú táblázat- Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek száma 

Év 

Rendszeres szociális 
segélyben részesített 

regisztrált 
munkanélküliek száma 

(negyedévek átlaga) 
 

(2015. február 28-tól az 
ellátás megszűnt, vagy 
külön vált EGYT-re és 

FHT-ra) 

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti 

támogatásban 
részesülők átlagos száma 

2015. márc. 1-től 
érvényes módszertan 

szerint 
  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek 
átlagos havi száma (2015. 

március 01-től az ellátásra való 
jogosultság megváltozott) 

Fő Fő 
15-64 

évesek %-
ában 

Fő 
Munkanélküliek 

%-ában 

2014 0,75 n.a. - n.a. - 
2015 n.a. 1,00 - n.a. - 
2016 n.a. 1,00 - n.a. - 
2017 n.a. n.a. - n.a. - 
2018 n.a. n.a. - n.a. - 
2019 n.a. n.a. - n.a. - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Helyi adatgyűjtés 
 
A táblázat adatsora azt jelzi, hogy az adott településen a szociális segély és a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás, mint az aktív korúak támogatása milyen mértékben van jelen. Rendszeres 
szociális segélyt az az aktív korú személy kaphat az önkormányzattól, aki nem munkavállaló, vagy 
egészségkárosodott, vagy támogatott álláskereső, vagyis olyan hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, 
aktív korú személyek részére nyújtott támogatás, akik nem rendelkeznek rendszeres, megélhetést 
biztosító jövedelemmel. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak álláskereső személy veheti 
igénybe.  

 
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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3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 

 
Laká
sállo
mán

y 
(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmény
eket 

biztosító 
lakások 
száma 

Bérlaká
s 

állomán
y (db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmény
eket 

biztosító 
lakások 
száma 

Szociális 
lakásállo

mány 
(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 
körülmé
nyeket 

biztosító 
lakások 
száma 

Egyéb 
lakáscélr

a 
használt 

nem 
lakáscélú 
ingatlano

k (db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülménye
ket biztosító 

lakások 
száma 

2014 269 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2015 269 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2016 270 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2017 270 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2018 273 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2019 277 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
 
2014 óta 8 db ingatlannal növekedett az összes lakásállomány, amely a település fejlődését mutatja. 
Bérlakás és szociális lakás állomány a településen nincs.  
 
3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők 

Év 

Lakásfenntartási 
támogatásban 

részesített személyek 
száma 

Adósságcsökkentési 
támogatásban 

részesítettek száma 

2014 n.a. n.a. 
2019 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
Az adósságcsökkentési támogatás alanyi jogon, normatív alapon állapítható meg, ilyen a 
településen nem történt. 
 
a) bérlakás-állomány 
A településen nem releváns. 
 
b) szociális lakhatás 
A településen nem releváns. 
 
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 
A településen nem releváns 
 
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság  

A képviselő-testület feladatkörébe tartozik ennek vizsgálata. A településen hajléktalan személy nem 
él. 
 
e) lakhatást segítő támogatások 
Lakásfenntartási támogatás adható a szociális rendelet alapján. 
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f) eladósodottság 
Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy 
alacsony jövedelmű idős vagy több gyermekes családoknak. 
 
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, 
minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 
hozzáférés bemutatása 
A településen a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés megfelelő. 
 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 
 
Lipót településen a telepek, szegregátumok elemzése nem releváns, nem található a településen 
ilyen jellegű terület. Szegregációval veszélyeztetett területek nem találhatók. 

 
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
 
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett 

háziorvosi szolgálatok 
száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

A házi gyermekorvosok 
által ellátott szolgálatok 

száma 

2014 n.a. n.a. n.a. 
2015 n.a. n.a. n.a. 
2016 n.a. n.a. n.a. 
2017 n.a. n.a. n.a. 
2018 n.a. n.a. n.a. 
2019 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 
A településen a gyermek és felnőtt háziorvosi ellátást egy orvos látja el. 
 
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 

száma 

2014 24,00 
2015 14,00 
2016 11,00 
2017 n.a. 
2018 n.a. 
2019 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma fontos mutató esélyegyenlőségi szempontból.  
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2014-től a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma csökkenő tendenciát mutat.  
A közgyógyellátási kérelmet a lakóhely szerint illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani, így már 
nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik. 
 
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

Év 
Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban részesítettek 
évi átlagos száma 

Ápolási díj, méltányossági 
alapon: támogatásban 

részesítettek évi átlagos 
száma 

Összesen 

2014 n.a. n.a. 0,00 
2015 n.a. n.a. 0,00 
2016 0,08 n.a. 0,08 
2017 n.a. n.a. 0,00 
2018 n.a. n.a. 0,00 
2019 n.a. n.a. 0,00 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  
Az alapellátáshoz való hozzáférés megoldott a településen. Szakellátás a településen nincs, ez 
Mosonmagyaróváron vehető igénybe. 
 
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 
szűrésekhez) való hozzáférés 
A mosonmagyaróvári Karolina Kórházzal együttműködve, évi rendszerességgel a településre 
kiszállva szűrőprogramokat biztosítanak a lakosság részére.  A településen működő civil 
szervezetek éves gyakorisággal egészségnapok szervezésével segítik az önkormányzat prevenciós 
munkáját. Az itt élők egészségi állapotának javítása érdekében az önkormányzat beutaztatásos 
szűrővizsgálatot (mammográfiás szűrővizsgálat) szervezett és bonyolított le 2017 novemberében a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályával együttműködve. A 
vizsgálaton 7 fő vett részt. 
A koronavírus járvány ideje alatt azok a személyek, akik krónikus betegek, ill. valamilyen oknál 
fogva oltóponton, Mosonmagyaróváron kapták meg oltásukat, és családon belül nem tudták 
megoldani a beutazást, az önkormányzati kisbusszal lettek beszállítva.  
 
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 
Mosonmagyaróváron, illetve a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás keretein belül megoldott. 
 
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

Az étkeztetés vásárolt élelmezéssel történik. Az egészséges táplálkozás figyelembevétele az 
alapanyag felhasználásnál is fontos szempont, ezért rendszeresen egyeztetünk a vállalkozóval. 

 
e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

A helyi sportlétesítmények fejlesztése szükséges a településen. Az önkormányzat támogatni 
szeretné a sportoktatók településre történő kijárását, valamint a gyerekek eljutását a környékbeli 
sportlétesítményekbe, illetve sportrendezvényekre.  
2016 decemberében elkészült a településen az új tornacsarnok. A csarnokot elsősorban a helyiek és 
a környékbeli települések lakói, s a Lipóti Petőfi Sportegyesület kézilabda- és labdarúgó-
szakosztályainak utánpótláscsapatai használhatják.  Megépítésével a helyi iskolások sportolási 
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lehetőségei is kibővültek. A kézilabda egyesület megalakulásával a fiúk mellett már a lányoknak is 
tudunk mozgást biztosítani a településen.  

 
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Kistérségi szintű szolgáltatásnyújtások igénybe vehetőek.  
 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor 

Nem ismert ilyen jellegű megkülönböztetés. 
 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 
egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

Nem ismert pozitív diszkrimináció. 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

Civil szervezetek 

 Lipót Oktatásért Alapítvány: Az alapítvány tartós közérdekű célja angol idegen nyelv 
oktatása óvodában és általános iskolában, egyéb idegen nyelv oktatása óvodában és 
általános iskolában, zenei és képzőművészeti kiegészítő képzés, oktatás óvodában és 
általános iskolában, sporttevékenység, kiegészítő sporttevékenység, sport- és egészséges 
életmód-nevelés óvodában és általános iskolában. 
  

 Lipót Községi Tűzoltó Egyesület: A Lipót községben a civil szervezetek közül az egyik 
legjobban működő szervezet a Tűzoltó Egyesület. Az Egyesület 2010. évben ünnepelte 
megalakulásának 120 éves évfordulóját. Az Egyesület főbb céljai, feladatai, a helyi 
tűzvédelmi, tűzmegelőzési feladatok ellátása, műszaki mentési és felderítő szolgálat ellátása 
a községben és környezetében, további feladataikat a 2010. évben Mosonmagyaróvári 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósággal megkötött együttműködési megállapodásban 
foglaltak alapján végzik. A Lipóti tűzoltókra mindig lehet számítani, rendszeresen részt 
vesznek a község rendezvényein és a közösségi munkából is, derekasan kiveszik részüket. 
Az Egyesület rendszeresen részt vesz a tűzoltó versenyeken, és azokon eredményesen 
szerepel. Lipót községben rangot, megbecsülést jelent tűzoltónak lenni, nagyon aktív, 
dinamikus tagságból áll az Egyesület. 

 Lipóti Sporthorgász Egyesület: A horgászegyesületünk 1999-ben alakult. Az egyesületünk 
megalakításában több tényező is fontos szerepet játszott. Lipóton, a vizek közelsége miatt a 
halászatnak, horgászatnak mindig is nagy hagyományai voltak. Elég, ha csak arra 
gondolunk, hogy az elmúlt évszázadokban a lipóti halászoknak külön "standjuk" volt a 
bécsi, és a pozsonyi halpiacokon. A horgászvizeink jó része helyén szúnyogok millióit 
termelő mocsarak voltak.  A nagyon sok közösségi munkának és a sikeres pályázatoknak 
köszönhetően alakultak ki a mostani formájukban tavaink. Jelenleg az egyesületünk 
létszáma 150 fő, ezzel, és az 5 horgászvizünkkel a megye nagy egyesületei közé tartozunk.  
Amint az Alapító Okiratunkban is szerepel, kulturált körülmények között jó horgászati 
lehetőséget kívánunk biztosítani a helyi horgászoknak, és az ide látogató vendégeknek, és az 
itt üdülőknek. Kiemelten kezeljük az őshonos halak telepítését, megfelelő arányát, 
környezetünk védelmét, az ifjúsági, és gyermek horgászat támogatását. Ennek a 
korosztálynak horgásztáborokat szerveztünk az elmúlt időszakban, és jelenleg is szervezünk. 
Éves rendszeres esemény a környezetvédelmi nap, itt a vizeink környezetében, és a faluból 
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kivezető utak mellett szedjük össze a szemetet. (egyre kevesebb van belőle) Különös 
gonddal figyelünk a 70 ha területű, fokozottan védett természetvédelmi területre, a nádas, 
mocsaras Holt-Dunára. Ez a falunk legnagyobb természeti értéke. Minden évben május 1-
körül horgászversenyt tartunk, és a báli szezonban horgászbált. Mindkettő jelentős 
eseménynek számít a környéken.  

 Petőfi Sportkör Lipót: A rendszeres sportolás testedzés, versenyzés, felüdülés biztosítása, 
az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi 
élet kibontakoztatása céljából létrejött szervezet. 

 Lipóti Polgárőr Egyesület: A polgárőrség együttműködve a rendőrséggel a falu 
biztonságáért tesz meg mindent. Hetente 2-3 fő szolgálatot teljesít. Ilyenkor akár 
gyalogosan, kerékpárral vagy polgárőr autóval járják a község utcáit. A kiírt polgárőr párok 
névsora megtekinthető a falu honlapján, valamint kifüggesztve a Kultúrház ajtaján. 
Támogatók segítségével gyakorló ruhát, kabátot, pólót, mellényt biztosítanak a tagoknak. Az 
egyesület tagjai igazolvánnyal rendelkeznek. Segítséget nyújtanak továbbá futball 
mérkőzéseken, biciklis és veterán autó találkozókon a nyáron. A falunapon segítenek a 
sátrak felállításában, főzésben.  

 LIPÓTI Vadásztársaság: A LIPÓTI Vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre, így a 
vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver- és a lőszer tartására, 
illetőleg azok használatára vonatkozó jogszabályok megtartásával, az erdő- és 
mezőgazdaság érdekeivel összhangban, a környezet és természetvédelem előírásai 
tiszteletben tartásával, a szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással óvja a vadon élő 
állatokat, azok élőhelyét, gondozza a vadállományt, és emellett jól működő egyesületi élettel 
a tagjai és vendégei részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. 

Helyi csoportok 
 Országos Magyar Vöröskereszt Lipóti Szervezete 
 Lipóti Vegyeskar 
 Lipóti Színjátszó Kör  
 Lipóti Faluszépítő Kör 

 
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 
A településen a nyugodt, békés együttélés jellemző. 
 
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)  
Ez a tevékenység a helyi civil szervezetek szervezésében folyik, nagy hatékonysággal, érdemes 
lenne a szolidáris megnyilvánulásokat összehangolni. 
 
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 
A településen nem releváns. 
 
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
nem releváns nem releváns 

 
A faluban mélyszegénységben élők és romák nem élnek, így nincsenek ilyen jellegű problémák. 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 
megoszlása, demográfiai trendek stb.) 
 
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, 
szociális, lakhatási helyzete   
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 
 
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

Év 
Védelembe vett 

kiskorú gyermekek 
száma december 31-én 

Veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma december 

31-én 

2014 n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
A települési önkormányzat jegyzője - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével - 
védelembe veheti továbbá a szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértést elkövetett 
fiatalkorút, vagy a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó határozata alapján a tizennegyedik 
életévét be nem töltött gyermeket, vagy a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a 
bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorút. A veszélyeztetett gyermek definíciója 
alatt olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult – állapotot ért a 
rendelet, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. 
A gyermekvédelemben érintett szakemberek gyakran eltérően értelmezik a veszélyeztetettség  
fogalmát és a mértékét is, ezért a helyzetelemzés szöveges részében javasolt mindezt részletesebben 
elemezni. 
 
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos 
száma 

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek évi átlagos 
száma 

2014 n.a. 

2019 n.a. 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső havi 
jövedelem összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítják meg, míg a kiegészítő, illetve a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban akkor részesítheti a családot az önkormányzat, illetve az 
illetékes jegyző, amennyiben a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal 
küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 
Településünkön nincs rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített személy. 

 
4.1.3. számú táblázat – 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 

2014 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2015 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2016 14 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 15 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2018 20 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2019 12 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2020 7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 
A településen működik óvoda. Az ingyenes óvodai gyermekétkeztetés 2015 szeptemberében került 
bevezetésre. Ingyenes óvodai étkezésre jogosult az az óvodás korú gyermek, aki 

 tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, 
 akinek testvére tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, 
 aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 
 testvéreivel együtt három, vagy több gyermeket nevelnek családjában, 
 akinek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság 

Amennyiben az óvodás korú gyermek a fentiek közöl, egyik pontnak sem felel meg, akkor a 
gyermek abban az esetben lehet jogosult ingyenes óvodai étkezésre, ha a szülő önkéntes 
nyilatkozatot tesz az intézményfenntartó felé, melyben bizonyítja, hogy a családban az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 % -át.  
Az iskolások esetében elmondható, hogy a gyermekek nagy része ingyenesen étkezik.  
2013-tól felmenő rendszerben kezdték el bevezetni a mindenki számára ingyenes tankönyvellátást 
az általános iskolákban. 2017 szeptemberétől az elsőtől a kilencedik évfolyamig minden diák 
automatikusan ingyen tankönyvet kap, ezt nem kell külön igényelni. Ennek értelmében jelenleg 
minden iskolás ingyen jut tankönyvekhez a településen.  

 
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
 
A településen nem releváns. 
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4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott 
ellátott, betöltetlen státuszok) 
A településen egy védőnő dolgozik.  

 
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz 
való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 
A településen házi gyermekorvosi praxis nincs. 

 
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 
Az óvodába logopédus és gyógytornász is jár ki. Csoportos foglalkozásban részesülnek a gyerekek 
a fejlesztésben.  
A helyi óvodába járó speciális nevelési igényű gyermekek (2 gyermek) fejlesztése érdekében az 
óvodába gyógypedagógus és szurdópedagógus jár. Az érintett gyermekekkel külön egyenként 
foglalkoznak a pedagógusok.  

 
d) gyermekjóléti alapellátás 
Kistérségi ellátás keretein belül. 

 
e) gyermekvédelem 
Kistérségi ellátás keretein belül. 

 
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
Kistérségi ellátás keretein belül. 
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 
A hozzáférés megoldott, több ilyen jellegű foglalkozás közül választhatnak a helybéli lakosok, 
azonban a városokhoz képest hátrányos helyzete van a település lakosságának. A városokhoz és 
nagyközségekhez képest hátrányos helyzete van a település lakosságának. Szervezett sportolási 
lehetőség a településen nincs. Önszerveződő csoportok élnek a természet kínálta lehetőségekkel: 
jellemző a nordic walking és a túrakenuzás.  
A 2016 decemberében elkészült új tornacsarnok révén jelentősen megváltozott a helyiek és a 
környékbeli települések lakóinak helyzete a sportolási lehetőségek kapcsán. A helyi iskolások 
sportolási lehetőségei is kibővültek a termálvízzel aláfűtött focipályák és sportcsarnoknak 
köszönhetően. A kézilabda egyesület megalakulásával a fiúk mellett már a lányoknak is tudunk 
mozgást biztosítani a településen.  
Nyári gyermekfelügyelet részben megoldott, hiszen az iskola szervezésében nyáron angol tábor lesz 
megtartva, előre láthatólag 30 fővel, továbbá vízi és kerékpáros táborok is várhatóak. 
Korábbi probléma volt az iskolás gyermekek utaztatása, hiszen az Angol-Magyar Két Tanítási 
Nyelvű Bencés Általános Iskolába több, mint 10 településről járnak be a diákok. Jelenleg a helyi 
buszjáratok, külön üzemeltetett iskolabusz és az Önkormányzat kisbusza is rendelkezésre áll arra, 
hogy a külsős diákok eljussanak a lipóti iskolába, valamint a lipóti diákok eljussanak a környező 
települések iskoláiba. 
 
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 
Gyermekétkeztetés egyik problémája, hogy a szünidőben nincs étkeztetés iskolások és óvodások 
számára. Arra vonatkozóan nincs adat, hogy hány gyermek nem részesül megfelelő élelmezési 
ellátásban az intézményi szünetek időszakában. 
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i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   
Nincs ilyen jellegű adat a településre vonatkozóan. 
 
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek 
keretein belül 
Nincs ilyen jellegű adat a településre vonatkozóan. 
 
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

Egy védőnőre jutó 
gyermekek száma 

2014 1 n.a. 

2015 1 n.a. 

2016 1 n.a. 

2017 1 n.a. 

2018 1 n.a. 

2019 1 n.a. 

2020 1 n.a. 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 
A településen minden gyerek hozzájut a védőnői ellátáshoz. A leterheltség nem jelentős ezen a 
területen, jogszabály szerint egy védőnő 250 gyereket láthat el maximálisan. A településen élők 
ezért előnyös helyzetben vannak ezen a téren. A védőnői ellátáshoz biztosított a betegek számára a 
kellő időigény.  

 
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

Év 

Betöltetlen 
felnőtt 

háziorvosi 
praxis/ok 

száma 

Háziorvos 
által ellátott 
személyek 

száma 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek 
száma  

Felnőtt 
háziorvos által 

ellátott 
gyerekek 

száma  

Házi 
gyermekorvosok 

száma 
 

2014 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2015 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2016 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2018 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 
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2019 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2020 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 
A településen a gyermekorvosi és felnőtt háziorvosi feladatokat is egy személyben oldja meg a 
körzeti háziorvos (székhely: Püski, valamint körzetébe tartozik még Dunaremete és Kisbodak is) 
látja el.  Betöltetlen háziorvosi praxis nincs a településen. 

 
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 
Önkormányzati 
bölcsődék száma 

Bölcsődébe beírt 
gyermekek 

száma 

Szociális 
szempontból 

felvett gyerekek 
száma 

(munkanélküli 
szülő, 

veszélyeztetett 
gyermek, nappali 
tagozaton tanuló 

szülő) 

Nem 
önkormányzati 

bölcsődék 
száma 

(munkahelyi, 
magán stb.) 

2020 n.a. n.a. n.a. n.a. 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, helyi adatgyűjtés 

 
Bölcsőde a településen nem működik, így szükségtelen az adatsor bővítése. 2017. november 10-én a 
szomszédos településen, Darnózselin a helyi igényeket figyelembe véve és a lehetőségeket 
kihasználva mini bölcsődét avattak. A helyiség kialakítására az óvodában került sor, önerős 
beruházás keretében. A mini bölcsődébe Lipótról is várják a gyermekeket, segítve ezzel a lipóti 
kismamák könnyebb munkába állását.  
Községünkön a lakosok körében már évek óta igényként merült fel a bölcsődei ellátás biztosítása. A 
népességadatok alapján bölcsődés korú gyermekek száma folyamatosan növekszik, a családok 
részéről pedig egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy a gyermeket nevelő nők mihamarabb 
visszatérjenek a munkaerőpiacra, akár részmunkaidős foglalkozás keretében. A település részéről 
pedig a bölcsőde kialakításával további cél községünk népességmegtartó képességének, a fiatal, 
képzett munkaerő megtartó lehetőségeinek növelése. 

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

Év 
Működő (összes) 

bölcsődei 
férőhelyek száma 

Működő, 
önkormányzati 

bölcsődei 
férőhelyek száma 

Egyéb, nem 
önkormányzati 

bölcsődei 
(munkahelyi, 
magán stb.) 

férőhelyek száma 

Családi napköziben 
engedélyezett 

férőhelyek száma 
(december 31-én) 

2020 n.a. n.a. n.a. n.a. 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi adatok 

Családi napközi a településen nem működik, így szükségtelen az adatsor bővítése.  
 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 
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a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai 
ellátása 
Településen nem releváns. 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 
Kistérségi ellátás keretein belül. 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  
Településen nem releváns. 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 
mutatkozó eltérések 
A településen egy iskola működik. 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
Településen nem releváns. 
 
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 3 

Óvodai férőhelyek száma 30 

Óvodai csoportok száma 1 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6:40-16:30 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 4 hét 

Személyi feltételek Fő 
Hiányzó 
létszám 

Óvodapedagógusok száma 2 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 1 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 1 0 

Kisegítő személyzet 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 
 
 
 
 



 38

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

Év 

3-6 éves 
korú 

gyerme-
kek 

száma 

Óvodai 
gyermek-
csoportok 
száma – 
gyógy-

pedagógiai 
neveléssel 

együtt   

Óvodai 
férőhelyek száma 
(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

Óvodába beírt 
gyermekek száma 
(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

Óvodai 
gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 
száma 

2014 n.a. 1 30 1 21 n.a. 

2015 n.a. 1 30 1 26 n.a. 

2016 n.a. 1 30 1 27 n.a. 

2017 n.a. 1 30 1 29 n.a. 

2018 n.a. 1 30 1 28 n.a. 

2019 25 1 30 1 26 1 

2020 28 1 30 1 28 1 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjté 
 
 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók 
szám 

Tanév 

Általános iskola 
1-4. évfolyamon 
tanulók száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással 

együtt) 

Általános iskola 
5-8. évfolyamon 
tanulók száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással 

együtt) 

Általános 
iskolások 

száma 

Napközis általános iskolai 
tanulók száma a nappali 

oktatásban (iskolaotthonos 
tanulókkal együtt) 

fő fő fő fő % 

2014/2015 62 n.a. 62 62 100,00% 

2015/2016 63 13 76 76 100,00% 

2016/2017 67 29 96 96 100,00% 

2017/2018 68 46 114 99 86,84% 

2018/2019 68 61 129 129 100,00% 

2019/2020 74 60 134 74 55,22% 

2020/2021 71 70 141 71 50,35% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, 
feladatellátási helyek 

Tanév 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a 
nappali 

oktatásban) 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással 
együtt) 

Általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

1-8 évfolyamon 
összesen 

1-8 évfolyamon 
összesen 

db 

2014/2015 n.a. 4 1 

2015/2016 n.a. 5 1 

2016/2017 n.a. 6 1 

2017/2018 n.a. 7 1 

2018/2019 n.a. 7 1 

2019/2020 n.a. 8 1 

2020/2021 n.a. 8 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

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

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen 
befejezte a nappali oktatásban 

Fő 

2014/2015 n.a. 

2015/2016 n.a. 

2016/2017 n.a. 

2017/2018 n.a. 

2018/2019 15 

2019/2020 12 

2020/2021 16 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A nyári szünidő idején a szülők számára 
rendkívül megterhelő feladat a gyermekek 

elhelyezése 

Táborok, foglalkozások tartása nyáron, például 
az iskola szervezésében angol, vízi és 

kerékpáros tábor szervezése, támogatása  
Egyre több gyermek születése Lipóton Bölcsőde építése pályázati pénzből 

A Lipótra vándorlás, költözés miatt egyre több 
az óvodás, kisiskolás korú gyermek 

Játszótér folyamatos karbantartása, ellenőrzése, 
fejlesztése, bővítése 

Az iskolás korú gyermekek körében 
népszerűsíteni kell a könyvtárat, a mai világ 

elektronikus eszközei háttérbe szorítják a 
hagyományos értékeket 

Könyvtár eszközbővítése, fejlesztése, 
programok szervezése 

 
 
Nyári gyermekfelügyelet részben megoldott, hiszen az iskola szervezésében nyáron angol tábor lesz 
megtartva, előre láthatólag 30 fővel, továbbá vízi és kerékpáros táborok is várhatóak. 
Korábbi probléma volt az iskolás gyermekek utaztatása, hiszen az Angol-Magyar Két Tanítási 
Nyelvű Bencés Általános Iskolába több, mint 10 településről járnak be a diákok. Jelenleg a helyi 
buszjáratok, külön üzemeltetett iskolabusz és az Önkormányzat kisbusza is rendelkezésre áll arra, 
hogy a külsős diákok eljussanak a lipóti iskolába, valamint a lipóti diákok eljussanak a környező 
települések iskoláiba. 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

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

Év 

Munkavállalási korúak 
száma 

Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők 

2014 265 226 262,25 224,25 2,75 1,75 
2015 260 229 258,50 227,75 1,50 1,25 
2016 256 239 255,25 238,00 0,75 1,00 
2017 256 240 255,25 237,75 0,75 2,25 
2018 252 232 250,00 229,50 2,00 2,50 
2019 n.a. n.a. - - 3,50 3,00 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 
A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség. A férfiak és nők adott 
településen való foglalkoztatottságának mutatói arról nyújthatnak tájékoztatást, hogy milyen 
arányban érinti a nemeket a munkanélküliség. 
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 
 
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.) 
 
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

Év Védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 

Átlagos 
gyermekszám 
védőnőnként 

2014 1 n.a. - 

2015 1 n.a. - 
2016 1 n.a. - 
2017 1 n.a. - 
2018 1 n.a. - 
2019 1 n.a. - 
2020 1 n.a. - 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 

A védőnői szolgálat nemcsak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem 
feladata a kismama (gyakorlati és lelki) segítése, hogy ezzel támogassa a felügyelete alá tartozó 
gyermek megfelelő testi és mentális fejlődésének biztosítását. A védőnő kapcsolatban áll a 
családdal, a kisgyermekellátó intézményekkel és a gyermekorvossal is, így adott településen árnyalt 
képpel rendelkezik a családok gyermekellátási és nevelési helyzetéről.  Szakemberként hatékony 
segítséget képes nyújtani a családoknak, ez pedig szorosan összefügg a hozzá tartozó gyermekek 
számától. 

 
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
 
Családon belüli erőszak fogalma alatt azokat az eseteket értjük, amikor az egyik családtag kísérletet 
tesz, vagy meg is valósít olyan magatartásokat, amellyel a másik fél felett hatalmat- testi, anyagi 
vagy jogi dominanciát tud gyakorolni. 
 
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti 
otthona) 
 
A településen anyaotthon illetve családok átmeneti otthona nem működik, azonban a térségi társulás 
keretein belül igénybe vehető a szolgáltatás. 
 
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 
A helyi közéletben a nők aktív szerepvállalása jellemző. 
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5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 
kezdeményezések 
 
Mivel az Önkormányzat felé nem érkezett olyan panasz, ami indokolná a nőket érintő társadalmi 
problémák felszámolására irányuló kezdeményezések elindítását, így jelenleg efféle indítvány nincs 
folyamatban. 

 
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
kismamák és kisgyerekes anyukák 

szabadidejének eltöltése 
Baba-mama klub szervezése 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

Az esélyegyenlőségi szempontok fejlesztését az európai közösségi politikában elsősorban gazdasági 
és foglalkoztatási szempontok vezérelték. Fokozatosan teret nyert az a felismerés, hogy az 
esélyegyenlőség elvének e téren történő biztosítása önmagában nem képes a már meglévő egyéb 
társadalmi egyenlőtlenségeket felszámolni. 
Az időseket az élet számos területén éri hátrányos megkülönböztetés Magyarországon. 
Legjelentősebb a foglalkoztatásbeli diszkrimináció. Ezen kívül gyakori még az egészségügyben és a 
szociális ellátások területén elszenvedett diszkrimináció. A kor alapú megkülönböztetés az új 
állások betöltésénél, a létszámleépítéseknél és az elbocsátásoknál is gyakori. 

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

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
férfiak száma 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
nők száma 

Összes nyugdíjas 

2014 73 115 188 
2015 71 115 186 
2016 72 121 193 
2017 69 116 185 
2018 69 113 182 
2019 69 112 181 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 
Az adatokból kimutatható, hogy jelentősen magasabb a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 
részesülő nők száma a férfiakhoz képest. 
 
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
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Egész Európát érintő demográfiai adottság, hogy az átlagos életkor növekszik, az egészségben 
eltöltött várható élettartam is folyamatosan növekvő tendenciát mutat. Az európai társadalmak 
létszáma csökken. A családszerkezet módosul, kevesebb a gyerek, a fiatal és munkaképes fiatal. 

 
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a 
településen) 
Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a településen élő időskorú lakosságra, programokat 
szervez a nyugdíjasoknak szabadidejük eltöltése érdekében.  

 
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
A község Önkormányzatának nincs olyan adat a birtokában, ami az idősek foglalkoztatás területén  
elszenvedett hátrányos megkülönböztetést tartalmaz. 

 
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés 

 
A közszolgáltatások infó-kommunikációs akadálymentesítése csak részben megoldott. Az 
önkormányzat saját honlapot üzemeltet. A települési hírek és információk itt elérhetők. A 
településen szélessávú internet áll a lakosság rendelkezésére, mely a községi könyvtárban 
térítésmentesen is elérhető. A fontosabb hírek, információk plakáton is megtekinthetően a 
kultúrház, a helyi boltok és buszmegállók ablakában, hirdetőtábláin is. 
A közösségi közlekedés (autóbusz járatok) a települést eléri, a lakosság azt igénybe veszi. 
A településen működik háziorvosi praxis, biztosított az étkeztetés és a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás. Ez utóbbit Lipóton 1 fő veszi igénybe. 
Szakrendelés és kórházi ellátás Mosonmagyaróváron és Győrben megoldott. 
A közösségi élet gyakorlásához kultúrház és a volt kemping területén közösségi színtér áll a 
lakosság rendelkezésére, utóbbinak bérlésére is van lehetőség családi, baráti rendezvény 
megtartásához. (Ez a lehetőség a koronavírus ideje alatt a hatályos jogszabályok gyülekezést tiltó 
szakasza értelmében természetesen szünetelt.)  

 
6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak 
száma 

Év 
65 év feletti lakosság 

száma 
Nappali ellátásban részesülő időskorúak 

száma 

Fő Fő % 
2014 151 0 - 
2015 158 0 - 
2016 157 0 - 
2017 162 0 - 
2018 170 0 - 
2019 179 0 - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
A nappali ellátás szociális alapszolgáltatás, amely lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, 
társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére a hajléktalan 
személyek és a saját otthonukban élő, következőkben felsorolt személyek részére: A) 
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tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, b) tizennyolcadik életévüket 
betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve 
szenvedélybetegek, c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra 
nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek. 
Lipóton nincs nappali ellátásban részesülő időskorú.  
 
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma 

Év 
Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos 

száma (fő) 

2014 n.a. 
2015 n.a. 
2016 n.a. 
2017 n.a. 
2018 n.a. 
2019 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

Az időskorúak járadéka azon 62. életévét betöltött, illetve a reá irányuló nyugdíjkorhatárt betöltött 
személynek állapítható meg, akinek megélhetést biztosító jövedelme nincs. 

 
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást az állam, az 
önkormányzatok, valamint nem állami szervek és egyházak biztosítják. A települési 
önkormányzatok feladat ellátási kötelezettsége állandó lakosainak számától függően változik. 
A koronavírus járvány ideje alatt a mosonmagyaróvári oltópontra behívott időseket – akik nem 
tudták megoldani bejutásukat - az Önkormányzat kisbuszával szállították ki és vissza. 

 
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
Kulturális programokat a községi civil szervezetek támogatják és szervezik. Közművelődési 
szempontból előnyös lenne a település számára az IKSZT létrehozása. A közösségi élet 
gyakorlásához modern közösségi ház áll a lakosság rendelkezésére. 
Az Önkormányzat minden évben megszervezi a Nyugdíjasnapot és a nyugdíjasok kirándulását, 
mely szintén az időseket hívatott szórakoztatni. 

 
c) idősek informatikai jártassága 
Az idősebb korosztály számára komoly kihívás az információs társadalomban való helytállás. A 
település tervezi informatikai képzések szervezését idősek számára, az alapismeretek megszerzése 
céljából. 

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

 
Az idősek egészségmegőrzését éves szűrőprogramok szervezésével is segíti az Önkormányzat. 

 
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
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beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Tájékozatlanság 
A honlapon megjelenő fontosabb hírek, 

események plakátokon történő megjelenítése, 
Helyi újság rendszeres megjelenése 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 
 
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy az állampolgárok számára 
megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén, a fizikai és kulturális 
környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök használatán, a szociális és egészségügyi ellátás, 
az iskoláztatási és munkaalkalmak, a kulturális és a társadalmi élet, valamint a sport és szórakozás 
területén. 

 
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban 
részesülők száma nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Férfiak 

Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Nők 
Összesen 

2014 13 18 31 
2015 12 17 29 
2016 10 15 25 
2017 9 14 23 
2018 8 14 22 
2019 7 12 19 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Év 
Nappali ellátásban 

részesülő fogyatékos 
személyek száma 

Egyházi fenntartású 
intézményben 

Civil fenntartású 
intézményben  

2014 n.a. n.a. n.a. 
2015 n.a. n.a. n.a. 
2016 n.a. n.a. n.a. 
2017 n.a. n.a. n.a. 
2018 n.a. n.a. n.a. 
2019 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett 
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás) 
A sérült emberek munkavégzési kapacitása jelenleg nagyrészt kihasználatlan, mivel hazánkban a 
munkaképes korú fogyatékos személyek közül csak körülbelül minden tizedik dolgozik. 
Foglalkoztatási arányuk 9-10 %, míg az Európai Unióban 40%. Településünkön fogyatékkal élő 
személy közfoglalkoztatásban nem vesz részt, és idáig munkavégzés céljából nem is jelentkezett. 
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b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
A község Önkormányzatának tulajdonában nincs olyan adat, ami a fogyatékkal élő személyek 
foglalkoztatás területén elszenvedett hátrányos megkülönböztetésére vonatkozna. 

 
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 
A településen önálló életvitelt támogató programok nincsenek. 
 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 
 
Fogyatékossági támogatásban az 1998. évi LXXXIV. tv alapján a településen senki sem részesül. A 
szociális rendelet alapján a nehéz anyagi helyzetre hivatkozva részesíthető támogatásban a 
fogyatékos személyek. 
 
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 
Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek nem minden esetben akadálymentesítettek. 

 
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 
akadálymentesítettsége 
A Közösségi ház akadálymentesítettsége teljes körűen megoldott. 

 
c) munkahelyek akadálymentesítettsége 
Releváns információ nem áll rendelkezésre. 

 
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 
A járdák, utak, parkok folyamatos felújításával, fejlesztésével egyre több helyen megoldott az 
akadálymentesített közlekedés. 
 
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális 
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 
Fogyatékosok nappali intézménye nincs a településen. 

 
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
Az Önkormányzatnak nincs tudomása pozitív diszkriminációról. 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Nem mindenütt megoldott az akadálymentesítés Törekvés az önkormányzati tulajdonú épületek, 
valamint a járdák, utak, parkok, buszmegállók 
minél szélesebb körű akadálymentesítésére. 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi 
szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 
A településen az említett önszerveződéseket a község civil szervezetei, illetve alapítványai jelentik. 

 
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség 
bemutatása 
Nem releváns. 

 
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 
Közös önkormányzati hivatal működik, Darnózseli, Kisbodak, Lipót, Dunaremete és Hédervár 
társulásával. 

 
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
Nem releváns. 

 
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
Nem releváns. 

 
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 
Nem releváns. 
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9. Településfejlesztés 
 
Már megvalósított fejlesztések, pályázatok: 
 
2019. évben: 
 

- Lipóti orvosi rendelő felújítása (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – EBR 
pályázat) 

 
2020. évben: 
 

- Járdák felújítása: Lipót, Fő utca 1-33. számú ingatlanok előtti járda (Magyar Falu Program 
pályázat), Szabadság utcai járda (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – EBR 
pályázat) 

- Utak építése/felújítása: Lipót, Renyhedomb és Víztorony utcák ellátása murva útalappal 
(Magyar Falu Program pályázat) 

- Lipóti háziorvosi rendelő részére orvosi eszközök beszerzése (Magyar Falu Program 
pályázat) 

- Lipóti óvoda udvarának felújítása – játék, kerítés (Magyar Falu Program pályázat) 
- Lipóti temető felújítása – járda, kerítés (Magyar Falu Program pályázat) 
- Lipóti közösségi színtér felújítása (Magyar Falu Program pályázat) 
- ISEKI fűnyíró kistraktor vásárlása (Vidékfejlesztési Program LEADER pályázat) 
- Lipót Fő terén buszváró létesítése (saját erőből) 
- Játszótéri játékok felújítása (saját erőből) 
- Meglévő csapadékvíz csatornahálózatának felújítása a Fő utca 58-80. számú ingatlanok előtt 
- Optikai hálózat kiépítése Lipóton 
- Új, modern honlap készítése 

 
Folyamatban lévő és tervezett fejlesztések pályázati forrásból ill. önerőből: 
 

- Lipót Rákóczi és Ady Endre utcai járdák építése, felújítása (Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések – EBR pályázat) 

- Lipót Renyhedomb és Víztorony utcák aszfaltozása (Magyar Falu Program pályázat) 
- Bölcsőde építése 
- A volt kemping területén lévő közösségi színtér további fejlesztése, fedett terasz építése, 

kültéri bútorok kihelyezése, a kalandpark helyén újabb közösségi színtér kialakítása  
- Fő utca karbantartása, felújítása az elkészített tervek szerint 
- Temetővel kapcsolatos további fejlesztések, kerítés hiányzó részének pótlása, térkő 

burkolatának felújítása, hangosítás kiépítése, világítás bővítése, urnafal létesítése 
- Fő utca karbantartása, felújítása az elkészített tervek szerint 
- További járda- és útfelújítások 
- Zöld területek karbantartása, parkosítás 
- Lipót-Darnózseli között kerékpárút kiépítése 
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10. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett 
nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, 
egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének folyamatába 
 
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 



 50

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek 
meghatározása  
rövid címmel 

Romák és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

nem releváns nem releváns 

Gyermekek 
Gyerekek szünidei elhelyezése, 

felügyelete 
Táborok szervezése 

Gyermekek 
Egyre több gyermek születése 

Lipóton 
Bölcsőde építése pályázati 

pénzből 

Gyermekek Egyre több gyermek él Lipóton 
Játszótér folyamatos 

karbantartása, fejlesztése 

Gyermekek 
Könyvtár népszerűtlensége, 

kihasználatlansága 

Könyvtár eszközbővítése, 
fejlesztése, irodalmi programok 

szervezése 

Nők 
Kismamák és kisgyerekes 

anyukák szabadidejének eltöltése 
Baba-mama klub szervezése 

Idősek Tájékozatlanság 
A honlapon megjelenő fontosabb 

hírek, események plakátokon 
történő megjelenítése 

Fogyatékkal élők 
Akadálymentes közlekedés nem 

kivitelezett teljeskörűen 

Törekvés az önkormányzati 
tulajdonú épületek ill. utak, 
járdák, buszmegállók minél 

szélesebb körű 
akadálymentesítésére 

Településfejlesztés 
Kiépítetlen járda- és úthálózat, 

rossz minőségű járda és út 

Önerő és pályázati pénzek 
felhasználásával járdaépítés, 

felújítás 

Településfejlesztés 
Közösségi színtér hiányos 

felszereltségű, további közösségi 
színtér, pihenőhely kialakítása 

Közösségi színtér további 
fejlesztése, fedett terasz kiépítése, 

kültéri bútorok beszerzése + a 
kalandpark helyére pályázati 

pénzek felhasználásával újabb 
közösségi pihenőhely, színtér 

kialakítása 

Településfejlesztés 
Temető felszereltsége hiányos, 

felújítása nem teljeskörű 

Kerítés, térkőburkolat javítása, 
hangosítás, világítás kiépítése, 

bővítése, urnafal létesítése 
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A beavatkozások megvalósítói  

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

nem releváns nem releváns 

Gyermekek 
Gyerekek szünidei elhelyezése, 
felügyelete 

Általános iskola intézményvezetője 
felelős: polgármester 

 Bölcsőde építése 
Önkormányzat 
felelős: polgármester 

 
Játszótér felújítása, fejlesztése, 
karbantartása 

Önkormányzat 
felelős: polgármester 

 Könyvtár népszerűsítése 
Könytáros, Önkormányzat 
felelős: polgármester 

Nők 
Kismamák és kisgyerekes anyukák 
szabadidejének eltöltése 

Óvoda intézményvezetője 
felelős: polgármester 

Idősek Idősek tájékoztatása 
Önkormányzat, képviselő-testület 
felelős: polgármester 

Fogyatékkal élők Akadálymentesítés 
Önkormányzat 
felelős: polgármester 

Településfejlesztés Járda és út felújítása, építése 
Önkormányzat 
felelős: polgármester 

 
Közösségi színtér felújítása, 
kialakítása 

Önkormányzat 
felelős: polgármester 

 Temető felújítása  
Önkormányzat 
felelős: polgármester 

Jövőképünk 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők be tudjanak kapcsolódni a munka világába, 
gyermekeiknek megfelelő körülményeket tudjanak biztosítani. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egészségét, a helyes életmódra történő nevelését. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek megfelelő egészségügyi ellátására. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a társadalmi odafigyelés megteremtését, és a negatív 
diszkrimináció mellőzését. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők számára az akadálymentesítésre, a társadalom teljes 
jogú tagjaként életszínvonaluk javítására. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 A B C D E F G H I J 
Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
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 

0. Település szintű probléma 
1 Járda és út 

felújítása, építése 
A régi, felrepedezett 
járdák és utak közlekedés 
szempontjából 
balesetveszélyesek, míg 
látvány szempontjából 
rontják a falu képét. Pár 
éve már zajlik ezek 
felújítása, építése több 
projekt tekintetében, de 
még nem tekinthető 
befejezettnek a munkálat. 

Rövid távon a régi járdák, utak 
felújítása, középtávon az utak 
rendberakása, földutak 
murvával, majd aszfalttal 
történő befedése a cél. 
Hosszabb távon a közlekedés 
javítása, a falu képének javítása 
a cél, ill. az idegenforgalom 
növelése, és a falu vonzóvá 
tétele a letelepedni vágyó 
fiatalok számára. 

- pályázatok 
benyújtása, elbírálás, 
engedélyek 
beszerzése, 
munkálatok 
megkezdése, átadás, 
elszámolás 

polgármester 2026. 07. 03. 
(péntek) 

 

lakosok 
visszajelzése 

önkormányzati és 
pályázati források 

Folyamatosan 
fenntartható. 

2 Közösségi színtér 
felújítása, 
kialakítása 

A jelenlegi közösségi 
színtér felújítása még nem 
fejeződött be, ill. egy 
másik területen a 
kalandpálya már nem 
üzemel, így kihasználatlan. 

Közösségi színtér jelen 
felújításának befejezése, további 
fejlesztése, fedett terasz 
kiépítése, kültéri bútorok 
beszerzése, valamint a 
kalandpark helyére egy újabb 
közösségi pihenőhely, színtér 
kialakítása. Ezzel a falu lakóinak 
több helyen lenne lehetősége 
családi, baráti rendezvényt 
tartani. A pihenőhely kialakítása 
idegenforgalmi szempontból 
fontos, hogy például a 
kerékpározó turistáknak legyen 
lehetősége leülni valahol 
útközben. 

- közösségi színtér 
felújításának 
befejezése, új színtér 
kialakítása 

polgármester 2026. 07. 03. 
(péntek) 

 

lakosok 
visszajelzése 

önkormányzati és 
pályázati források 

Folyamatosan 
fenntartható. 

3 Temető felújítása Temető felszereltsége 
hiányos, felújítása még 
nem fejeződött be. 

A kerítés felújítása, valamint a 
belső közlekedési utak 
térburkolásának felújítása vált 
szükségessé. Mivel elsősorban 
az idősebb korosztály látogatja 
gyakrabban a sírkertet, ezért 
fontos a biztonságos közlekedés 
megteremtése. Temetések 
alkalmával fontos lenne 
megfelelő hangosítás és világítás 

- Pályázati forrásból a 
felújítások elvégzése. 

polgármester 2026. 07. 03. 
(péntek) 

 

lakosok 
visszajelzése 

önkormányzati és 
pályázati források 

Folyamatosan 
fenntartható. 
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használata. Lakosság részéről 
felmerült az igény egy urnafal 
létesítésére, ami szintén 
megvalósításra vár. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 
1 Gyerekek szünidei 

elhelyezése, 
felügyelete 

Szünetekben, kiemelve a 
nyári szünetet, nincs hová 
elhelyezni a gyermeket, 
mert nagyrészt minden 
szülő dolgozik. 

Rövidtávú cél, hogy 
megsokszorozzuk a táborok, 
programok számát a 
szünetekben, középtávú célként 
vonzóvá is kell tenni ezeket a 
programokat, hogy akár a nem 
falubeli tanulókat is idehozzák 
egy-egy hétre, hosszútávú cél 
pedig, hogy szinte a teljes nyári 
szünet ideje alatt lehetőség 
legyen választani az iskola által 
kínált angol, kerékpáros, vízi, 
hittan és egyéb táborok közül. 

- - pályázat beadása - 
szükséges engedélyek 
beszerzése - építés - 
átadás - pályázati 
elszámolás - 
személyzet 
biztosítása 

az iskola 
intézményvezetője, 
tanárok, civil 
szervezetek 

2026. 07. 03. 
(péntek) 

megszervezett 
programok száma, 
felügyelt 
gyermeklétszám 

önkormányzati és 
pályázati 
erőforrások 

folyamatosan 
fenntartható 

2 Bölcsőde építése Egyre több gyermek 
születik Lipóton. Az 
újszülött gyermekek 
elhelyezése problémás, 
mivel a Lipóton élő és 
dolgozó szülőnek a 
darnózseli bölcsődébe 
vagy messzebb kell vinnie 
a gyermekét, tehát 
folyamatosan ingázni kell. 

Általános cél egy bölcsőde 
építése Lipóton, hogy a helyben 
dolgozó szülőknek ne kelljen 
más településre menniük a 
gyermekért. Mivel sok gyermek 
születik, a minimum 
csoportlétszám biztosítva van. 

- - pályázat beadása - 
szükséges engedélyek 
beszerzése - építés - 
átadás - pályázati 
elszámolás - 
személyzet 
biztosítása 

polgármester 2026. 07. 03. 
(péntek) 

 

lakosok 
visszajelzése 

önkormányzati és 
pályázati források 

Folyamatos 
működés mellett 
fenntartható. 

3 Könyvtár 
népszerűsítése 

Jelenleg a gyerekek szinte 
teljesen elektronikus 
eszközeikkel vannak 
elfoglalva, ami gyakran 
téves értékrendet, téves 
világképet sugároz feléjük. 
Bár ezt a folyamatot 
megállítani nem lehet, a 
könyvtár segítségével kicsit 
ki lehet szakítani őket az 
online világból. 

Rövid távú cél lenne elsősorban, 
hogy az iskolából a pedagógusok 
többször áthozzák a diákokat a 
könyvtárba. Középtávon távon 
iskolán kívüli elfoglaltságnak is 
választják majd a diákok, ill. a 
falu lakossága a gyerekek 
visszajelzése alapján is kedvet 
kaphat könyvtárlátogatásra. 
Hosszabb távú cél a könyvtár 
fejlesztése, igény szerinti 
eszközbeszerzés pályázati 
pénzből, valamint programok, 
például író-olvasó találkozó 
szervezése. 

- A könyvtár 
fejlesztése, igény 
szerinti 
eszközbeszerzés 
pályázati pénzből, 
valamint programok, 
például író-olvasó 
találkozó szervezése. 

polgármester 2026. 07. 03. 
(péntek) 

 

lakosok, diákok 
visszajelzése 

önkormányzati és 
pályázati források 

Folyamatosan 
fenntartható a 
visszajelzések 
alapján. 

4 Játszótér felújítása, 
fejlesztése, 
karbantartása 

A faluban egyre több 
gyermek él, így egyre 
nagyobb az igény egy 
korszerű, biztonságos 
játszótérre. 

Az általános cél a jelenlegi 
játszótér felújításának 
befejezése, ellenőriztetése. 
Rövid távon egy modern, 
biztonságos, felújított 
játszótéren a falubeli gyerekek 

- Felújítás befejezése, 
ellenőriztetés, 
hitelesítés szakember 
által. 

polgármester 2026. 07. 03. 
(péntek) 

 

Családok 
visszajelzése 

önkormányzati és 
pályázati források 

Folyamatos 
ellenőrzés mellett 
fenntartható. 
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jobban le tudják foglalni 
magukat, hosszabb távon a fiatal 
családoknak vonzó lehet 
letelepedés céljából, hogy a 
leendő gyermeküket van hová 
elvinni játszani. 

III. A nők esélyegyenlősége 
1 Kismamák és 

kisgyerekes 
anyukák 
szabadidejének 
eltöltése 

A gyermek születése utáni 
időszakban a frissen 
anyukává vált nők egy 
része viszonylag „elzártan 
él a világtól”. Ugyanakkor 
természetesen ezek az 
édesanyák is vágynak a 
társas kapcsolatokra. Jó 
megoldás lehet ilyenkor 
keresni egy közeli baba-
mama klubot, ahol a 
felmerült problémákat 
szaktanácsadással meg 
tudják beszélni. 

Cél egy Baba-mama klub 
létrehozása, ahová 
ellátogathatnak az édesanyák, 
és megbeszélhetik mind 
egymással mind szakemberrel az 
éppen felmerülő problémát. 
Mivel egyre több gyermek 
születik, így egyre nagyobb igény 
lesz ilyen jellegű klubra. 

- Baba-mama klub 
megszervezése, 
hirdetése 

polgármester 2026. 07. 03. 
(péntek) 

Kismamák, fiatal 
anyukák 
visszajelzése 

önkormányzati és 
pályázati források 

Folyamatosan 
fenntartható. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 
1 Idősek 

tájékoztatása 
Az idősek kevésbé 
látogatják a település 
megújult honlapját, így 
célszerű lenne a fontosabb 
híreket papír alapon is 
megjelentetni, valamint a 
helyi újságot rendszeresen 
járatni. 

Általános cél, hogy az idősek 
hamarabb értesüljenek a 
fontosabb eseményekről, 
programokról. Mivel nem 
használják olyan gyakorisággal 
az internetet, mint a fiatalabb 
generáció, szórólapokon, 
plakáton kell tudatni velük az 
aktuális híreket. Helyi újság 
rendszeres megjelenése is ezt 
szolgálná. 

 Szórólapok, plakátok 
nyomtatása 
egyidejűleg a 
honlapon való 
megjelenéssel.  Helyi 
újság rendszeres 
kiadása, 
igényfelmérés a 
tartalommal 
kapcsolatban, a 
rendszertelenül 
érkező tartalmak, 
cikkek helyett 
gördülékenyebb 
munka, 
kommunikáció. 

polgármester 2026. 07. 03. 
(péntek) 

informáltság 
növekedése, idősek 
visszajelzése 

önkormányzati és 
pályázati források 

Folyamatosan 
fenntartható. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
1 Akadálymentesítés Akadálymentes közlekedés 

nem kivitelezett 
teljeskörűen. A falu 
területén nincs mindenhol 
akadálymentesített 
terület. 

Törekvés az önkormányzati 
tulajdonú épületek ill. utak, 
járdák, buszmegállók minél 
szélesebb körű 
akadálymentesítésére. 

- Folyamatos felújítás 
pályázati pénzből. 

polgármester 2026. 07. 03. 
(péntek) 

akadálymentesített 
épületek, területek 
száma 

önkormányzati és 
pályázati források 

Folyamatosan 
fenntartható. 

 



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 
 
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 
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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 polgármester 
felel.:  

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

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy 

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 
végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 
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- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 
tevékenységének összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 
jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a 
befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az 
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 
vegyenek.  

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

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

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

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként 
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell 
foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, 
együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló 
szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a 
köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 

Érvényesülés, módosítás 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - 
felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 
kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 
teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 
intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 
vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 
következményeinek elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 
hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 






