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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 2021.06.30-án módosított 321/2011. (XII. 27.) Korm.
rendelet alapján megjelent Belügyminisztérium „Módszertani útmutató a helyi
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához”
c. dokumentum szerint átdolgozva, Veszprémvarsány 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 települést a Győrt Veszprémmel összekötő, 82. számú út mentén, Győrtől 30, Veszprémtől 45 km
távolságra találjuk meg. A község egyike ama hat településnek, melyeket 2002. október 20-a után
csatoltak a megyéhez. Vasúti csomópont a Győr-Veszprém és a Pápa-Tatabánya vasútvonalak
kereszteződésében. A település az északi Bakony keleti lejtőjére épült. A község lenyúlik a
Sokorói-dombságot és a Bakony hegységet elválasztó síkságra, ahol megterem a gabona. Az északi
lejtő szőlőtermesztésre alkalmas.
Jogállás:
Régió:
Megye:
Járás székhelye:
Közös önkormányzati hivatal székhelye:
Nemzetiségi önkormányzat:
Távhívó körzetszám:
Vasútállomás:
Irányítószám:
Terület:

Község
Nyugat-Dunántúl
Győr-Moson-Sopron
Pannonhalma
Écs
–
88
Veszprémvarsány (2,0 km)
8438
21 km2

1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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Nevét a pannonhalmi apátság 1210. évi oklevelében említik először Vosyan, majd 1531-ben Nag
Warsan néven. Varsány volt a honfoglalás előtt a magyarokhoz csatlakozó alán néptöredék neve. A
középkorban a pannonhalmi apátság legnépesebb faluja volt.

Jó megközelíthetősége a háborúk idején a település nagy hátrányára volt. A törökök 1531-ben, a
cseszneki zsoldosok 1536-ban felégették a falut. A település 1542-től elnéptelenedik, csak 1606
után térnek vissza lakosai. A Bécs felé vonuló törökök utoljára 1683-ban égették fel a falut. Ekkor
pusztult el a temploma, amit újra 1725-ben építettek fel. A szőlőket 1714-ben telepítették újra az
3

írások szerint. Varsány népe földművelésből, szőlő- és gyümölcstermesztésből élt. Nyáron részes
aratást, cséplést vállaltak, télen tűzifával kereskedtek. A hűbérúr a XVI. század során elengedte a
kilencedet, mert a jobbágyok nagyon szegények voltak. Népessége magyar, vallási szempontból
fele részben katolikus, fele részben protestáns vallású. Iskoláját 1720-ban alapították. A XVII. és
XVIII. századi állapotok megőrzése után fejlődést hoztak az 1895 körül megépült vasútvonalak. Az
1860-as évektől önálló postája volt, amit 1952-ben átépítettek. A postahivatal 1985-ben költözött
mostani helyére. A XIX. század hatvanas éveiben épült fel a községháza. Ebben a hivatalban
intézték Lázi és Sikátor községek ügyeit is. 1945 után a községek önálló igazgatást kaptak. A
tanácsrendszerben 1963-tól Sikátorral, majd 1969-től Lázival közös tanácsot alkottak,
veszprémvarsányi székhellyel. A rendszerváltozáskor minden község önálló önkormányzatot
választott, de a közigazgatást a megalakult körjegyzőség végzi. 1992-ben Lázi község kivált a
körjegyzőségből.
Termelőszövetkezete 1959-ben alakult meg. Fő profilja az állattenyésztés és a növénytermesztés
volt. 1962-ben a sikátori és a lázi szövetkezet egyesült a veszprémvarsányival. 1974-ben, amikor
több termelőszövetkezet egyesült Jóbarátság néven, a környék legnagyobb foglalkoztatójává vált. A
foglalkoztatottak nagy része a jó közlekedési viszonyok miatt már évtizedek óta Győrben keresi
kenyerét.
Már 1954-ben felmerült egy korszerű iskola építésének igénye. Az 1979-ben megkezdődött
építkezés 1982 szeptemberében fejeződött be. A 10 tantermes iskolát jól felszerelték
szemléltetőeszközökkel. 2-300 méterre van sportpálya. Rendelkezik konyhával és ebédlővel is.
1991-től napközi otthonos óvoda is működik az épületben.
1982-ben körzeti iskolává vált. Így ide kerültek a gici, a romándi, a lázi, a bakonygyiróti és a bakonypéterdi felső tagozatos iskolások. Akkor 13 tanulócsoportban 285 gyermekkel folyt az oktatás.
1990 után az önkormányzatok egy részének közös tulajdona lett.
1959-ben alakult meg a takarékszövetkezet. Az 1961-62-es években épült a 82-es útnak a falut
részben elkerülő szakasza, mely miatt néhány házat le kellett bontani. 1965-1967-ben gázcseretelep
létesült, majd szolgálati lakással a körzeti orvosi rendelő épült. 1969-ben lett kész az áramszolgáltató, az ÉDÁSZ kirendeltsége, melyet sajnos 2001-ben megszüntettek. A vasútállomás épületét
1972-ben építették át. Ebben az évben épült fel a tűzoltószertár. A község, jó tűzvédelmi
munkájáért tűzoltóautót kapott ajándékba. A termelőszövetkezet szolgálati lakásokat épített, amit a
bennlakók 1990-ben megvásárolhattak. Az áfész 1971-ben éttermet, 1983-ban élelmiszerboltot
épített. A 70-es évek közepén aszfaltozták a község utcáit. Közben folyamatosan, évente épültek
meg a gyalogjárdák. 1981-ben kapott aszfaltos utat a Gábor Áron utca is. A következő évben
autóparkoló épült a faluban. A közel egy évszázadig működő malom, ami a környék lisztellátását
biztosította, 1986-ban leégett. Helyén 1989-ben műanyag-feldolgozó üzem létesült. A volt uradalmi
díszkert területén megépült a termelőszövetkezet központi irodaháza. 1990-ben befejeződött az
ivóvíz- és a csatornahálózat megépítése. Elkészült a faluban 400000 m3-es szennyvíztisztító-telep.
A gázhálózatot 1999-ben építették ki. Így befejeződött a település közműhálózatának a kialakítása.
A község északi bejáratánál 1950-ben megépült kezdetleges benzinkút 1991-ben magántulajdonba
került. A régi helyén korszerű üzemanyagtöltő állomás létesült. Magánkézbe került a Tüzép-telep
is. A II. világháború óta a községben több mint 300 új lakás lakóház épült. Szinte mindegyiket
korszerűsítették. A korszerű, 1986-ban épült Egészségházban 2 háziorvosi körzet, gyermekorvos,
fogorvos, üzemorvos, védőnő került elhelyezésre. Ezen kívül még gyógyszertár és Idősek otthona is
működik a faluban. A magán és vállalkozási állattartást hatósági állatorvos, üzemi állatorvosok
szolgálják. A letelepedés elősegítésére 5 lakásos ifjúsági garzonházat építettek. Veszprémvarsány adottságait, intézményi ellátottságát, infrastruktúráját tekintve - teljesítette a körzetközponti szerep
feltételeit.
Veszprémvarsány a Pannonhalmi járáshoz tartozó település.
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint a Pannonhalmi járás nem kedvezményezett járás, nem
fejlesztendő járás, és a komplex programmal fejlesztendő járás kategóriába sem sorolható, a járás
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területén a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerint jelentős munkanélküliséggel sújtott település
nincsen, és nincsen társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett
település.
Demográfia
A 2011-es népszámlálás során a lakosok nemzetiségi megoszlása önkéntes nyilatkozat
alapján (a kettős identitások miatt a végösszeg nagyobb lehet 100%-nál).

(Forrás:(TeIR)|KSH-NEPSZ/2011)
A 2011-es népszámlálás során a lakosok vallási megoszlása önkéntes nyilatkozat alapján.

(Forrás:(TeIR)|KSH-NEPSZ/2011)
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Lakónépesség száma
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
Év
Fő (TS 001)
Változás
1 062
2015
bázis év
1
071
2016
100,85%
1 057
2017
99,53%
1 060
2018
99,81%
1 062
2019
100,00%
1 053
2020
99,15%
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

forrás: https://www.teir.hu/
A lakónépesség az adott területen lakóhellyel rendelkező és másutt tartózkodási hellyel nem
rendelkező személyek, valamint ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek
együttes száma.
A településen folyamatos népességszám növekedés volt tapasztalható 2016-ig, ezt követően ismét
visszaesett, majd 2018-ban ismét kiugró növekedés történt. Átlagosan az utóbbi 5 évben 1060-1070
fő között mozog.
2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2018)
Az állandó népességből
a megfelelő
Fő
korcsoportú nők és
Korcsoport
férfiak aránya (%)
Összesen
Férfiak
Nők
Férfiak
Nők
(TS 003)
(TS 005)
(TS 007)
Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006)
531
531
1062
50,00%
50,00%
0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009)
25
2,35%
0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, aránya
94
85
179
8,85%
8,00%
TS 013)
15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016,
14
18
32
1,32%
1,69%
aránya TS 017)
18-59 éves (férfiak TS 018, aránya TS 019; nők TS 020,
313
290
603
29,47%
27,31%
aránya TS 021)
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60-64 éves (férfiak TS 022, aránya TS 023; nők TS 024,
aránya TS 025)
65 év feletti (férfiak TS 026, aránya TS 027; nők TS 028,
aránya TS 029)

42

41

83

3,95%

3,86%

68

97

165

6,40%

9,13%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A lakossági életkori megoszlás közel azonos arányú a nemek között 2018-ban. Jelentősebb
különbség a 65 éven felüliek számában mutatható ki. Az idősebb korosztályban országosan
jellemző, hogy a nők aránya kicsit magasabb.

Év

3. számú táblázat - Öregedési index
65 év feletti állandó
0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
lakosok száma (fő)
(TS 026 és TS 028
(TS 010 és TS 012
összesen)
összesen)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

142
150
154
165
179
-

187
181
176
179
181
-

Öregedési index
%
(TS 030)
75,94%
82,87%
87,50%
92,18%
98,90%
7

A településen az öregedési index az elmúlt öt évben 75-98 % között mozgott, ami az
országos átlagnál fiatalosabb népességszerkezetet mutat. Mivel növekedés mutatkozik az index
vizsgálata során, így megállapítható, hogy növekszik az idős lakosság száma a 0-14 éves korosztály
számához képest. Ezért rendkívül fontos, hogy ezentúl mindkét korcsoportra fokozott figyelmet kell
fordítani az intézkedési terv kialakítása során.

Év
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások
Állandó oda-, és elvándorlások különbségének 1000
állandó lakosra vetített száma (fő)
(TS 031)
2,83
4,69
-14,10
-5,70
-5,72
n.a.

Megfigyelhető, hogy az állandó jellegű odavándorlás a vizsgált időszak elején még magasabb, mint
az elvándorlás. A táblázat adataiból és az alábbi diagrammból kiderül, hogy 2017-től az
elvándorlások száma haladta meg az odavándorlások számát.
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Természetes szaporodás/fogyás (ezrelék)

Az élveszületések és a halálozások különbözete ezer lakosra vetítve. A pozitív változás 2019-es
évtől figyelhető meg.
5. számú táblázat - Természetes szaporodás

Év

Az élve születések és halálozások
különbözetének 1000 lakosra
vetített száma (fő)
(TS 032)

2015

n.a.

2016
2017
2018
2019
2020
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

n.a.
-4,70
-2,85
4,77
n.a.
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Gazdaság
A Pannonhalmi kistérségre jellemzően kiemelhető a települések földrajzi elhelyezkedése, a
demográfiai folyamatok alakulása, illetve a nevelés-oktatás helyzete. A kistérségben kiemelkedő
szerepet tölt a Pannonhalmi Apátság, melynek oktatási infrastruktúrájára építve beindulhatnak a
turizmussal, a vendégfogadással, az ökológiai gazdálkodással és egyéb, a térségben perspektivikus
tevékenységgel foglalkozó felnőttképzési formák. A 2030-ra vonatkozó jövőkép tekintetében
kiemelt prioritású a népesség, demográfiai folyamatok, a turizmus-fejlesztés, az energiagazdálkodás
és energiaellátás fejlesztése, illetve a lakáskörülmények, közműellátottság javítása. (GYMS – TOP)
A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint a Pannonhalmi járás nem kedvezményezett járás, nem
fejlesztendő járás, és a komplex programmal fejlesztendő járás kategóriába sem sorolható.
A Pannonhalmi járás területén a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerint jelentős
munkanélküliséggel sújtott település nincsen, és nincsen társadalmi, gazdasági és infrastrukturális
szempontból kedvezményezett település.
A helyi potenciális vállalkozások száma: 65 db.
Folyamatban lévő fejlesztések, beruházások megvalósítása








Bölcsőde építése 100%-ban megvalósult.
Horog utca felújítása és vízelvezetése100% elkészült, 2019. október 25.
Kossuth utcai járda felújítása részben támogatással valósult meg.
Orvosi eszközök beszerzése pályázat100 %-os támogatás, folyamatban van.
Jókai utca felújítása folyamatban, részben támogatással fog megvalósulni.
Szociális tűzifa pályázat – részben támogatással került megoldásra.
Orvosi szolgálati lakás felújítása, a lakás lakószintje kerülne teljes felújításra.

Tervezett gazdasági beruházások


Ipari park kialakítása
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Építési telkek kialakítása a rendezési tervnek megfelelően
Idősekről való gondoskodás - Bentlakásos idősek otthonának kialakítása
Egységes arculat kialakítása a településen - épített környezet felújítása természeti környezet
felújítása
Közbiztonsághoz kapcsolódó/- körforgalom, gyalogátkelő, térfigyelő rendszer építése
Energiahatékonyságot célzó felújítások
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Értékeink, küldetésünk
A települési történelmi és természeti értékeinek megőrizésére nagy hangsúlyt fektet, ugyanakkor a
változások előidézőiként az utókor számára maradandót alkotni és hátrahagyni szintén lényeges
küldetés.
Igyekszünk megfelelni a helyi lakosok igényeinek, világunk változásainak.
Fontos küldetéseink:
- a település életét felelősen irányítani, gazdasági, társadalmi és környezeti adottságait minél
teljesebb mértékben kihasználva fejlődését elősegíteni és a különböző forrásokat felkutatva
cselekedni.
- a településen élők életkörülményeit igényeiknek megfelelően javítani, úgy, hogy közben
megőrizzük a helyi hagyományokat, szokásokat és értékeket.
- a helyi gazdaság fejlődését, növekedését elősegítjük, úgy, hogy figyelembe vesszük az
esélyegyenlőségi szempontokat,

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Veszprémvarsány Község települési 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 településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltérképezése és a feltárt problémák
komplex kezelésre szolgáló (más települési programokkal összehangolt) intézkedési terv
megalkotása, a helyben érintett szereplők bevonásával, szükség szerint a települések közötti
együttműködések kialakításával.
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
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Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis fórumot és a hozzá kapcsolódó
tematikus munkacsoportokat.
A HEP jelentősége
A HEP-ek nem csupán a felzárkózási stratégia településszintű megvalósításának alapegységei,
hanem fontos szerepet töltenek be a kormányzati konzultációs rendszerben azzal, hogy megteremtik
a lehetőséget a kormányzati célok társadalmasítására, a fejlesztési elképzelésekhez történő
csatlakozásra és fordított irányban az alulról felfelé történő információáramlásban is lehetőséget
biztosítanak a településszintű előrehaladás nyomon követésére és fejlesztési igények
megfogalmazására a felzárkózási, esélyteremtési feladatokhoz kapcsolódóan.
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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 Alaptörvény 4. módosításával bekerült a XV. cikk (4) pontjaként, hogy „Magyarország az
esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük.
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,

a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és 2021.06.30-i módosítása

a Belügyminisztérium honlapján megjelent „MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a helyi
esélyegyenlőségi
programok
elkészítésének
szempontjaihoz
és
a
program
felülvizsgálatához” alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.)

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

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.)

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

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

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (XI.12.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa juttatásáról
Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a
szociális gondoskodás helyi szabályairól
Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (IX.2.) önkormányzati rendelete a
közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló
12/2015. (XII.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2019. (VI.6.) önkormányzati rendelete
Veszprémvarsány, Sikátor, Bakonypéterd és Lázi Önkormányzat Intézményfenntartó Társulás
fenntartásában levő Veszprémvarsányi Fekete István Óvoda és Bölcsőde intézményi térítési díjának
megállapításáról
Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XII.5.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
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2. Stratégiai környezet bemutatása
A felzárkózás politika alapdokumentumaként Magyarország Kormánya 2011-ben fogadta el a
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát [1430/2011. (XII. 13.) Korm. hat.], majd 2014-ben
annak frissítéseként a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II-t [1603/2014. (XI. 4.)
Korm. hat.] 2021-ben elkészült a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030
(MNTFS 2030), amely a következő 10 évre alapozza meg a felzárkózás-politika fő irányait.
Új Roma Stratégia(2019-2030)
Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024)
„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032)
Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2010-2021)
Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024)
Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025)
A HEP-ekben leképeződik a felzárkózási stratégia szemlélete, így azok a felzárkózás politika helyi
szintű részeként és a végrehajtás eszközeiként működnek.
A helyi felzárkózás politika tervezési alapjaként épít a HEP-ekre a Pénzügyminisztérium
összefogásában készült Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepció is.
Az Ebktv. 31. § (2) bekezdése értelmében a programalkotás során gondoskodni kell a HEP és a
települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a
köznevelési esélyegyenlőségi terv, illetve a szakképzési esélyegyenlőségi terv és az integrált
településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról.

Nemzeti stratégiák, koncepciók
„Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy
csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A
törvény minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk,
akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket.
A Nemzeti Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a
gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke. A térségben sajátosságaira tekintettel A Nemzeti
Stratégia átfogó céljai közül, összhangban van a program azzal a céllal, hogy alakuljon át azon
intézmények és szolgáltatások működésmódja és szemlélete, amelyek ma hozzájárulnak a
szegénység és kirekesztés újratermelődéséhez. Ezeknek az intézményeknek és szolgáltatásoknak a
mainál sokkal nagyobb mértékben kell hozzájárulniuk a gyermekek képességeinek kibontásához,
ahhoz, hogy felnőttként értelmes tevékenységek révén, teljes jogú polgárként kapcsolódjanak be a
társadalom életébe.
Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégia
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1488/2016. (IX.2.) Korm. határozattal elfogadott stratégia három pilléren nyugszik, amely szerkezet
megjelenik a helyzetértékelésben, a célok meghatározásában, valamint az eszközök azonosításában
is:
−Tudatosítás és médiaműveltség;
−Védelem és biztonság;
−Szankcióalkalmazás és segítségnyújtás.
Nemzeti Drogellenes Stratégia
A kábítószer-problémára vonatkozik, viszont hangsúlyozza, hogy a kábítószer-jelenség szorosan
összefügg más kémiai és viselkedési függőségi problémákkal, elsősorban pedig a nemzet általános
lelki egészségi állapotával, különös tekintettel az értékszemlélet, a kapcsolati kultúra, a
problémamegoldó készség személyes és közösségi jellemzőire.
A kábítószer-problémák hatékonyan nem kezelhetők más kapcsolódó nemzeti szakpolitikai
stratégiák és programok nélkül, így például az alkohol-, gyógyszer és egyes viselkedési
függőségeket érintő, illetve a mentálhigiénés, valamint a bűnmegelőzési stratégia és program
nélkül.
Közvetlenül kapcsolódó szakpolitikai stratégiákhoz és kezdeményezésekhez, különösen a
népegészségügyi, a lelki egészség megőrzését érintő és az ifjúságpolitikai szakterületekkel
összhangba.
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Az Operatív Program átfogó célja a környezetileg tudatosan tervezett fejlesztésekkel a regionális
adottságokhoz illeszkedő gazdasági és közszolgáltatási infrastruktúra megteremtése a növekedés és
foglakoztatás elősegítése érdekében.
Az elmaradott és egyúttal aprófalvas térségek életkörülményeinek javítása a lakosság-megtartó
képesség érdekében.

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai
koncepciókkal, programokkal




és

települési

önkormányzati

dokumentumokkal,

2022. évi költségvetési terv, Veszprémvarsány
Veszprémvarsány Önkormányzatának Gazdasági Programja
Településrendezési Terv

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Veszprémvarsány a Pannonhalmi járáshoz tartozó település.
Veszprémvarsány, Sikátor, Bakonypéterd és Lázi Önkormányzat Intézményfenntartó
Társulása
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Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye
Jogszabályban meghatározott közfeladata:
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. Törvény 2 § (1)
szerint a többcélú kistérségi társulás gondoskodhat az alábbi feladatkörökbe tartozó
közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és térségi együttműködést igénylő egyes feladat- és
hatáskörök ellátásáról: oktatás és nevelés, szociális ellátás, egészségügyi ellátás, család- gyermekés ifjúságvédelem stb.
- Biztosítja: étkeztetést, házi segítségnyújtást, állandó lakosainak számától függően a
családsegítést, idősek nappali ellátását. gyermekjóléti szolgáltatást.
Székhelye:
Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
9090 Pannonhalma Dallos Sándor utca.2.
Működési területe:
Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás településeinek - Bakonygyirót, Bakonypéterd,
Bakonyszentlászló, Écs, Fenyőfő. Győrasszonyfa, Győrság, Lázi, Nyalka, Pannonhalma,
Pázmándfalu, Ravazd, Románd, Sikátor, Táp, Tápszentmiklós, Tarjánpuszta, Veszprémvarsány
közigazgatási területe.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés elkészítéséhez a TeIR (Országos Területfejlesztési és Területrendezési
Információs Rendszer), a KSH (Központi Statisztikai Hivatal), valamint a népszámlálási adatok
nyilvánosságra hozott elemzései szolgáltak alapul. Emellett Veszprémvarsány község
Önkormányzata által szolgáltatott adatok, a településen tett személyes látogatások alkalmával
gyűjtött anyagok és az elektronikus média Veszprémvarsánnyal foglalkozó oldalai is hasznos
információkkal szolgáltak a program elkészítésénél. A települési önkormányzat átfogó képpel nem
rendelkezik romákkal, nőkkel és a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban, mivel ilyen irányú adatokat
nem gyűjtött és nem elemzett. Az esélyegyenlőségi szempontból érintett társadalmi csoportok
helyzete nehezen követhető az adathiányból fakadóan és csak az intézmény-és ellátórendszer
látáskörébe kerülőkről van információnk.
A településen megvalósult Európai Uniós projektek:
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Pályázó neve:
Projekt megnevezése:
Pályázati kiírás
megnevezése:
Projekt helyszíne
(település):
Megvalósítás kezdete:
Megvalósítás vége:
Forrás:

Pályázó neve:
Projekt megnevezése:
Pályázati kiírás
megnevezése:
Projekt helyszíne
(település):
Megvalósítás kezdete:
Megvalósítás vége:
Forrás:

VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Új bölcsőde létesítése Veszprémvarsány településen
TOP-1.4.1-15-GM1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása
családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével
Veszprémvarsány
2017.07.01.
2019.08.21.
ERFA

Győri Tankerületi Központ
Veszprémvarsányi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola
EFOP-4.1.3-17 - Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást
segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése
Veszprémvarsány
2017.09.01
2018.10.31.
ERFA
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete,
esélyegyenlősége

A cigányság területi megoszlása. A cigány népesség mai elhelyezkedéséről megállapítható, hogy
mintegy 20 %-uk a Dél-Dunántúl megyéiben (Zala, Somogy, Baranya, kevésbé Tolna megye
területén),51 %-uk az északkeleti országrészben (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén,
Szabolcs-Szatmár-Bereg, ill. Hajdú-Bihar megyék), közel 10 %-uk a fővárosban koncentrálódik.
Ezzel ellentétben jól körvonalazódik, hogy a prosperáló területeken, így az északnyugati országrész
megyéiben kis számban vannak képviselve.

A cigányság körében az egészséget kedvezőtlenül befolyásoló tényezők halmozottan jelentkeznek, s
ebből adódóan a cigányság egészségi állapotára vonatkozó adatok az országos áltagnál
kedvezőtlenebb képet mutatnak. A témával foglalkozó tanulmányok a krónikus betegségek
átlagosnál nagyobb gyakoriságát és a magasabb csecsemőhalandóságot említik. Mondhatjuk, hogy a
cigányok egészségi helyzete speciális, de azt is tudjuk, hogy nem különbözik karakteresen a
szegényekétől.

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet

2017-ben a lakosság 19,6%-át, 1 millió 887 ezer embert érintett a szegénység vagy
társadalmi kirekesztődés kockázata, 578 ezer fővel kevesebbet, mint 2016-ban. A jövedelmi
szegénységi arány 13,4-ről 12,8%-ra, a súlyos anyagi depriváció 14,5-ről 10,2%-ra mérséklődött.
398 ezer fő élt munkaszegény háztartásban, 70 ezerrel kevesebb, mint az előző évben. A
mélyszegénységben élők 1,2%-os aránya nem változott.
Magas-illetve alacsony jövedelműek aránya (fő)
Az 5 millió Ft feletti adósávon adózók száma száz, 1 millió Ft alatti adósávon adózóra vetítve. – az
alábbi diagramon.
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3.1. számú táblázat - Jövedelmi helyzet
Az SZJA adófizetők
száma
az állandó népesség
Év
%-ában (TS 059)
52,42
2015
56,77
2016
56,04
2017
54,52
2018
53,47
2019
n.a.
2020
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az SZJA adófizetők közül a 0-1
millió forintos jövedelemsávba
tartozók
az állandó népesség
%-ában (TS 060)
25,18
27,12
25,54
20,55
18,83
n.a.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző
foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak
bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést
összevetjük térségi és országos adatokkal is.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
A különböző életkörülményekkel való elégedettség nagyban befolyásolja az egyén általános
jóllétérzetét. A munkával való elégedettség országosan a 16 éves és annál idősebb, gazdaságilag
aktívak körében átlagosan 7,08 volt 2018-ban. Minél magasabb valakinek az iskolai végzettsége,
annál elégedettebb a munkájával. A legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezőknél csupán 6,10,
a felsőfokú végzettségűek körében 7,64 az átlag. Különbség van a középfokú végzettségűek között
aszerint, hogy rendelkeznek-e érettségivel, vagy sem.
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3.2. 1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint
Nyilvántartott álláskeresők aránya az állandó népességben a 15-64 évesek körében
Év
Férfiak aránya (TS 033)
Nők aránya (TS 034)
Összesen
2015
2,07%
3,33%
2,70%
2016
2,07%
1,11%
1,59%
2017
1,81%
0,83%
1,32%
2018
0,81%
0,86%
0,84%
2019
1,39%
0,60%
1,00%
2020
0,00%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A munkanélküliségi ráta nemek szerint mutatja, hogy a bázisévhez képest hogyan alakultak az
arányok. Megállapítható, hogy a férfiak és a nők körében is csökkenés mutatkozik, továbbá a nők
aránya kedvezőbb.
3.2.2. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint
Év
2015
2016
2017
2018
2019
Nyilvántartott
álláskeresők száma
Fő
20
12
10
6
7
összesen
összesen
Fő
1,00
n.a.
n.a.
1,00
n.a.
20 éves, vagy az alatti
(TS 037)
%
5,00%
16,67%
Fő
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
21-25 év (TS 038)
%
10,00%
8,33%
10,00% 16,67% 14,29%
Fő
2,00
n.a.
2,00
n.a.
n.a.
26-30 év (TS 039)
%
10,00%
20,00%
Fő
4,00
1,00
n.a.
n.a.
2,00
31-35 év (TS 040)
%
20,00%
8,33%
28,57%
Fő
2,00
1,00
n.a.
1,00
n.a.
36-40 év (TS 041)
%
10,00%
8,33%
16,67%
Fő
1,00
1,00
n.a.
n.a.
n.a.
41-45 év (TS 042)
%
5,00%
8,33%
Fő
n.a.
n.a.
2,00
n.a.
1,00
46-50 év (TS 043)
%
20,00%
14,29%
Fő
2,00
1,00
n.a.
n.a.
n.a.
51-55 év (TS 044)
%
10,00%
8,33%
Fő
3,00
4,00
n.a.
n.a.
1,00
56-60 év (TS 045)
%
15,00% 33,33%
14,29%
Fő
3,00
3,00
5,00
3,00
2,00
61 éves, vagy afeletti (TS
046)
%
15,00% 25,00% 50,00% 50,00% 28,57%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

2020
0
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
-
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A fenti táblázat mutatja a nyilvántartott álláskeresők számát korcsoportok szerint. A településen a
nyilvántartott álláskeresők száma a bázisévhez képest csökken. 2015-től szinte minden évben a 61
év feletti korcsoportnál számottevő az álláskeresők száma.

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők aránya

Év

180 napnál hosszabb ideje
regisztrált munkanélküliek
aránya (TS 057)

%
30,00%
2015
33,33%
2016
60,00%
2017
50,00%
2018
28,57%
2019
2020
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nők aránya a 180 napon túli
nyilvántartott álláskeresőkön belül (TS
058)
%
66,67%
16,67%
33,33%
100,00%
-
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága

3.2.4. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai
végzettség szerint

Év

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma összesen
(TS 052)

Fő
2015
20
2016
12
2017
10
2018
6
2019
7
2020
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint
8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség (TS 036)
Fő
n.a.
n.a.
1
n.a.
n.a.
n.a.

%
10,00%
-

Általános
iskolai
végzettség (TS
035)
Fő
%
4
20,00%
2
16,67%
1
10,00%
n.a.
3
42,86%
n.a.
-

8 általánosnál
magasabb
iskolai
végzettség
Fő
%
8
80,00%
-

A településen a 8. általános végzettek, vagy alacsonyabb végzettségűek körében egyre alacsonyabb
évek óta a munkanélküliség. A magasabb iskolai végzettségű lakosság esetében is alacsony a
munkanélküliek száma, normális jelenség, közgazdasági értelemben véve teljes a foglalkoztatottság.
c) közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra történő átlépés
lehetőségei
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerint közfoglalkoztatott az lehet, aki munkaviszonyt
létesíthet, 16. életévét betöltötte, és a munkaügyi kirendeltségen regisztrált álláskereső
(foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra
nem jogosult álláskereső) vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011.
évi CXCI. törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy.
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Közfoglalkoztatottak átlagos létszám adatai:

Év
2015
2016
2017
2018
2019
2020

3.2.5. számú táblázat - Foglalkoztatáspolitika
Aktív foglalkoztatás-politikai
Közfoglalkoztatottak száma
eszközökkel támogatottak száma
(TS 055)
(TS 050)
Fő
(éves átlag - fő)
15
7
9
3
3
n.a.

9
11
6
3
2
2

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A községben a közfoglalkoztatottak száma alacsony.

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 közlekedés a Győr-Veszprém vonalon jól működik. Győr 35 km, Veszprém 47 km, Pannonhalma
15 km távolságra van a településtől. Pápa is 35 km-re fekszik Veszprémvarsánytól, viszont a 832
számú közút minősége miatt nehezebb a közlekedés. Vonattal 45 perc a menetidő Győrbe. A helyi
ipari park kialakítása a község tervei között szerepel.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
A fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen nincsenek, a képzések, továbbképzés a Győri Járási Hivatalon keresztül
elérhetőek. (kb. 35 km)
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3.2.6. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma
Év

Nyilvántartott
álláskeresők száma
(TS 052)
Fő

20
2015
12
2016
10
2017
6
2018
7
2019
n.a.
2020
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nyilvántartott pályakezdő
álláskeresők száma
(TS 053)
Fő
2
1
n.a.
1
n.a.
n.a.

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi
foglalkoztatási programok)
A felnőttoktatásra vonatkozó adatok a TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs
Szolgálat (TÁKISZ) forrásból származnak. A felnőttoktatásban résztvevők száma helyi szinten nem
releváns, mert a településen nincsen továbbképző intézmény, tehát az résztvevők száma helyben 0
fő. Költségtérítéses képzések is elérhetőek Győrben, de az itt résztvevők számát nem ismerjük.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású
intézményekben történő foglalkoztatása
A községben nem releváns.
h)

hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

A községben nem releváns.
i) digitális ismeretek megszerzésének és hozzáférésének lehetőségei.
A községben nem releváns.

25

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
Az Országgyűlés 1993. február 17-i ülésnapján fogadta el a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló, azóta már többször módosított 1993. évi III. törvényt (Szociális törvény). A
Szociális törvény a járási hivatal, valamint az önkormányzatok által nyújtható támogatások
keretszabályait tartalmazza. Az önkormányzati ellátásokra vonatkozó részletes szabályokat az
önkormányzatok rendeleteikben állapítják meg. A törvény célja, hogy a szociális biztonság
megteremtése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit,
szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.
Az önkormányzat a szociális szolgáltatások biztosítását Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás
Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye látja el.
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
Pénzbeli ellátások:
• Időskorúak járadéka (a jogosultságot a járási hivatal állapítja meg)
• Aktív korúak ellátása (a jogosultságot a járási hivatal állapítja meg)
• Ápolási díj (a jogosultságot a járási hivatal állapítja meg)
• Települési támogatások
Természetben nyújtott szociális ellátások:
• Köztemetés
• Közgyógyellátás (a jogosultságot a járási hivatal állapítja meg)
• Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság (a jogosultságot a járási hivatal állapítja meg)
3.3. 1. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők
ellátásai I.
Év

Nyilvántartott álláskeresők
száma
(TS 052)
Fő

15-64 év közötti
népesség %-ában

20
2015
2,73%
12
2016
1,62%
10
2017
1,38%
6
2018
0,85%
7
2019
1,02%
n.a.
2020
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresési ellátásban részesülő
nyilvántartott álláskeresők száma
(TS 047)
Fő

Nyilvántartottak
%-ában

7
8
7
4
3
n.a.

35,00%
66,67%
70,00%
66,67%
42,86%
-
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3.3.2. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők ellátásai II.

Év

Szociális támogatásban
részesülő nyilvántartott
álláskeresők száma
(TS 048)

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesítettek
átlagos havi száma (TS 054)

Nyilvántartottak
Fő

%-ában
1
2015
5,00%
1
2016
8,33%
3
2017
30,00%
n.a.
2018
1
2019
14,29%
n.a.
2020
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

Ellátásban részesülő
nyilvántartott álláskeresők
száma (TS 049)

Nyilvántartottak
Fő
n.a.
n.a.
2
1
1
n.a.

Nyilvántartottak
Fő

%-ában
20,80%
9,83%
10,00%
-

8
9
10
4
4
n.a.

%-ában
40,00%
75,00%
100,00%
66,67%
57,14%
-
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3.3.3. számú táblázat - Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
Év

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban
részesítettek havi átlagos száma (TS 056)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Forrás: TeIR, KSH

fő
n.a.
n.a.
1
1
0
n.a.

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK
Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (XI.9.) önkormányzati rendelete
4/2015. (II. 28.) rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól jogszabály részletesen
meghatározza.
Pénzbeli ellátások
Települési támogatás
Rendkívüli települési támogatás
Temetési Települési Támogatás
Eseti Gyógyszer hozzájáruláshoz nyújtott települési támogatás
Időskorúak támogatásához nyújtott települési támogatás
Beiskolázási támogatáshoz nyújtott települési támogatás
Hulladékszállítási díj-támogatáshoz nyújtott települési támogatás
Természetben nyújtott ellátások



Jubileumi támogatáshoz nyújtott települési támogatás
Köztemetés

Szociális szolgáltatások
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Személyes gondoskodást nyújtó ellátások



Étkeztetés
Házi segítségnyújtás

(A részletes feltételeket Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének többször
módosított 4/2015. (II. 28.) rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól - határozza meg.)
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
Az alábbi feladatokat a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és
Szociális Intézménye látja el.
Gyermekjóléti szolgálat: keretében az ellátási területen élő gyermekek szociális helyzetének,
veszélyeztetettségének folyamatos figyelemmel kísérése, ennek érdekében a területén
megelőzésben érintett valamennyi szervvel való együttműködés. A veszélyeztetettséget előidéző
okok feltárása, a gyermekek panaszainak meghallgatása és a megismert problémák megoldására
tervek készítése. A gyermek mellé hivatalból kirendelt személyek munkájának szervezése,
irányítása, a gyermekvédelmi feladatok ellátása, családtervezési, pszichológiai, nevelési,
egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás nyújtása, az
ezekhez való hozzájutás megszervezése. Az igénylők részére szabadidős programok szervezése és
segítség nyújtása a hivatalos ügyeik intézésében
Családsegítő szolgálat: keretében az életvezetési problémákkal, szociális és egyéb gondokkal küzdő
családok, illetve személyek számára a helyzetnek megfelelő folyamatos segítség nyújtása.
Közreműködés az ellátottak életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárásában, illetve
megszüntetésében, a mentális problémák megoldásában. Tanácsadással és szociális szolgáltatások
nyújtásával az igénylők problémái rendezésének segítése. A működési területen élő lakosság
szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése, a feltárt problémák megoldáshoz szükséges
szolgáltatások koordinálása.
Házi segítségnyújtás: Gondoskodás saját otthonukban élő szociálisan rászoruló időskorú, vagy
fogyatékkal élő személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása
céljából nyújtott ellátás.
Szociális étkeztetés: az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább
egyszeri meleg étkezésről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
Családsegítés, gyermekjóléti ellátás
A család és gyermekjóléti szolgálat feladatai:
- A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzése, a krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése
céljából nyújtott szolgáltatás.
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-

-

-

A szolgálat, az általa működtetett észlelő-és jelzőrendszer tagjaitól kapott jelzések alapján
feltérképezi az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő
családokat, személyeket. Személyesen tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról,
a segítségnyújtás formáiról.
A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő személy
együttes munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési
megállapodásban kerül rögzítésre – kivéve, ha a szakmai tevékenység az első interjú
kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítési
díjmentes.
A családsegítés kiskorú személyre akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családjának ellátása a
családsegítés keretei között indult, illetve ha a kiskorú érdekei a gyermekjóléti szolgáltatás
igénybevétele nélkül is megfelelően biztosítható.

Központ által az ügyfelek részére ingyenesen biztosított szolgáltatások:
 JogPont – munkajogi tanácsadás havonta 4 alkalommal.
 Jogi segítségnyújtás –minden héten pénteken Pannonhalmán a Központban elérhető az
ügyfelek részére.
 Gyermek- és felnőtt pszichológus (mediátor és családterepeuta) előre egyeztetett
időpontban.
 Minden hónap utolsó csütörtökökén Pannonhalmán ingyenes ruhaosztás. A ruhaadományok
elsősorban lakossági felajánlásból adódnak.
 kapcsolattartási ügyelet keretében a gyermek és a különélő szülő kapcsolattartását segítik
elő.
 nyitvatartási időn túl állandóan hívható telefonszám működtetésével biztosítja
krízishelyzetben a készenléti szolgálatot.
 2018 szeptemberétől elindult az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai:
- olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális
munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki
egészségének,
családban
történő
nevelkedésének
elősegítését,
a
gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyhelyzet megszűntetését, illetve a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
- A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelésioktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási
feladatokat végez.
- Figyelemmel kíséri az ellátási területén élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét - észlelő és jelzőrendszert működtet.
- Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a pénzfelhasználási
tervet,
- Felkérésre környezettanulmány készítése
- Új ellátások bevezetésének kezdeményezése.
Feladatai különösen:
- A szociális és mentálhigiénés problémák, szükségletek feltárása, megoldásának elősegítése;
- A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás,
támogatásokhoz való hozzájutás segítése;
- Segítségnyújtás a szociális problémák miatt veszélyeztetett illetve krízis helyzetben lévő
személyeknek;
- A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, a megoldásokra javaslat készítése és
segítségnyújtás;
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- Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás
megszervezése;
- Családi konfliktusok megoldásának elősegítése;
- Felkérésre környezettanulmány készítése;
- Az egyének, családok kapcsolatkészségének javítása;
- Egyéni-, pár-, és családterápiás tevékenység végzése, ennek megszervezése;
- Krízishelyzetben segítő beavatkozás;
- Természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése;
- Hivatalos ügyek intézésének segítése;
- Együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal;
- A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében:
- A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, veszélyeztetettséget előidéző
okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, együttműködés meghatározott
személyekkel és intézményekkel.
- A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése
érdekében:
- A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családgondozás) elősegíti a
gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok
ellensúlyozását;
- A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás, gyermekelhelyezés és
kapcsolattartás esetében;
- Kezdeményezi
egyéb
gyermekjóléti
alapellátások
igénybevételét,
szociális
alapszolgáltatások / különösen a családsegítés igénybevételét, egészségügyi ellátások
igénybevételét, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy gyermek hivatalos
védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes
hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét;
- Javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek hivatalos
védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a
gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő
kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, a gyermek
megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására, megszüntetésére;
- Együttműködés a pártfogó felügyelői szolgálattal.
- A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése
érdekében a családgondozás biztosítása, utógondozás biztosítása.
- Szabadidős programok szervezése;
Gyermekek napközbeni ellátása:
Az alábbi két intézmény biztosítja.(Részletesen a 4. fejezetben.)
Veszprémvarsányi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Veszprémvarsányi Fekete István Óvoda és Bölcsőde
Étkeztetés
Étkeztetés keretében azoknak a szociális rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről
kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani különösen
a. koruk,
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b.
c.
d.
e.

egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük, vagy
hajléktalanságuk miatt.

Az étkeztetés ellátásának módja: Pannonhalma Többcélú Kistérségi társulás Gyermekjóléti
Szolgálat és Szociális Intézmény, 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs. u. 25., intézményi társulás
formájában. ((Részleteket a rendelet tartalmazza.)
A térítési díj mértékét külön rendelet állapítja meg, a szociális étkeztetés intézményi térítési díjait
Pannonhalma Város Önkormányzata Képviselő – Testülete mindenkori étkezési térítési díjakról
szóló rendelete tartalmazza.
Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás ellátásának módja: Pannonhalma Többcélú Kistérségi társulás Gyermekjóléti
Szolgálat és Szociális Intézmény, 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs. u. 25. intézményi társulás
formájában.
A házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás általános feladatai:
- A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely a jogosult önálló életvitelének
fenntartását, szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
- Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban
önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.
- Az a személy, akinek tartását, gondozását eltartási szerződésben vállalták, csak kivételes
esetekben, átmenetileg, helyzetének rendezéséig részesíthető gondozásban.
- A házi segítségnyújtás keretében legfeljebb napi 4 órában célunk az igénybevevők (idősek,
tartósan betegek, krónikus betegek, fogyatékkal élők) számára a saját lakókörnyezetükben
biztosítani olyan ellátási formákat, amelyek igénybevételével minél tovább otthonukban
maradhatnak, elkerülendő a bentlakásos intézményi elhelyezést, amelyekkel biztosítani lehet
számukra az önálló vagy részben önálló életvitel fenntartását úgy, hogy a meglévő
képességeiket fenntartjuk, felhasználjuk és egyben fejlesztjük.
-

Feladatai különösen:
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása
Az orvos előírása szerint alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása
Közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában
Közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében
Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban
Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának
megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
Részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok
szervezésében
Az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való
hozzájutásban
Szükség esetén a bentlakásos intézménybe történő beköltözés segítése,
Az előgondozást végző személlyel való együttműködés.

A szakosított ellátási formák (Ápolást, gondozást nyújtó intézmények, Rehabilitációs intézmények,
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, Lakóotthon) Győrben érhetőek el.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
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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.

Év

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány
Épített
A közüzemi
1-2
A közüzemi
Épített lakások
ivóvízvezetékszobás szennyvízgyűjtőLakásállomán lakások száma
hálózatba
lakások
hálózatba
y (db)
száma 1000
bekapcsolt
aránya
bekapcsolt
(TS 073)
(TSv lakásra
lakások
(TS
lakások aránya
077)
(TS
aránya (TS
076)
(TS 074)
078)
075)
db
db
db
%
%
%

427
n.a.
2015
427
n.a.
2016
428
1
2017
431
3
2018
431
2
2019
n.a.
n.a.
2020
Forrás: TeIR, KSH Tstar,
önkormányzati adatok

n.a.
n.a.
2
7
5
n.a.

46,14%
46,14%
46,03%
45,71%
45,24%
-

82,20%
85,48%
86,45%
88,40%
88,86%
-

95,78%
98,36%
99,07%
98,84%
99,07%
-

a) bérlakás-állomány
A településen 14 önkormányzati bérlakás található.
b) szociális lakhatás
A részletes feltételeket Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 28.)
rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól jogszabály határozza meg.
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c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Az önkormányzat nem rendelkezik egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlannal.
d) lakhatást segítő támogatások
A részletes feltételeket Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 28.)
rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól jogszabály határozza meg.

3.4.3. számú táblázat - Lakhatást segítő támogatások
Települési
támogatásban
Egyéb önkormányzati
részesítettek száma
támogatásban
(pénzbeli és
részesítettek száma
Év
természetbeni)
(TS 137)
(TS 136)
Fő

Fő

n.a.
2015
n.a.
2016
24
2017
285
2018
262
2019
n.a.
2020
Forrás: TeIR, KSH Tstar

n.a.
n.a.
262
4
27
n.a.

f) eladósodottság
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A községben nem releváns, de a Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.
(II. 28.) rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól jogszabály bizonyos feltételekkel
segítséget tud nyújtani a nehéz helyzetben lévőknek.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások,
minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való
hozzáférés bemutatása
A külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakás nincs a településen.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb
jellemzői
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Veszprémvarsány községben nincs szegregátum, és szegregáció kialakulásával veszélyeztetett
terület.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés

Év

3.6.1. számú táblázat – Egészségügyi ellátás
Felnőttek
Csak
és
Ápolási díj,
Közgyógyellátási
felnőttek
A házi
gyermekek
alanyi
jogon:
részére
gyermekorvosok Gyógyszertárak és igazolvánnyal
részére
támogatásban
szervezett
által ellátott
fiókgyógyszertárak rendelkezők
száma (alanyi és részesítettek
szervezett
háziorvosi
szolgálatok
száma
normatív alapon
háziorvosi
évi átlagos
szolgáltatások
száma
(TS 110)
kiadott)
szolgálatok
száma (TS
(TS 133)
száma
(TS 108)
száma
135)
(TS 106)
(TS 107)
db
db
db
db
Fő
Fő

n.a.
2015
n.a.
2016
n.a.
2017
n.a.
2018
n.a.
2019
n.a.
2020
Forrás: TeIR,
KSH Tstar

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

23
27
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
3
3
2
n.a.
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A háziorvos betegforgalma a háziorvosi rendelésen való megjelenések száma és a háziorvos által
hívásra, illetve a folyamatos ellátás végett végzett lakáson történt látogatások száma. Mivel a
település háziorvosa több településsel közös területet lát el, erről nincs külön kimutatás.
Háziorvosi körzet: Veszprémvarsány Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy
háziorvosi körzetet alkot, Sikátor (8439 Sikátor, Kossuth u. 43.) és Lázi (9089 Lázi, Kossuth u.
13.) községekkel.
A körzet székhelye: Háziorvosi Rendelő 8438 Veszprémvarsány, Kossuth utca 21.
Házi gyermekorvosi körzet:
Veszprémvarsány Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi
körzetet alkot, Bakonygyirót (8433 Bakonygyirót, Rákóczi u. 4.), Bakonypéterd (9088
Bakonypéterd, Kossuth u. 62.), Gic (8435 Gic, Nagy Lajos u. 23.), Lázi (9089 Lázi, Kossuth u.
13.), Románd (8434 Románd, Kossuth u. 40.) és Sikátor (8439 Sikátor, Kossuth u. 43.)
községekkel.
A körzet székhelye: Házi gyermekorvosi Rendelő 8438 Veszprémvarsány, Kossuth utca 21.
Fogorvosi körzet:
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi
alapellátási körzetet alkot, Sikátor (8439 Sikátor, Kossuth u. 43.), Lázi (9089 Lázi, Kossuth u. 13.),
Románd (8434 Románd, Kossuth u. 40.), Bakonypéterd (9088 Bakonypéterd, Kossuth u. 62.), és
Gic (8435 Gic, Nagy Lajos u. 23.) községekkel.
A fogorvosi körzet székhelye: 8438 Veszprémvarsány, Kossuth utca 21.
Orvosi ügyeleti ellátás:
Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében
látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 9024 Győr, Dembinszky u. 25.
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet
vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot.
A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: 9024 Győr, Liezen-Mayer u. 57.
A szakellátásokhoz Pannonhalmán vagy Győrben biztosított a hozzáférés.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
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A prevenciós gyerekkori szűréseket a védőnő végzi el.
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet
alkot, Sikátor (8439 Sikátor, Kossuth u. 43.), Lázi (9089 Lázi, Kossuth u. 13.), Bakonypéterd (9088
Bakonypéterd, Kossuth u. 62.), és Románd (8434 Románd, Kossuth u. 40.) községekkel.
A körzet székelye: 8438 Veszprémvarsány, Kossuth utca 21.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Az ápolást, gondozást nyújtó intézmények, rehabilitációs intézmények, átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmények Győrben (kb. 35 km) elérhetőek a lakosság számára.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A Veszprémvarsányi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, és a
Veszprémvarsányi Fekete István Óvoda és Bölcsőde az egészséges táplálkozásra nagy hangsúlyt
fektet, az óvodában rendszeresen szerveznek egészségnapokat. A mindennapokban a menza
összeállításában ez a szempont az egyik legfontosabb.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Lehetőségek a sportpályán, és a helyi nevelési-, oktatási intézményekben van. (pl. egészségnapi
rendezvény, sportesemények, versenyek) A Veszprémvarsány Labdarúgó Egyesület aktívan
működik évtizedek óta a faluban.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az önkormányzat a fenti feladatokat a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti
Szolgálat és Szociális Intézményén keresztül látja el.
g) drogprevenciós szolgáltatások
A községben nem releváns.
h) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
A településünkön hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése
a szolgáltatások nyújtásakor nem történt, nem érkezett hozzánk ilyen információ.
i) előnyben részesítés (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
A jogszabályok által előírt támogatásokat biztosítjuk.
8/2021. (XI.12.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásáról
4/2015. (II. 28.) rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a
9/2015. (IX. 21.), 9/2016. (VII. 19.), 7/2017. (VIII.15.) valamint a 9/2018. (XI.09.) önkormányzati
rendelet módosításokkal)
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3.6.2. Népkonyha
Év

Népkonyhán kiosztott
ételadagok száma (db)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Forrás: Önkormányzati adat
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
A helyi civil szervezetek programjai adnak erre lehetőséget.
3.7.1. számú táblázat - Intézményi ellátottság (2018)
Tornateremmel,
A települési
tornaszobával ellátott
Sportcsarnok,
könyvtárak
Közművelődési
köznevelési intézmények
sportpálya léte
kikölcsönzött
intézmények száma
száma (intézmény
(TS 103)
egységeinek száma
(TS 105)
székhelye szerint) (TS 102)
(TS 104)
db
van/nincs
db
db
1
van
703
1
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Közösségépítő éves programok:











•

életmód klub évértékelés évente 1x januárban
kézimunka klub (hetente 1x)
szemétszedés évente 1x (bel-és külterületen)
közös falusi belföldi (évente 2x) és külföldi kirándulások (1x)
falusi énekkar (hetente 1x)
falunap (évente 1x)
búcsú április vége (évente 1x)
mikulásfogat és adventi vásár (évente 1x)
advent, falukarácsony (advent 4 vasárnap, karácsonyi ünnep 2x-egyház, iskola)
bálok: óvoda, tűzoltó labdarugó 1x, 1x, és 1x
Művelődési Ház, Veszprémvarsány
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A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett szabadidős
programok:
- Nyári egyhetes napközis gyermektábor a Karitasz anyagi támogatásával.
- Karitasz segítségével részvétei lehetőség a nyári Erzsébet táborban hátrányos helyzetű 7-14
éves gyermekek részére.


Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér szolgáltató helye.

VESZPRÉMVARSÁNY
Kossuth u. 35.
NYITVATARTÁS:
KEDD:
14:00 – 16:00
PÉNTEK: 14:00 – 18:00
A könyvtár szolgáltatásai:
 kölcsönzés
 helybenhasználat
 információszolgáltatás
 helyismereti gyűjtemény
 internethasználat
 rendezvények
 könyvtárközi kölcsönzés
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A közösségi együttélés során kialakult konfliktusokkal kapcsolatban nincs információnk.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Helyi katolikus Egyházközség, és a helyi egyesületek, alapítványok vállalnak feladatot az ilyen
jellegű tevékenységekben.
d) a helyben élő nemzetiségek kulturális sokszínűségének bemutatása és kulturális
identitásuk megőrzésének lehetőségei;
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A községben nem releváns.
e) helyi lakossági önszerveződések.
- Veszprémvarsány Labdarúgó Egyesület
- Tűzoltó Egyesület Veszprémvarsány
- Veszprémvarsány Község Kultúrájáért Közalapítvány
- Mi Bakonyunk Alapítvány
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
A magát romának valló személyek aránya nagyon alacsony, a községben nem működik roma
önkormányzat.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák
A helyben lehetőség a munkaerőpiacon

fejlesztési lehetőségek
A helyi vállalkozások, kiskereskedelem,
szolgáltatások, turizmus körének bővítésével
több munkahely teremtése.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
4.1. számú táblázat - Gyermekkorú népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint
(2.számú táblázatból)
Az állandó népességből
a megfelelő
Fő
korcsoportú nők és
férfiak aránya (%)
Korcsoport
Férfiak
Összesen
Nők
Férfiak Nők
(TS
(TS 003)
(TS 007)
005)
Fő
Fő
Fő
%
%
Állandó népesség száma (férfiak TS 004,
531
531
1062
50,00%
50,00%
nők TS 006)
0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS
25
2,35%
009)
0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011;
94
85
179
8,85%
8,00%
nők TS 012, aránya TS 013)
15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015;
14
18
32
1,32%
1,69%
nők TS 016, aránya TS 017)
Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Ellátott feladatok: óvodai nevelés, bölcsődei ellátás

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG
Az óvoda telephelyeinek száma
Hány településről járnak be a gyermekek
Óvodai férőhelyek száma
Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel
együtt)

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):
A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()

db
2
5
90
3
7— órától 17—óráig. • A
csoportok 7—-7—-ig,
illetve 16—-17—-ig
összevontan működnek.
Az óvoda egész éven át
nyitva tartó intézmény,
így az iskolai szünetek
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Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma
Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet és ped. Asszisztens
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

alkalmával is ügyeletet
biztosítunk, vagy a
fenntartó engedélyével az
óvodában is szünet van.
A nyári karbantartási
munkálatok ideje alatt az
óvoda zárva tart,
ügyeletet a tagóvodában
biztosítunk.
Hiányzó
Fő
létszám
7
0
7
0
0
0
3
0
2
0

Az óvoda jelenleg nem rendelkezik korszerű infastuktúrával. Sajnos a volt iskola került átalakításra,
így sok szempontból nem gyermekbarát kialakítású a mosdóhelyiségek. Az épületen belüli
mozgásos tevékenységek lebonyolításához szükség lenne a tornaszoba kialakítására.
BÖLCSŐDE:
Az óvoda a tanévet 4 csoporttal kezdte meg 3 csoport Veszprémvarsányban, 1 csoport Láziban
indult. 2019.09.01-től 14 férőhelyes 1 csoportos bölcsődei szolgáltatásra is van lehetőség.
A beíratott gyermekek száma 6 fő.
A felügyeletet, nevelői munkát szakképzett kisgyermek nevelő, és szakképzett bölcsődei dajka látja
el. A bölcsőde nyitvatartási ideje az óvoda nyitvatartási idejéhez igazodik.

Veszprémvarsányi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ellátott feladatok:
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•
•
•
•
•

általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat),
általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat),
alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon,
alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon,
alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon

Pedagóguslétszám

Pedagógusok létszáma
Teljes
Részmunkaidős
munkaidős
Veszprémvarsányi
Fekete István
Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti
Iskola
Veszprémvarsányi
Fekete István Óvoda
és Bölcsőde

Óraadó

Nevelő és oktató munkát
közvetlenül segítő
munkakörben dolgozók
létszáma
Teljes és
Megbízási
részmunkaidős jogviszony

16

0

5

1

0

7

0

2

4

0

Az intézmény, egy 1050 fős település általános iskolája. Hosszú évekre visszatekintve
Veszprémvarsány lakosainak száma az 1000 főt alig haladja meg, de kistelepülés lévén örülünk
annak, hogy ez a számadat még az utóbbi években sem csökkent. Például a 2013-ban, 2014-ben
születettek száma egészen kecsegtető, ez a jövő iskoláját tekintve különösen bíztató.
Veszprémvarsányi iskola földrajzi adottságai miatt mindig is körzeti iskola volt, jelenleg kötelező
beiskolázási körzetébe tartozik még Sikátor, és Bakonypéterd. 3 település iskolás korosztályának
biztosítja ugyan kötelezően a nevelést-oktatást, mégis 7 településről járnak hozzánk a gyermekek, 8
évfolyamon, 8 osztályban. Veszprémvarsány Község Önkormányzata által működtetett
iskolabusszal juthatnak el kényelmesen, biztonságosan a gyermekek.
A helyi általános iskola 2009. szeptember 1-jén a pannonhalmi iskolával társulva annak
tagintézménye lett.

Intézmény

Gyermekek,
tanulók
összesen

Veszprémvarsányi
Fekete István Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

181

Integráltan
oktatott sajátos
nevelési igényű
gyermekek,
tanulók
2018/2019 tanév
25

Hátrányos
helyzetű
gyermekek,
tanulók

Halmozottan
hátrányos helyzetű
gyermekek,
tanulók

5

2
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Veszprémvarsányi
Fekete István Óvoda és
Bölcsőde

69

4

3

1

2017/2018 tanév
Veszprémvarsányi
Fekete István Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
Veszprémvarsányi
Fekete István Óvoda és
Bölcsőde

187

20

7

2

76

5

5

1

2016/2017 tanév
Veszprémvarsányi
Fekete István Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
Veszprémvarsányi
Fekete István Óvoda és
Bölcsőde

197

24

5

0

72

4

0

0

2015/2016 tanév
Veszprémvarsányi
Fekete István Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
Veszprémvarsányi
Fekete István Óvoda és
Bölcsőde

177

20

3

0

75

4

4

0

2014/2015 tanév
Veszprémvarsányi
Fekete István Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
Veszprémvarsányi
Fekete István Óvoda és
Bölcsőde

195

14

6

0

75

2

0

0

Fejlesztések:
2008-2009 folyamán került sor a nyílászárók cseréjére, az iskola külső és belső festésére, a földszint
és a parkolóra akadálymentesítésére.
2012 nyarán Európai Uniós pályázatból kicserélték és felújították az iskolában az elektromos
hálózatot, internethálózatot építettek ki az iskola területén. Elkészült az 1. és a 2. szint, az udvar,
valamint a tornaterem szintjének akadálymentessé tétele.
A mosdókat teljesen átépítették. Új szennyvízelvezető hálózatot építettek ki. Korszerű füst- és
tűzjelző is készült. Liftet is kapott az iskola. Napkollektorok kerültek az épületre. A termeket és a
folyosókat kifestették. Az iskolát a XXI. századi igényeknek, és a fogyatékkal élők szükségleteinek
figyelembe vételével teljesen átalakult.
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Iskolánk nevelési célja a tanulók személyiségének formálása, esélyeinek növelése, kibontakozásuk
támogatása.
Kiemelt feladatai:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minden tanuló számára biztosítani kell az alapkészségek elsajátítását, melyek a
társadalomba való beilleszkedéshez, a további ismeretszerzéshez és az önmegvalósításhoz
szükségesek.
A tanulók problémamegoldó gondolkodásának, az összefüggések felismerésének fejlesztése
az osztályfőnöki órák, a tantárgyak tananyagának elsajátítása során. A tanulók igényének
kialakítása az egyéni ismeretszerzésre.
Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal az egyéni képességek kibontakozásának
támogatása. A munkafolyamatok megszervezése során a tanulók egyéni képességeinek
figyelembevétele, egyéni, hatékony tanulási módszerek kifejlesztése.
Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az adott életszakaszra kidolgozott tanterv
szerint. Tartalomalapú nyelvoktatás.
Egészséges életmódra nevelés, öko-szemlélet kialakítása.
A diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési helyzetek
teremtése.
Ismert és elismert személyiségek által követésre méltó példák felmutatása.
A személyes meggyőződés és világkép kialakítása, és érzelmi-szellemi megerősítésének
elősegítése személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok alapján.
Konstruktív, tartalmas és felelős, alkotó (kis) közösségek létrehozása, ahol a tanuló a
közösségben való élet során fejleszti önismeretét, együttműködési készségét, akaratát,
segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját.
Az iskolarendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, az egyenlő hozzáférés és
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•
•
•
•
•
•
•
•

esélyegyenlőség biztosítása.Azon hátrányoknak a csökkentése, amelyek a tanulók
szociokulturális környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak.
A lassúbb ütemben fejlődő, lemaradó tanulók beillesztése – lehetőség szerint –
korosztályuknak
megfelelő tanulócsoportba való integrációjuk révén.
Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása (inkluzivitás).
Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának növelése.
Önálló intézményi innovációk megvalósítása, folyamatossá tétele.
Az infokommunikációs technológia alkalmazásának folyamatos fejlesztése (internet, etananyagok, digitális projektmunkák).
Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával a tanulók
önálló problémamegoldó, gondolkodó képességének és kreativitásuknak a fejlesztése.

A gyermekek minél több irányú fejlesztése, tehetségük felismerése, kibontakoztatása a
művészetoktatáson kívül szakkörökön, délutáni foglalkozásokon is történik. Naponta használhatják
tanulók a könyvtárt. Az énekkarosok heti egy órában tudnak próbálni az iskolai illetve falu szintű
rendezvények fellépéseire. Mozgás öröméért, a közös játék élményéért sportkörre járhat minden
mozogni szerető tanulónk, de versenyekre is itt készülnek a tehetségesebbek. Idegen nyelvekből
szakkör működik minden évfolyamban. A középiskolai felvételire felkészítő foglalkozásokat
tartunk mindkét felvételi tárgyból. Kézműves szakkör működik az alsó tagozatosoknak heti 2
órában, az itt készített alkotások egy része díszíti iskolánk előterét, folyosóit. A szakkört folytatva
nyaranta egy hetes kézműves tábort szervez az iskola. A 2015-16-os tanévtől rajz szakkör, jóga,
meseolvasó kör, színjátszó körben is gyarapodhatnak a tanulók.
Rendszeres kulturális, sport és közösségi élmények szinterei az osztálykirándulások, amiknek
program választása az adott évben tanultak alapján történik. Erdei iskolák, bérletes
színházlátogatások a győri kulturális intézményekbe, a kultúra napi megemlékezés, adventi koncert,
anyák napi műsor, gyermeknap, nemzeti ünnepeink méltó megünneplése mind hagyományosan
kiemelt rendezvény.
Nemzeti identitást erősítő programok
Határtalanul! Program: iskolánk 7. évfolyamos tanulók az állam támogatásával osztálykiránduláson
vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat
szereznek a külhoni magyarságról.
Lázár Ervin Program: szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden. az 1-8. évfolyamon
tanuló diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és
cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, ill. az őshonos állatok bemutatóhelyei
látogatásának élményét.
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya,
egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete

46

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-éig
hatályban tartja a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 14. pontjában rögzített
definíciót a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet vonatkozásában, ezt követően a definíciót a
Gyvt. fogja tartalmazni.
A 2013. szeptember 1-éig hatályos szabályozás értelmében hátrányos helyzetű az a gyermek,
tanuló, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát családi körülményei,
szociális helyzete miatt megállapították. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a
gyermek, tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, óvodás gyermek esetén a gyermek
három éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola
nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Erről a szülő önkéntesen a Gyvtben meghatározott eljárás keretében nyilatkozhat. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek,
tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. Hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nem
él a településen.

ÉV/HÓNAP Óvodai HH
2015/01
2015/10
2016/01
2016/10
2017/01
2017/10
2018/01
2018/10
2019/01
2019/10

0
4
0
1
1
0
0
0
0
0

Óvodai
HHH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Általános Általáno
Középfokú Középfokú
iskolai
s iskolai
Összes HH
HH
HHH
HH
HHH
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
3
0
1
0
4
4
0
0
0
5
4
0
0
0
5
2
0
3
3
5
2
0
2
0
4
1
0
2
0
3
3
0
2
0
5
3
0
2
0
5

Összes
HHH
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0

A településünkön 2018 óta nem él halmozottan hátrányos helyzetű gyermek.
A hátrányos helyzetű gyermekek száma: 5 fő.
(https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok)
A gyermekvédelmi alapellátás keretében a gyermekek és családjaik együttműködése az
önkéntességen alapul. Önkéntes megkeresés illetve jelzőrendszer által tett jelzés alapján kerül
elsősorban kapcsolatba a családokkal a szolgálat. Amennyiben a szakmai tevékenység az első
interjú során tett intézkedéssel nem zárható le, a szolgáltatást igénybe vevő nagykorú személlyel
együttműködési megállapodást kell kötni. Az alapellátásban történő családgondozás esetén a
családgondozó legkevesebb havonta 3 alkalommal kapcsolatot tart a családdal.
A gyermekek/családok egy fő probléma miatt kerülnek a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
látókörébe, azonban a legtöbb család problémája összetett, nehéz körülhatárolni, hisz a problémák
általában egymásra épülnek, összefüggenek. Egyik probléma generálja a másikat. A kezelendő
problémák nagy részben a szülők helytelen életviteléből adódnak.
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek
Védelembe vett kiskorú
Veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma
gyermekek száma (TS 115)
Év
(TS 116)
Fő
Fő
n.a.
n.a.
2015
47

2016
2017
2018
2019
2020
Forrás: TeIR, KSH Tstar

1
2
1
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
3
n.a.

A veszélyeztetett gyermek nincs a településen.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek
Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma (TS 111)

Fő
36
2015
39
2016
32
2017
30
2018
24
2019
24
2020
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 2017 évtől csökkent.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya

Év

4.1.3. számú táblázat - Árvaellátás
Árvaellátásban
Árvaellátásban
Árvaellátásban
részesülő
részesülő
részesülők
férfiak száma (fő)
nők száma (fő)
összesen
(TS 065)
(TS 066)
Fő
Fő
Fő

1
n.a.
2015
1
n.a.
2016
1
n.a.
2017
1
n.a.
2018
1
n.a.
2019
n.a.
n.a.
2020
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

1
1
1
1
1
-

Települési beiskolázási támogatás - A beiskolázási támogatáshoz nyújtott települési támogatás
évente egy alkalommal nyújtható, összege a település közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkező, és életvitelszerűen itt élő általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermeket
nevelő esetében gyermekenként 5.000,- Ft, valamint a középiskolai hallgatói és felsőoktatásban
hallgatói jogviszonnyal rendelkező szociálisan rászorult személy esetében 7.000,- Ft. (A részleteket
a feltételekről a rendelet tartalmazza)
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Nincsen kimutatásunk erre vonatkozóan, de a gyerekek központilag is kedvezményben
részesülhetnek, illetve a Veszprémvarsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.
(II. 28.) a szociális gondoskodás helyi szabályairól – rendelet alapján is egyéb támogatást
kaphatnak.
e)magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
A községünkben csak magyar állampolgárságú gyermek él.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Veszprémvarsány községben nincs szegregátum, és szegregátum kialakulásával veszélyeztetett
terület.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A sérült, fogyatékos gyerekek ép, egészséges kortársaikkal történő együttnevelése fontos
pedagógiai és társadalompolitikai cél. Az elmúlt néhány évben a korábbi integrált nevelés
kiegészült egy új fogalommal, az inkluzív neveléssel, amelyet magyarra leginkább befogadó
pedagógiának lehetne fordítani. Ez a nevelési szemlélet nemcsak a sérültek, hanem a hátrányaik
miatt szegregálódó rétegek együttnevelését is szorgalmazza a többségi gyermektársadalommal.
Következtetés szerint a befogadó pedagógia fontos szerepet játszik a szegénység, a kirekesztettség
elleni harcban, továbbá elősegíti a szolidaritás erősödését.
Világszerte, így Magyarországon is a társadalom több csoportja egyre jobban marginalizálódik. A
kultúrájuk, anyagi helyzetük, fizikai állapotuk, származásuk, vallásuk stb. miatt hátrányba kerülők
helyzete súlyosbodik, s enyhítésére egyelőre nincs sikeres, megbízható megoldás.
A település mindkét nevelési-oktatási intézmény biztosítja az oktatáshoz a lehetőséget az itt tanuló
hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekeknek.
Győrben elérhető szolgáltatás:
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthon
Fejlesztő terápiák
adaptált sport, beszédfejlesztés, logopédia emlékezet- és figyelem fejlesztés, gyógylovaglás,
hippoterápia
gyógytorna,
gyógyúszás
informatikával
támogatott
képességfejlesztés,
mozgásfejlesztés, személyiségfejlesztés, Ulwila-féle zenepedagógiai módszer
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a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre
jutott ellátott, betöltetlen státuszok)
Az 1 fő védőnőre jutó gyerekek száma fokozatosan csökken, arányosan a gyermekszám
csökkenésével.

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

Év

Betöltött védőnői
0-3 év közötti
álláshelyek száma
gyermekek száma
(TS 109)
db

Fő

Átlagos
gyermekszám
védőnőnként
Fő

1
37
2015
1
40
2016
1
35
2017
1
39
2018
1
40
2019
1
42
2020
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

0
0
0
0,00
-

Veszprémvarsány Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet
alkot, Sikátor (8439 Sikátor, Kossuth u. 43.), Lázi (9089 Lázi, Kossuth u. 13.), Bakonypéterd
(9088 Bakonypéterd, Kossuth u. 62.), és Románd (8434 Románd, Kossuth u. 40.) községekkel.
A körzet székelye: 8438 Veszprémvarsány, Kossuth utca 21.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)

Év

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás
Felnőttek és
Csak
Felnőtt
gyermekek
felnőttek
A házi
házi
részére
részére
gyermekorvosok Gyermekorvos
orvos
szervezett
szervezett
által ellátott
által ellátott
által
háziorvosi
háziorvosi
szolgálatok
gyerekek
ellátott
szolgálatok szolgáltatások
száma
száma
gyerekek
száma
száma
(TS 108)
száma
(TS 107)
(TS 106)
db
db
db
Fő
Fő

n.a.
2015
n.a.
2016
n.a.
2017
n.a.
2018
n.a.
2019
n.a.
2020
Forrás: TeIR, KSH Tstar,
Önkormányzati adatok

1
1
1
1
1
n.a.

1
1
1
1
1
n.a.

234
231
229
225
233
235
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Veszprémvarsány Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi
körzetet alkot, Bakonygyirót (8433 Bakonygyirót, Rákóczi u. 4.), Bakonypéterd (9088
Bakonypéterd, Kossuth u. 62.), Gic (8435 Gic, Nagy Lajos u. 23.), Lázi (9089 Lázi, Kossuth u.
13.), Románd (8434 Románd, Kossuth u. 40.) és Sikátor (8439 Sikátor, Kossuth u. 43.)
községekkel.
A körzet székhelye: Házi gyermekorvosi Rendelő 8438 Veszprémvarsány, Kossuth utca 21.
Házi gyermekorvosi körzet:
Veszprémvarsány Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi
körzetet alkot,
Bakonygyirót (8433 Bakonygyirót, Rákóczi u. 4.), Bakonypéterd (9088 Bakonypéterd, Kossuth u.
62.), Gic (8435 Gic, Nagy Lajos u. 23.), Lázi (9089 Lázi, Kossuth u. 13.), Románd (8434 Románd,
Kossuth u. 40.) és Sikátor (8439 Sikátor, Kossuth u. 43.) községekkel.
A körzet székhelye: Házi gyermekorvosi Rendelő 8438 Veszprémvarsány, Kossuth utca 21.
Fogorvosi körzet:
Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés
keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 9024 Győr, Dembinszky u. 25.
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi
alapellátási körzetet alkot, Sikátor (8439 Sikátor, Kossuth u. 43.), Lázi (9089 Lázi, Kossuth u. 13.),
Románd (8434 Románd, Kossuth u. 40.), Bakonypéterd (9088 Bakonypéterd, Kossuth u. 62.), és
Gic (8435 Gic, Nagy Lajos u. 23.) községekkel.
A fogorvosi körzet székhelye: 8438 Veszprémvarsány, Kossuth utca 21.
Veszprémvarsány Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet
vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot.
A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: 9024 Győr, Liezen-Mayer u. 57.
Iskola-egészségügyi ellátás:
Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet 8438
Veszprémvarsány, Kossuth utca 21. szám alatti háziorvosi rendelőben biztosítanak.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
Óvodába járási kötelezettség: A gyermek, abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától –tankötelezettségük megkezdéséig - legalább
napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. [Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdés] Fontos tudni, hogy a kötelező óvodába járás és az
azzal kapcsolatos előírások azokra a 3, 4 és 5 éves gyermekekre is vonatkoznak, akik már jelenleg
is óvodába járnak. (5 éves kortól eddig is kötelező volt az „óvodába járás”!) Tehát nem
„felmenőrendszerben” kerül bevezetésre az „óvodakötelezettség intézménye, hanem 2015.
szeptember 1-től egyszerre minden érintett korosztályra érvényesen.
Az óvoda és bölcsőde a Pedagógiai Program alapján a munkatervben meghatározottak szerint
végezi személyiségfejlesztő munkáját.
A gyermekek óvodai felvételekor bemenet mérést végeznek az óvónők. A mérések folyamatosak,
félévente. A gyermekek személyiségfejlődésének minden területére kiterjednek. Az alkalmazott
mérési módszer jól alkalmazható, és ehhez a bemeneti állapothoz mérik az egyes gyermekek
fejlődését.
A fokozott hátrányokkal óvodába érkező gyerekek mielőbbi felzárkóztatására, egyéni
fejlesztésére, odafigyelnek, hogy kellő időben tankötelessé váljanak. A Pannonhalmi Pedagógiai
Szakszolgálat fejlesztő pedagógusai minden tanévkezdéskor segítenek a „Rövid Differ” teszt
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felméréseivel. Minden 5. életévét betöltött gyermeket megszűrnek, pedagógiai és beszédhiba
téren. A fejlesztésre szoruló gyerekek egyéni, illetve kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokon
vesznek részt heti két alkalommal, 45 perces foglalkozásokon. Logopédus segíti a beszédhibás
gyerekeket hetente kétszer, 45 perces foglalkozáson.
A korai fejlesztés feladatát a Pannonhalmi Szakszolgálat szakemberei látják el.
d) gyermekjóléti alapellátások, Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, gyermekszegénységet
csökkentő speciális szolgáltatások
A feladatokat a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális
Intézménye látja el. A családsegítő heti egy alkalommal keddenként 12-14 óra között tart
ügyfélfogadást az Önkormányzat által biztosított helyiségben.
Gyermekjóléti szolgálat: keretében az ellátási területen élő gyermekek szociális helyzetének,
veszélyeztetettségének folyamatos figyelemmel kísérése, ennek érdekében a területén
megelőzésben érintett valamennyi szervvel való együttműködés. A veszélyeztetettséget előidéző
okok feltárása, a gyermekek panaszainak meghallgatása és a megismert problémák megoldására
tervek készítése. A gyermek mellé hivatalból kirendelt személyek munkájának szervezése,
irányítása, a gyermekvédelmi feladatok ellátása, családtervezési, pszichológiai, nevelési,
egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás nyújtása, az
ezekhez való hozzájutás megszervezése. Az igénylők részére szabadidős programok szervezése és
segítség nyújtása a hivatalos ügyeik intézésében.
Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda jelenleg nem működik a településen.
e) gyermekek napközbeni ellátása, bölcsődei ellátás
4.3.3. a.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek
száma
Működő, önkormányzati
bölcsődei férőhelyek
száma

Önkormányzati bölcsődébe
beírt gyerekek száma

db

Fő

2019

14

6

2020

14

8

Év

2015
2016
2017
2018

Forrás: Önkormányzati és intézményi
adatgyűjtés

52

Év

2015
2016
2017
2018
2019
2020

4.3.3. b.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Működő Munkahelyi Működő
Családi
Működő
Mini
Működő Bölcsődébe
munkahelyi bölcsődébe
családi bölcsődébe
mini
bölcsődébe (összes)
(összes)
bölcsődei
beírt
bölcsödei
beírt
bölcsődei
beírt
bölcsődei
beírt
férőhelyek
gyerekek férőhelyek gyerekek férőhelyek gyerekek férőhelyek gyermekek
száma (TS száma (TS
száma
száma (TS száma (TS száma (TS száma (TS
száma
126)
122)
(TS 125)
121)
127)
123)
124)
(TS 120)
db
Fő
db
Fő
db
Fő
db
Fő
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar

BÖLCSŐDE:
Az óvoda a tanévet 4 csoporttal kezdte meg 3 csoport Veszprémvarsányban, 1 csoport Láziban
indult. 2019.09.01-től 14 férőhelyes 1 csoportos bölcsődei szolgáltatásra is van lehetőség.
A beíratott gyermekek száma 6 fő.
A felügyeletet, nevelői munkát szakképzett kisgyermek nevelő, és szakképzett bölcsődei dajka látja
el. A bölcsőde nyitvatartási ideje az óvoda nyitvatartási idejéhez igazodik.
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f) gyermekvédelem
A településen jól működik az egészségügyi, szociális, és oktatási területen a jelzőrendszer.
A gyermeki veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése érdekében a Család-és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai folyamatos tartják a kapcsolatot az észlelő és jelzőrendszer tagjaival. 2018ban is megrendezték a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tanácskozását, amelynek során
szerzett tapasztalatokat felhasználták a további együttműködés javítására.
Igazolatlan hiányzások ügyében nem érkezett jelzés az általános iskolából, óvodából, illetve
középiskolákból a településen élő tanköteles kiskorúakra vonatkozóan a szolgálat felé. Szakmaközi
megbeszéléseket tartanak a gyermekvédelemben érintett szakemberekkel.
A jelzőrendszer segítségével a továbbiakban is folyamatosan figyelemmel kísérik a településen élő
gyermekek helyzetét megelőzve a veszélyeztetettség kialakulását.
g) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Helyben A feladatokat a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat segíti
a krízishelyzetbe jutottakat. Valamint az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Győrben (35 km)
elérhetőek a lakosság számára.
h) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés

•
•

Művelődési Ház, Veszprémvarsány
Könyvtári, Információs és Közösségi Hely a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi
Tér szolgáltató helye. (LÁSD! 3.7. Helyi közélet)

A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett szabadidős
programok:
 Nyári egyhetes napközis gyermektábor a Karitasz anyagi támogatásával.
 Karitasz segítségével részvétei lehetőség a nyári Erzsébet táborban hátrányos helyzetű 7-14
éves gyermekek részére.
Közösségépítő éves programok:









életmód klub évértékelés évente 1x januárban
kézimunka klub (hetente 1x)
szemétszedés évente 1x (bel-és külterületen)
közös falusi belföldi (évente 2x) és külföldi kirándulások (1x)
falusi énekkar (hetente 1x)
falunap (évente 1x)
búcsú április vége (évente 1x)
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mikulásfogat és adventi vásár (évente 1x)
advent, falukarácsony (advent 4 vasárnap, karácsonyi ünnep 2x-egyház, iskola)
bálok: óvoda, tűzoltó labdarugó 1x, 1x, és 1x

i) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Ezt a gyermekek az intézményekben vehetik igénybe: bölcsőde, óvoda, iskola. A jelenlegi
szabályozás alapján, az 1-9. évfolyamon minden diák térítésmentesen juthat hozzá a
tankönyvekhez. A 10-12. évfolyamon továbbra is igényelni kell az ingyen tankönyvellátást.
Térítésmentes a tankönyvellátás jár még a tartósan beteg, a sajátos nevelési igényű (mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral rendelkezik, pszichés fejlődés zavarai miatt a
nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott), három- vagy többgyermekes
családban élő, nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő
diák.
j) eltérő kultúrájú, vagy a hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekcsoportok közötti
programok
A településen a gyermekcsoportok nincsenek megkülönböztetve, a programok bármely gyermek
részére biztosítva vannak.
k) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Ilyen észrevétel, jelzés nem érkezett önkormányzatunkhoz, megelőzése érdekében a családsegítő
szolgálat, a védőnő, és a nevelési, oktatási intézmények szoros kapcsolatot ápolnak a helyi körzeti
megbízottal, és a Győri Rendőrkapitánysággal.
l) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások az ellátórendszerek
keretein belül
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak
támogatása.
A - Beiskolázási támogatáshoz nyújtott települési támogatás - Veszprémvarsány Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 28.) rendelete a szociális gondoskodás helyi
szabályairól hátránykompenzáló szolgáltatás. A részletes feltételeket a rendelet tartalmazza.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
Fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi
vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott
személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.
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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
4.4. a) 1.számú táblázat - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
óvodás gyermekek
Hátrányos és
Hátrányos és
Óvodába beírt
halmozottan
halmozottan
gyermekek
hátrányos helyzetű
hátrányos helyzetű
száma
óvodás gyermekek
óvodás gyermekek
(gyógypedagógiai
száma
Év
aránya az óvodás
neveléssel együtt) (gyógypedagógiai
gyermekeken belül
(TS 087)
neveléssel együtt)
(TS 093)
(TS 092)
Fő
Fő
%
0
n.a.
2015
0
n.a.
2016
0
4
5,33%
2017
0
6
7,89%
2018
0
3
4,35%
2019
n.a.
1
2020
Forrás: TeIR, KSH Tstar
4.4. a) 2. számú táblázat - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános
iskolai tanulók
Hátrányos és
Hátrányos és halmozottan
halmozottan
Általános iskolai
hátrányos helyzetű
hátrányos helyzetű
tanulók száma a általános iskolai tanulók száma
tanulók aránya az
nappali
(gyógypedagógiai oktatással
Év
általános iskolai
oktatásban
együtt)
tanulókon belül (TS
(TS 094)
095)
Fő
Fő
%
6
3,08%
2015
5
2,54%
2016
3
1,69%
2017
9
4,81%
2018
5
2,76%
2019
3
2020
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés
Az általános iskolában a 2006-2007-es tanévtől bevezetésre került az SNI tanulóink oktatása
integrált formában. Azóta is folyamatosan emelkedik az integráltan oktatott tanulóink száma,
(2016-ban 24 fő) őket tanórák után kis csoportokban gyógypedagógus fejleszti. A Pedagógiai
Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézménye látja el a település feladatait.
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A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a 15/2013.(II.26.) EMMI rendelet a
pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről, értelmében tíz féle alapfeladatot lát el.



Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
Szakértői bizottsági tevékenység



Nevelési tanácsadás



Logopédiai ellátás



Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás



Konduktív pedagógiai ellátás



Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása



Gyógytestnevelés



Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás

4.4. a) 3. számú táblázat - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a középszintű
oktatásban
Év

Hátrányos és
Hátrányos és
Hátrányos és
Hátrányos és
Hátrányos Hátrányos
halmozottan
halmozottan
halmozottan
halmozottan
és
és
hátrányos
hátrányos
hátrányos
hátrányos
halmozotta halmozotta
helyzetű
helyzetű
helyzetű
helyzetű
n hátrányos n hátrányos szakközépiskolai szakközépiskolai szakgimnáziumi
tanulók
helyzetű
helyzetű
tanulók
tanulók
tanulók száma
aránya a
és hátrányos
és hátrányos
(TS 100)
szakgimnáziumi
gimnáziumi
tanulók
helyzetű
helyzetű
tanulókon belül
tanulók
aránya a
szakiskolai és
szakiskolai és
(TS 101)
száma (TS gimnáziumi készségfejlesztő készségfejlesztő
096)
tanulókon iskolai tanulók iskolai tanulók
belül (TS száma a nappali
aránya a
oktatásban (TS
tanulók
097)
098)

számához
viszonyítva
(TS 099)
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Fő

%

Fő

%

Fő

%

2015
2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

-

-

1

-

-

-

2018

-

-

1

-

-

-

2019

-

-

1

-

-

-

2020

-

-

2

-

-

-

Forrás: TeIR, KSH
Tstar
Győrben elérhető szolgáltatás:
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény és Gyermekotthon
4.4. a) 4. számú táblázat - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet
Megállapított hátrányos
Megállapított halmozottan
helyzetű gyermekek és
hátrányos helyzetű gyermekek és
nagykorúvá vált gyermekek nagykorúvá vált gyermekek száma
Év
száma (TS 114)
(TS 113)
fő
fő
n.a.
n.a.
2015
4
n.a.
2016
5
n.a.
2017
6
n.a.
2018
6
n.a.
2019
5
n.a.
2020
Forrás: TeIR, KSH Tstar
Fejlesztő terápiák
adaptált sport, beszédfejlesztés, logopédia emlékezet- és figyelem fejlesztés, gyógylovaglás,
hippoterápia
gyógytorna,
gyógyúszás
informatikával
támogatott
képességfejlesztés,
mozgásfejlesztés, személyiségfejlesztés, Ulwila-féle zenepedagógiai módszer
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)

Év

3-6 éves
korú
gyerme
-kek
száma

Óvodai
gyermekcs
oportok
száma
–
gyógyp
edagógiai

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
Óvodai
Óvodai Óvodába Óvodai Gyógypedagógi
férőhelye feladatell
beírt
gyógype
ai oktatásban
k száma
átási
gyermek dagógiai részesülő óvodás
(gyógype helyek ek száma gyermek
gyermekek
dagógiai
száma (gyógype csoporto
száma
nevelésse (gyógype dagógiai k száma
az integráltan
l együtt) dagógiai nevelésse (TS 086)
oktatott SNI
(TS 090) nevelésse l együtt)
gyermekek
l együtt) (TS 087)
nélkül (TS 091)
(TS 088)

Egy óvodai
gyermekcs
oportra
jutó
gyermekek
száma (TS
089)
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nevelés
sel
együtt
(TS
085)
fő

db

db

db

fő

db

fő

fő

2015
2016

3
3

90
90

1
1

75
72

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

25
24

2017

3

90

1

75

n.a.

n.a.

25

2018

3

90

1

76

n.a.

n.a.

25

2019

3

90

1

69

n.a.

n.a.

23

2020

3

90

1

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar,
Önkormányzati adatgyűjtés

4.4.4. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok,
feladatellátási helyek
Más
Egy általános
Az általános
településről
Az általános
Általános iskolai
iskolai
iskolai osztályok
bejáró
iskolai osztályok feladat-ellátási
osztályra jutó
száma a
általános
száma (a
helyek száma
tanulók
gyógypedagógiai
iskolai
gyógypedagógiai (gyógypedagógiai száma a nappali
oktatásban (a
tanulók
Tanév
oktatással
oktatással
oktatásban
nappali
aránya a
együtt)
együtt)
(gyógypedagógiai
oktatásban) (TS
nappali
(TS 081)
(TS 079)
oktatással
080)
oktatásban
együtt) (TS 082)
(TS 084)
db
db
db
fő
%
n.a.
8
1
24
2014/2015
n.a.
8
1
25
48,72%
2015/2016
n.a.
8
1
22
55,33%
2016/2017
n.a.
8
1
23
50,28%
2017/2018
n.a.
8
1
23
52,94%
2018/2019
n.a.
8
1
22
51,93%
2019/2020
Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.4.5. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezők a nappali
oktatásban
A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a
nappali oktatásban (TS 083)
Tanév
Fő
16
2014/2015
23
2015/2016
27
2016/2017
19
2017/2018
27
2018/2019
n.a.
2019/2020
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Forrás: TeIR, KSH Tstar

A Veszprémvarsányi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
Veszprémvarsányi Fekete István Óvoda és Bölcsőde helyi intézmények látják el a feladatot.
(Részletek a 4. fejezetben.)
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Nem releváns a településen.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
A településen működő egy oktatási intézmény a tanulók iskolai eredményessége érdekében a
pedagógiai programja alapján gondoskodik.
e) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások
A helyi katolikus Egyházközség társadalmi felelősségvállalása keretében, folyamatosan szervez
adománygyűjtést. Minden hónap utolsó hétvégéjén az istentiszteletek alkalmain adománygyűjtést
tartanak egy jó cél érdekében. Egy családot, amelyben egyedül maradtak a gyermekek, mert
balesetben meghalt az édesapa, vagy egy szervezetet, amely fogyatékkal élő gyerekek
élményterápiás kezelésére jött létre, vagy egy intézményt, amely hozzásegíti hajléktalan
embertársainkat a mindennapi ételhez.
Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 28.) rendelete a szociális
gondoskodás helyi szabályairól.

Év

4.4.6. számú táblázat - Gyermekjóléti, hátránykompenzáló
szolgáltatások
Biztos kezdet
Tanoda
Család- és
Szünidei
gyerekházat
szolgáltatást gyermekjóléti étkeztetésben
rendszeresen
rendszeresen szolgáltatást
részesülő
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igénybe vevő
gyermekek
száma
Fő

igénybe vevő
gyermekek
száma
Fő

igénybe vevő
kiskorúak
száma
Fő

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és
intézményfenntartói adatok

gyermekek
száma (TS 112)
Fő
n.a.
n.a.
n.a.
6
5
5

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
A
gyermekek
szabadidejének
hasznos
Játszótér, szabadidő park fenntartása, a
eltöltésére
alkalmas
kültéri
közösségi
kialakítása.
létesítmény nincs a településen.
A helyi civil szervezetek és fórumok közösségi
tevékenységeiket, programjaikat nem tudják
megfelelő színvonalú, és korszerű technikai
A művelődési ház felújítása.
ellátottsággal rendelkező helyen megvalósítani.
A közösségi programok hiánya csökkenti a falu
népességmegtartó képességét.
A
gyermekek
szünidőben
hasznos
A gyermekek számára nyári táborok, napközis
tevékenységgel töltik el idejüket, biztonságos,
foglalkozások részben biztosítottak
támogató környezetben, felügyelet alatt vannak
A gyerekek és felnőttek nemzeti identitástudata A gyermekek honismerete javul, növekszik a
csökken
nemzeti identitástudat
Egy új óvoda létesítése, vagy a régi épület
Az óvoda épülete korszerűtlen, nem gyerekbarát
korszerűsítése

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nőket is foglalkoztató munkahelyek jellemzően a közszféra és a szolgáltatási szektor. A
foglalkoztatott, az inaktív és a munkanélküli női népesség főbb demográfiai adatai nem állnak teljes
körűen a rendelkezésre (gyermekszám, képzettség, családi állapot, demográfiai adatok). A
gyermekes családok gazdasági aktivitásáról felmérés nem készült a településen.
A gyermeküket egyedül nevelő nők gazdaságilag (és jogilag is) ki vannak szolgáltatva. A település
nem rendelkezik felméréssel a gyermeküket egyedül nevelő nők, férfiak szükségleteit illetőleg. A
nők és férfiak foglalkozási (horizontális) szegregációja, és az ún. „üvegplafon” (a vertikális
szegregáció) az egyenlőtlen bérezést és általában a javakhoz, kompetenciákhoz és lehetőségekhez
való egyenlőtlen hozzáférést eredményezi. A nők jellegzetesen az alacsonyfizetésű munkakörökbe
szorulnak. A település nem rendelkezik kimutatással a férfiak és nők bérezését illetőleg. A várandós
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és kisgyermekes anyák visszatérése biztosított és támogatott az önkormányzati munkahelyeken.
Munkaerőpiaci-helyzetükről azonban nem készült felmérés.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A munkanélküliek számában a nemek aránya 2017-re a nők arányában nagyobb csökkenés mutat.
A foglalkoztatás egyik meghatározója az iskolai végzettség, mely tekintetében a nők általában
alacsony iskolai végzettséggel rendelkező népesség és a magas iskolai végzettséggel rendelkező
népesség arányában felülreprezentáltak. Az önkormányzat által működtetett intézményekben a női
munkavállalók száma magas.
5.1.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek
szerint
(a 3.2.1. táblával azonos)
Nyilvántartott álláskeresők aránya az
állandó népességben a 15-64 évesek körében
Év
Férfiak aránya
(TS 033)
%

Nők aránya
(TS 034)
%

2,07%
3,33%
2015
2,07%
1,11%
2016
1,81%
0,83%
2017
0,81%
0,86%
2018
1,39%
0,60%
2019
2020
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Összesen
%
2,70%
1,59%
1,32%
0,84%
1,00%
0,00%

5.1.2. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott
álláskeresők (a 3.2.3. táblával azonos)
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Év

180 napnál hosszabb ideje
regisztrált munkanélküliek
aránya (TS 057)

%
30,00%
2015
33,33%
2016
60,00%
2017
50,00%
2018
28,57%
2019
2020
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nők aránya a 180 napon túli
nyilvántartott álláskeresőkön
belül (TS 058)
%
66,67%
16,67%
33,33%
100,00%
-

5.1.3. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma
(a 3.2.6. táblával azonos)
Nyilvántartott
Nyilvántartott pályakezdő
álláskeresők száma
álláskeresők száma
Év
(TS 052)
(TS 053)
fő
Fő
2015
20
2
2016
12
1
2017
10
n.a.
2018
6
1
2019
7
n.a.
2020
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A Győri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által szervezett képzési programokon bárki részt
vehet, aki a feltételeknek megfelel, valamint a szakképzési centrumok által kínált esti képzéseket
lehet igénybe venni ingyenesen.
A térítéses képzéseket több környékbeli városban el lehet végezni. A felnőttoktatásban résztvevők
száma helyi szinten nem releváns, mert a településen nincsen továbbképző intézmény, tehát
azrésztvevők száma helyben 0 fő.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetősége a helyi, és környékbeli (főleg
Győrben) cégeknél betanított munkában, vagy a mezőgazdaságban lehetséges, valamint a
továbbképzéssel a szociális ellátórendszerben.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Az önkormányzatnak nincs tudomása arról, hogy hátrányos megkülönböztetés történt a
foglalkoztatás területén.
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl.
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)
A településen 2019-től már bölcsőde és óvoda működik.(Részletesen a 4. fejezetben.)

5. 2. 1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma (a 4.3.1. táblával azonos)
Év

Betöltött védőnői
álláshelyek száma
(TS 109)

0-3 év közötti
gyermekek száma

Átlagos
gyermekszám
védőnőnként

64

db

fő

fő

2015
1
0
2016
1
0
2017
1
0
2018
1
0
2019
1
0
2020
1
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

0
0
0
0
-

5.2.2. a) Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma (4.3.3. a.) számú
táblázatból
Működő,
önkormányzati
Önkormányzati bölcsődébe beírt
bölcsődei férőhelyek
gyerekek száma
Év
száma
db
Fő
0
0
2015
0
0
2016
0
0
2017
0
0
2018
14
6
2019
14
8
2020
Forrás: Önkormányzati és intézményi
adatgyűjtés

5.2.2. b) Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma (4.3.3. b.) számú táblázatból

Év

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Működő Munkahelyi Működő
Családi
Működő
Mini
Működő Bölcsődébe
munkahelyi bölcsődébe
családi bölcsődébe
mini
bölcsődébe (összes)
(összes)
bölcsődei
beírt
bölcsödei
beírt
bölcsődei
beírt
bölcsődei
beírt
férőhelyek
gyerekek férőhelyek gyerekek férőhelyek gyerekek férőhelyek gyermekek
száma (TS száma (TS
száma
száma (TS száma (TS száma (TS száma (TS
száma
126)
122)
(TS 125)
121)
127)
123)
124)
(TS 120)
db
Fő
db
Fő
db
Fő
db
Fő
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
A településen nincs olyan kezdeményezés, ami családbarát munkahelyek kialakítását, a nők
alternatív foglakoztatását segítő, a családi kötelezettségeknek való megfelelést segítő
vállalkozásokat elismerné, ösztönözné. A községben kevés az atipikus munkalehetőség, ezek
bővítése indokolt.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
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Veszprémvarsány Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet
alkot, Sikátor (8439 Sikátor, Kossuth u. 43.), Lázi (9089 Lázi, Kossuth u. 13.), Bakonypéterd (9088
Bakonypéterd, Kossuth u. 62.), és Románd (8434 Románd, Kossuth u. 40.) községekkel.
A körzet székelye: 8438 Veszprémvarsány, Kossuth utca 21.

A születések száma továbbra sem közelíti meg a 2008-as válság előtti szintet. A terhesség
megszakítások száma és a csecsemőhalandóság folyamatosan csökken. Az abortuszok számának
csökkenése mögött a szülőképes korú nők számának csökkenése és a tudatosabb családtervezés áll.
A teljes termékenységi arányszám –amely az egy szülőképes korú nőre jutó születések száma –
2016-ban 1,44 volt, az elmúlt húsz évben 1,2 és 1,4 közt mozgott. Hiába nő azonban a
termékenységi arányszám, érdemi születésszám-emelkedés nem történt, mivel a szülőképes korú
nők száma folyamatosan csökken (KSH).
Az évek során lassan ugyan, de a gyermekek száma egyre csökken a faluban.
A védőnő a méhnyakrák elleni szűrővizsgálatok elvégzésére rendelkezik jogosultsággal, ezen az
érintett korosztály (25-60 év közöttiek) megjelenésükről nincs kimutatásunk.
A 2014 őszén bevezetett, és az állam által 2014 óta minden évben felajánlott önkéntes HPV elleni
védőoltás és annak beadatása a jogosultak számára mindkét dózis esetében térítésmentes. A
költségeket a központi költségvetésből fedezik.
(forrás: https://www.antsz.hu)

A prevenciós gyerekkori szűréseket a védőnő végzi el.
5.4 A nőket érő erőszak, kapcsolati erőszak
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A párkapcsolaton belüli erőszak a szóbeli erőszaktól a gyilkosságig fajuló cselekmények széles
skáláján helyezkedhet el. A gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatás a Pannonhalma Többcélú
Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény keretein belül került
megszervezésre. Ilyen esetekben hozzájuk lehet fordulni.
A családsegítő és gyermekjóléti feladatok megvalósulását a komplex családgondozás,
családlátogatások, információnyújtás, tanácsadás, segítő beszélgetések, adományok közvetítése
szolgálja. Az észlelő-és jelzőrendszer hatékony működésének érdekében szakmaközi
megbeszélések, esetmegbeszélések, esetkonferenciák kerültek ill. kerülnek megrendezésre minden
évben.
A családsegítő heti egy alkalommal keddenként 12-14 óra között tart ügyfélfogadást az
Önkormányzat által biztosított helyiségben. 2019-ben Védelembe vétel alatt álló kiskorú száma: 1
fő. Védelembe vételre a szülők konfliktusos kapcsolata miatt került sor.
A rendőrséggel együttműködve az ilyen esetekben a távoltartást is lehet kérni.
Ma már a távoltartás intézményének bevezetését követően védelmet lehet nyújtani a családon belüli
erőszakkal szemben, de jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a
családokat érő erőszakos cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi,
szociális szolgáltatások, a védőnői hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek
alapján egyre több esetre derül fény, egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak
segítségért országos szinten.
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5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
A községben nincs anyaotthon vagy családok átmeneti otthona. Helyben a A feladatokat a
Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye látja
el segíti a krízishelyzetbe jutottakat. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények Győrben (kb. 35
km) elérhetőek a lakosság számára.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
Veszprémvarsány Község Önkormányzata az Écsi Közös Önkormányzati Hivatalba tartozik, a helyi
hivatalban 3 fő női munkatárs dolgozik, a jegyző és a polgármester nő.
Képviselő testület 7 főből áll: 3 nő és 4 férfi, ebből az alpolgármester férfi. A nevelési-oktatási
intézményekben, többségben női alkalmazottak dolgoznak.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
A kisgyermeket nevelő nők, de különösen a gyermeküket egyedül nevelő anyák, valamint a 45 év
feletti nők, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. Ennek oka egyebek
között a magyar társadalom hagyományos családmodelljében található.
Önkormányzat a közművelődés, a sport, a szabadidő eltöltésének terén olyan családbarát
környezetet kíván teremteni, amely közösségi teret nyújt számukra is. Folyamatosan megújuló
programok mellett a helyi hagyományos programokat is szerveznek, melyek a családi összetartozást
is erősíthetik, és a családok helyben maradását. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat igyekszik
személyre szabottan foglalkozni a nehéz körülmények között élőkkel, és a 2019-ben megnyílt
bölcsőde lehetőséget ad a kisgyermekes anyáknak a GYED utáni munkába álláshoz. A jövőben a
nőket érintő problémák megoldásának érdekében egy női civil szervezet létrehozását tervezzük.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek
minél több nő jusson el térítésmentes
Nem biztosított a térítésmentes szűrővizsgálatok
szűrővizsgálatra,
betegségeik
időben
szervezése és széleskörű propagálása
felismerhetőek, kezelhetőek legyenek
A nők minőségi időt nem tudnak a családdal
Munkahely teremtés helyben
tölteni, mivel a munkahelyre eljutás sok időt
vesz igénybe
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
A közvélemény az időskor határkövét általában a gazdasági aktivitás megszűnéséhez köti, így egyre
későbbre tesszük az öregedés kezdetét is. Magyarországon hosszú időn keresztül változatlan volt az
öregségi nyugdíjkorhatár: férfiaknál 60, nőknél 55 év. Többszöri módosítás után 2012-től azonban
fokozatosan és egységesen 65 évre emelkedik. Felemelése azt jelzi, hogy 65 éves kor előtt az ember
még nem számít idősnek, hiszen a társadalom teljes értékű munkateljesítményt vár el tőle.
A 2011. évi népszámlálás óta a népesség korösszetételében az időskorosztályok aránya tovább
növekedett. A változást a 65 éves és annál idősebb korosztály növekedő, illetve a 15–39 éves
korosztály csökkenő aránya jelzi a legszembetűnőbben.
A lakóhely változtatás szempontjából a lakosság legidősebb csoportját stabilitás jellemzi.
6.1. számú táblázat - Öregedési index (3. táblával azonos)
Év

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
(TS 026 és TS 028
összesen)

142
2015
150
2016
154
2017
165
2018
179
2019
189
2020
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
(TS 010 és TS 012
összesen)

Öregedési index
%
(TS 030)

187
181
176
179
181
167

75,94%
82,87%
87,50%
92,18%
98,90%
-

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb
járandóságban részesülők száma

Év

Nyugdíjban,
ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban
részesülő férfiak
száma (TS 063)

89
2015
92
2016
98
2017
98
2018
100
2019
n.a.
2020
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Nyugdíjban,
ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban
részesülő nők száma
(TS 064)

Összes nyugdíjas

141
137
139
140
143
n.a.

230
229
237
238
243
-
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Év

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Forrás:
TeIR,
KSH
Tstar

Életkoron
alapuló
ellátásban
részesülő
férfiak
száma
(TS 067)
6
5
6
6
5
n.a.

6.1.2. számú táblázat - Nyugdíjszerű ellátások
Életkoron
Özvegyi és
Öregségi
Özvegyi és
alapuló
Öregségi
szülői
nyugdíjba
szülői
ellátásban
nyugdíjba nyugdíjba
n részesülő
nyugdíjba
részesülő
n részesülő n részesülő
férfiak
n részesülő
nők
nők száma
férfiak
száma
nők száma
száma
(TS 070)
száma
(TS 069)
(TS 072)
(TS 068)
(TS 071)
4
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

68
70
73
71
76
n.a.

115
116
119
117
120
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

6
6
6
8
8
n.a.

Időskorúak
járadékában
részesítettek
havi átlagos
száma (fő)
(TS 134)
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Időskorúak ellátási típusa: Pénzbeli, amely ellátás jövedelmi helyzettől függő.
Jogosultsági feltételek: Az időskorúak járadéka a megélhetési jövedelemmel nem rendelkező
időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Az ellátás havi összege jövedelemmel nem
rendelkező jogosult esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2020. évben
28.500 Ft)
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
Az életkor előrehaladtával, a munkaerő-forgalomban részt vevőknek a megfelelő korú népességhez
viszonyított aránya folyamatosan csökken, ami az idősebb korosztályoknál a foglalkoztatottak
számának csökkenéséből is eleve következik. A munkaerő-forgalmi részvétel intenzitása csak
gyengén függ az iskolai végzettségtől, a legnagyobb arányban a középfokú végzettségűek éltek a
változtatás lehetőségével, míg legkevésbé a diplomával rendelkezők.
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a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Öregségi nyugdíjkorhatár: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
18. § (1) bekezdése szerinti öregségi nyugdíjkorhatár. E rendelkezés szerint a társadalombiztosítási
öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki a) 1952. január 1-je előtt született,
a betöltött 62. életév b) 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap, c) 1953-ban
született, a betöltött 63. életév d) 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap, e)
1955-ben született, a betöltött 64. életév f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183.
nap, g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév.
2018-tól kedvezőbb feltételekkel lehet a nyugdíjas korosztályt foglalkoztatni, de feltételezhető, így
sem nőtt a számuk.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a
településen)
A közintézményekben, az idősek foglakoztatását támogató programok a településen nem
jellemzőek. A programok szervezésében aktívan részt vehetnek.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
6.2. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás
terén (a 3.2.2. táblázatból)
Nyilvántartott
álláskeresők
száma összesen

Év

Fő
összesen
Fő
41-45 év (TS
042)
%
Fő
46-50 év (TS
043)
%
Fő
51-55 év (TS
044)
%
Fő
56-60 év (TS
045)
%
Fő
61 éves, vagy
afeletti (TS 046)
%
Forrás: TeIR, Nemzeti
Munkaügyi Hivatal

2015

2016

2017

2018

2019

2020

20

12

10

6

7

0

1
1
5,00% 8,33%
n.a.
n.a.
2
1
10,00% 8,33%
3
4
15,00% 33,33%
3
3
15,00% 25,00%

n.a.
n.a.
n.a.
2
n.a.
1
20,00%
14,29%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1
14,29%
5
3
2
50,00% 50,00% 28,57%

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
-

Az önkormányzatnak nincs tudomása arról, hogy hátrányos megkülönböztetés történt a
foglalkoztatás területén.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
A közszolgáltatások infó-kommunikációs akadálymentesítése csak részben megoldott.
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Az önkormányzat saját honlapot üzemeltet, melyen az aktuális szolgáltatási információk
szerepelnek. (http://veszpremvarsany.hu/)
A helyi egyházközségek is folyamatosan szervez vallási eseményekhez kötődő programokat.
Közösségi életet erősítő programok számukra:
Egyéb programok:
- életmód klub
- kézimunka klub
- közös falusi belföldi és külföldi kirándulások
- falusi énekkar
- falunap
- búcsú
- adventi vásár, falukarácsony
- bálok
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak
száma

Év

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Forrás: TeIR, KSH
Tstar

Fő

Nappali
ellátásban
részesülő
időskorúak
száma (TS
129)
Fő

142
150
154
165
179
-

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

65 év feletti
lakosság száma
(férfiak TS 026,
nők TS 028)

Házi
segítségnyújtásban
részesülők száma
(TS 130)

Szociális
étkeztetésben
részesülők száma
(TS 131)

fő

fő

7
10
10
11
11
12

37
45
49
42
51
50
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Az egészségügyi ellátással kapcsolatban az információkat LÁSD a 3.6 Fejezetben.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés



Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
Művelődési Ház

A helyi egyházközségek is folyamatosan szervez vallási eseményekhez kötődő programokat.
Közösségi életet erősítő programok számukra.(LÁSD! 6.3.fejezet)
c) idősek informatikai jártassága
Az idősek informatikai jártasságáról nem készült felmérés, így nem rendelkezünk pontos adatokkal
arról, hogy az idősebb korosztály mennyire képes kihasználni ezeket a lehetőségeket. Sok esetben
nem is rendelkeznek számítógéppel.
d) a generációk közötti programok
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A közös falusi belföldi és külföldi kirándulásokon, falusi énekkarban, falunapon, búcsúban, adventi
vásáron, falukarácsonyon, bálokon minden generáció részt vesz.

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
A helyi katolikus plébánia a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátsághoz tartozó
közösség, amelyeken a Szent Márton hegyén lévő bencés monostor szerzetespapjai látják el a
lelkipásztori szolgálatot, és folyamatosan szervez vallási eseményekhez kötődő programokat.
Közösségi életet erősítő programok számukra.(LÁSD! 6.3.fejezet)
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Idős korosztály biztonságérzete növekedne a
kamerarendszer bővítésével
A községben egyre több az egyedül élő idős
ember, aki ki az elmagányosodással küzd, és
nehezen látja el magát.
Idősekhez nem jutnak el információk,
elszigetelődés veszélye

fejlesztési lehetőségek
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, felújítása

Az egyedül maradt idősek emberséges ellátása,
aktív időskor biztosítása, 24 órás felügyelet
mellett.
Idős korosztály informatikai jártassága javul,
elszigetelődés csökken
minél több idős ember jusson el térítésmentes
Idősek számára nem biztosított a térítésmentes
szűrővizsgálatra,
betegségeik
időben
szűrővizsgálat
felismerhetőek, kezelhetőek legyenek

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A fogyatékosság fogalmára nincs egységes, átfogó, minden országban azonosan értelmezett,
elfogadott definíció. Magyarországon a „fogyatékosság” szó eltérő és széles jelentés-tartalmú
kategória, amelynek aktuálisan alkalmazott értelmezése –sokszor sajnálatos módon-attól függően
változik, hogy éppen mely tudományterület, szakterület vagy akár civil nyelvhasználat
kontextusában fordul elő. A fogyatékosság fogalmának értelmezésében jelentős
hangsúlyeltolódásokat látunk, amelyek tudományterülettől független egységes értelmezés
alkalmazását teremtették meg (WHO 1980-1997, 1997-től).
A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit
megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek
élni. A fogyatékos emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, illetve a
társadalom szemléletmódjának alakítása kötelességünk, és törvény határozza meg.
Az ENSZ 1992-ben nyilvánította a fogyatékos emberek világnapjává december 3-át, hogy ezzel
hívja fel a társadalom figyelmét a fogyatékos emberek problémáira.
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők
száma nemenként
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Év

Megváltozott munkaképességű
Megváltozott munkaképességű
személyek ellátásaiban
személyek ellátásaiban
részesülők száma - Férfiak (TS
részesülők száma - Nők (TS 062)
061)

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Forrás: TeIR, KSH Tstar

a)

Összesen

11

13

24

13
15
17
15
n.a.

12
11
12
12
n.a.

25
26
29
27
-

fogyatékkal élők foglalkoztatásának
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)

lehetőségei,

foglalkoztatottsága

(pl.

védett

Településünkön a fogyatékosok közfoglalkoztatásban nem vesznek részt. A védett foglalkoztatással
kapcsolatban helyi információval nem rendelkezünk.
b) munkavállalást segítő lehetőségek
Ipari park kialakítása tervezett a községben.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Az önkormányzatnak nincs tudomása arról, hogy bármilyen jellegű hátrányos megkülönböztetés
történt a foglalkoztatás területén.
d) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
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7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban
részesülő
fogyatékkal élők száma
Nappali ellátásban részesülő
Év
fogyatékos személyek száma
(TS 128)
2015

-

2016
2017
2018
2019
2020
Forrás: TeIR, KSH Tstar; és helyi adatszolgáltatók

A fogyatékos személyek lakóotthona lehet rehabilitációs vagy ápoló, gondozó célú lakóotthon.
A fogyatékos személyek ápoló, gondozó célú lakóotthonában az a fogyatékos személy is
elhelyezhető, aki a lakóotthonban való elhelyezés általános feltételeitől eltérően önmaga ellátására
nem képes, és folyamatos tartós ápolást, felügyeletet igényel.
Nincs ilyen a településen, Győrben, és Győrújbaráton található. (35 km)
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei


A rokkantsági járadék az egészségkárosodott személyek részére folyósított rendszeres
pénzellátás. Jogosult rá az a személy, akinek a 25. életéve betöltése előtt keletkezett
egészségkárosodása legalább 70%-os mértékű, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban
vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesül. A járadék összege
2020.01.01-től 38.670 Ft/hó.
Nem akadálya a rokkantsági járadék megállapításának, illetve folyósításának, ha az igénylő
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy részére családi pótlékot folyósítanak, továbbá
az sem, ha a kérelmező munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban
áll. A járadék megállapítása szolgálati idő megszerzéséhez nincs kötve.



A munkábajárás terheinek csökkentése, valamint a munkaerő-toborzás elősegítése
érdekében lakhatási támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek aki jogosultsági feltételek
részben ismertetettek szerint az ellátásra való jogosultság feltételeinek megfelel.



A LAKHATÁSI TÁMOGATÁS AZ ALÁBBIAK SZERINT NYÚJTHATÓ, VISSZA
NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS (a jogszabályban meghatározott feltételekkel.)



A TÁMOGATÁS A BÉRLETI DÍJJAL ÉS KÖZÜZEMI DÍJAKKAL KAPCSOLATOS
KIADÁSOKRA HASZNÁLHATÓ FEL. (a jogszabályban meghatározott feltételekkel.)

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (XI.9.) önkormányzati rendelete
4/2015. (II. 28.) rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól lehetőséget nyújt, hogy a
lakhatási, gyógyszer-támogatási, és egyéb támogatásokat vegyen igénybe, a rendeletben
meghatározott feltételek mellett.
A fogyatékkal élő személyek számára külön pénzbeli és természetbeli ellátást és kedvezményeket
az önkormányzat nem nyújt.
 Fogyatékossági támogatás
 Rokkantsági járadék
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Parkolási igazolvány

Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák:
Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás
Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek otthona,
rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon
A felsorolt ellátások közül a településen házi segítségnyújtás, étkeztetés és a családsegítés
biztosított.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az utóbbi
években teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó ember –
azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista és súlyosanhalmozottan fogyatékos emberek – speciális szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex
akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni. Ez olyan eszközök
és megoldások telepítését jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy szolgáltatást a mozgássérült
embereken túl látás- vagy hallássérült, valamint értelmi fogyatékos emberek is igénybe vehessenek.
(Hangos térkép, indukciós hurok, könnyen érthető tájékoztató füzetek, stb.) A kulcs az, hogy ma
már nem pusztán épületek akadálymentesítéséről, hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű
hozzáféréséről beszélünk, amely tehát magában foglalja az épületek komplex akadálymentességét,
de annál jóval több.

A Művelődési Ház és a középületek akadálymentesítése a fejlesztési terveink között szerepel.
a) egészségügyi és rehabilitációs ellátások elérhetősége, együttműködése
A településen felnőtt háziorvos, gyermek háziorvos és fogorvos biztosítja az egészségügyi ellátást.
A falu központi részén található az akadálymentes egészségház.
b) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
A polgármesteri hivatal és az egészségház akadálymentes, a Művelődési Ház akadálymentesítése
tervben van.
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c) közszolgáltatásokhoz, köznevelési intézményekhez, kulturális és sportprogramokhoz való
hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség,
lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
A település rendelkezik honlappal, de információs akadálymentesítése nem megoldott, eügyintézésre alkalmas.
d) munkahelyek akadálymentesítettsége
A településen lévő munkahelyek akadálymentesítettségével kapcsolatban nem rendelkezünk
információval.
e) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A járdák, parkok részben akadálymentesen megközelíthetőek. A településen a közösségi közlekedés
biztosított.
f) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális
közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
A településen a fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások közül a
közlekedésüket megkönnyítő akadálymentesítés egyre szélesebb körű, intézményi lehetőségek
nincsenek.
g) előnyben részesítés (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Az önkormányzatnak nincsen ezzel kapcsolatos információja, az önkormányzati rendeletben
meghatározott támogatási lehetőségeket a fogyatékkal élők is igénybe vehetik, amennyiben
jogosultsági feltételeknek megfelelnek. (LÁSD: 7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és
természetbeni ellátása, kedvezményei – pontban.)
7.4. Fogyatékossággal élők helyi igényeinek kielégítését célzó programok a településen
A helyi fogyatékossággal élők igényei nem ismertek az Önkormányzat számára.
7.5. A fogyatékossággal élőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és a
felszámolásukra irányuló kezdeményezések
Közlekedésüket elősegítő akadálymentesítés.
7.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A
községben
a
középületek
nem
A középületek akadálymentesítése.
akadálymentesek.
A községben a járdák és közutak nagy része A járdák és közutak megjavítása, támogatás
elavult, rossz állapotú, a közlekedés nehézkes.
igénylésével.
Több célcsoportot érintő, településszintű megállapítások
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beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A községben a bel- és külterületi utak állapota
nem megfelelő. közművesítés miatti útátfúrások A település bel- és külterületi (önkormányzati)
miatt burkolathibák
úthálózatának javítása.
A közvilágítás állapotának javítása közvilágítás
A település egyes részein a közvilágítás állapota
korszerűsítése fenntartható, energiatakarékos
nem megfelelő
kialakításúraHagyományőrző programok megrendezéséhez Pályázati forrás felhasználásával meglévő, illetve
szükséges források hiánya
új rendezvények megszervezése
Testvér-települési kapcsolatok fenntartásához,
Testvér-települési kapcsolatok fenntartása
továbbfejlesztéséhez szükséges forráshiány
Művelődési Ház energetikai (fűtés korszerűsítés,
Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
napelem) állapota nem megfelelő
Tűzoltó szertár épülete beázik, nem megfelelő
nagyságú az eszközök tárolásához, felújítása és
Tűzoltó szertár épületének felújítása és bővítése
bővítése szükséges
feladatellátás érdekében
A településen a ravatalozó állapota nem
Ravatalozó felújítása
megfelelő
A településen jelentős probléma a csapadékvíz Csapadékvíz elvezető árkok felújításának
elvezetés
mértéke
A település ivóvízhálózata korszerűsítésre szorul

ivóvízhálózat korszerűsítése

Orvosi rendelő épülete felújításra szorul

orvosi rendelő épületének felújítása

Település központjában egyes helyeken nem
Gyalogátkelőhely kialakítása
megoldott a gyalogosok átkelési lehetősége,
központjában
ezért balesetveszélyes a közlekedés
Civil ház, tájház nem áll rendelkezésre.
civil ház, tájház kialakítása

a

település

A településen nincs kijelölt ipar- és fejlesztési
ipar- és fejlesztési terület kialakítása
terület a vállalkozók számára.
Szabadidős és sport tevékenység végzésére
Szabadtéri közösségi tér hiánya
alkalmas közösségi tér létrehozása szabadtéren
Szolgálati lakások állapotának javítása
A szolgálati lakás állapota nem megfelelő
A településen a biztonságos közlekedés nem
megoldott, parkolóhely hiánya miatt.
faluközpontban, rendezvények ideje alatt, Parkolóhelyek kialakítása
temetéskor a temető környékén kevés a
parkolóhely
Meglévő és újabb területek fásítása, virágosítása, A településkép szebbé, vonzóbbá tétele
kipusztult fák, bokrok, virágok pótlása,
esetlegesen utcabútorok cseréje, elhelyezése
parkok nem töltik be a közösségi terektől
elvárható
funkciót
parkok,
közterületek
megújítása ( padok kihelyezése, nyilvános WIFI)
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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.)
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról alkotott törvényt. A törvénnyel az Országgyűlés
elismerte, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen Magyarország fejlődéséhez. A
civil szervezetek a társadalom alapvető egységei, amelyek folyamatosan hozzájárulnak közös
értékeink mindennapi megvalósulásához. Az egyesülési szabadság érvényesülése, valamint a civil
szervezetek működési alapjainak megteremtése, társadalmilag hasznos és közösségteremtő
tevékenység. A közérdekű, illetve közhasznú tevékenységük támogatása társadalmunk feladata.

CIVIL SZERVEZETEK:




VESZPRÉMVARSÁNYI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA KÖRZETÉNEK GYERMEKEIÉRT
ALAPÍTVÁNY
ÉLETMÓD KLUB – VESZPRÉMVARSÁNYI KÖZÖSSÉG
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VESZPRÉMVARSÁNY LABDARÚGÓ EGYESÜLET
VESZPRÉMVARSÁNY KÖZSÉG KULTÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
TŰZOLTÓ EGYESÜLET VESZPRÉMVARSÁNY
EGYHÁZAK (KATOLIKUS, EVANGÉLIKUS, REFORMÁTUS)

b) helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti
partnerség bemutatása
A helyi katolikus, református, evangélikus Egyházközség is folyamatosan szervez vallási
eseményekhez kötődő programokat, adománygyűjtést.
A katolikus egyházközség minden hónap utolsó hétvégéjén az istentiszteletek alkalmain
adománygyűjtést tartunk egy jó cél érdekében. Egy családot, amelyben egyedül maradtak a
gyermekek, mert balesetben meghalt az édesapa, vagy egy szervezetet, amely fogyatékkal élő
gyerekek élményterápiás kezelésére jött létre, vagy egy intézményt, amely hozzásegíti hajléktalan
embertársainkat a mindennapi ételhez.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség, társadalmi
felzárkózást segítő közös programok bemutatása
Az önkormányzat és más önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való
partnerség jellemező az önkormányzatra. Aktív kapcsolat rendszert ápol a térség többi
szereplőjével, példamutató az együttműködés.
-

Écsi Közös Önkormányzati Hivatalba tartozik
Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás
Veszprémvarsány, Sikátor, Bakonypéterd és Lázi Önkormányzat Intézményfenntartó
Társulása

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A településen nincs nemzetiségi önkormányzat.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A legtöbb községben működő civil szervezet minden korosztály számára elérhető, azokban való
önkéntes a részvétel, mely időnként esélyegyenlőségi tevékenységet is végez. (pl. adományok
gyűjtése)
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése.
HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között a
hatékonyabb együttműködés alakulhat ki a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a
beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában,
összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az
önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását.
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett
nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények,
egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a HEP elkészítésének
folyamatában
A települési esélyegyenlőségi program készítését az adattáblák kitöltése alapján létrejött
helyzetelemzés alapozta meg. Közreműködtek a HEP elkészítési jegyékben szereplő lakosok.
Az esélyegyenlőségi tervet a település a helyben szokásos módon közzéteszi, az esetleges
hozzászólásokat a jegyző összegyűjti, majd az esetleges módosítási javaslatokat a képviselő-testület
elé terjesztik. A képviselő-testület dönt a módosítások bevezetéséről.
Az esélyegyenlőségi program öt évre készül. Időarányos megvalósítását, illetve a
helyzetelemzésben feltártak esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, és a helyi
esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni.
Az esélyegyenlőségi program előkészítésébe, áttekintésébe, valamint felülvizsgálatába külsős
esélyegyenlőségi szakértőt nem szükséges bevonni. A felülvizsgálat a helyben szokásos módon
kerül közzétételre.





helyi egyházközségek (katolikus, református, evangélikus)
helyi oktatási – nevelési intézmények
helyi szociális ellátó intézmény
helyi civil szervezetek

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása, valamint annak rögzítése, hogy működtete HEP fórumot
A helyben szokásos módon történt nyilvánosságot követően, a jegyzőhöz fordulhat a lakosság
vagy egyéb szervezet az észrevételeivel.
A javaslatokat számba kell venni, és egyeztetést követően, a képviselő-testület a programba
felülvizsgálatkor beépíti.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Következtetések
Célcsoport
Több
célcsoportot
érintő,
településszintű
megállapítás

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel


















A községben a bel- és
külterületi utak állapota nem
megfelelő. közművesítés miatti
útátfúrások miatt burkolathibák
A település egyes részein a
közvilágítás
állapota
nem
megfelelő
Hagyományőrző
programok
megrendezéséhez
szükséges
források hiánya
Testvér-települési kapcsolatok
fenntartásához,
továbbfejlesztéséhez szükséges
forráshiány
Művelődési Ház energetikai
(fűtés korszerűsítés, napelem)
állapota nem megfelelő
Tűzoltó szertár épülete beázik,
nem megfelelő nagyságú az
eszközök tárolásához, felújítása
és bővítése szükséges
feladatellátás érdekében
A településen a ravatalozó
állapota nem megfelelő
A településen jelentős probléma
a csapadékvíz elvezetés
a
település
ivóvízhálózata
korszerűsítésre szorul
orvosi
rendelő
épülete
felújításra szorul
Település központjában egyes
helyeken nem megoldott a
gyalogosok átkelési lehetősége,
ezért
balesetveszélyes
a
közlekedés
Civil ház, tájház nem áll
rendelkezésre.

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel



















A település bel- és külterületi
(önkormányzati) úthálózatának
javítása.
A közvilágítás állapotának
javítása
közvilágítás
korszerűsítése
fenntartható,
energiatakarékos kialakításúraPályázati forrás felhasználásával
meglévő,
illetve
új
rendezvények megszervezése
Testvér-települési kapcsolatok
fenntartása
Művelődési Ház energetikai
korszerűsítése
Tűzoltó
szertár
épületének
felújítása és bővítése
Ravatalozó felújítása
Csapadékvíz elvezető árkok
felújításának mértéke
ivóvízhálózat korszerűsítése
orvosi
rendelő
épületének
felújítása
Gyalogátkelőhely kialakítása a
település központjában
civil ház, tájház kialakítása
ipar- és fejlesztési terület
kialakítása
Szabadidős és sport tevékenység
végzésére alkalmas közösségi
tér létrehozása szabadtéren
Szolgálati lakások állapotának
javítása
Parkolóhelyek kialakítása
A
településkép
szebbé,
vonzóbbá tétele
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Gyermekek







A településen nincs kijelölt
ipar- és fejlesztési terület a
vállalkozók számára.
Szabadtéri közösségi tér hiánya
A szolgálati lakás állapota nem
megfelelő
A településen a biztonságos
közlekedés nem megoldott,
parkolóhely hiánya miatt.
faluközpontban, rendezvények
ideje alatt, temetéskor a temető
környékén kevés a parkolóhely
Meglévő és újabb területek
fásítása, virágosítása, kipusztult
fák, bokrok, virágok pótlása,
esetlegesen utcabútorok cseréje,
elhelyezése
parkok nem töltik be a
közösségi terektől elvárható
funkciót parkok, közterületek
megújítása ( padok kihelyezése,
nyilvános WIFI)
A helyi civil szervezetek és
fórumok
közösségi
tevékenységeiket, programjaikat
nem
tudják
megfelelő
színvonalú,
és
korszerű
technikai
ellátottsággal
rendelkező
helyen
megvalósítani. A közösségi
programok hiánya csökkenti a
falu
népességmegtartó
képességét.
Az óvoda épülete korszerűtlen,
nem gyerekbarát. Az óvoda
jelenleg
nem
rendelkezik
korszerű
infrastruktúrával.
Sajnos a volt iskola került
átalakításara,
így
sok
szempontból nem gyerekbarát
kialakítású a mosdóhelységek.
Az épületen belüli mozgásos
tevékenységek lebonyolításához
szükség lenne a tornaszoba
kialakítására.
A gyermekek szabadidejének
hasznos eltöltésére, a jelenkor
számára megfelelő színvonalú,
a
sportolási
lehetőségek
igénybevételére alkalmas kültéri
közösségi létesítmény nincs a









A
művelődési
ház
infrastruktúrális
felújítása,
korszerű informatikai eszközök
beszerzése.
A
tervezett
programokhoz
megfelelő
eszközök
biztosítása.
Akadálymentesítés
Új óvoda létesítése, vagy a régi
óvodaépület korszerűsítése
Játszótér,
szabadidő
park
fenntartása, a kialakítása
A
gyermekek
szünidőben
hasznos tevékenységgel töltik el
idejüket, biztonságos, támogató
környezetben, felügyelet alatt
vannak
A gyermekek honismerete javul,
növekszik
a
nemzeti
identitástudat
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Nők




Idősek



Fogyatékkal
élők

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők





településen.
A gyermekek számára nyári
táborok, napközis foglalkozások
részben biztosítottak
A gyerekek és felnőttek nemzeti
identitástudata csökken
Közelben nincs vagy nagyon
kevés a munkalehetőség, az
ingázás miatt a nők nem tudnak
munkát vállalni, vagy a
munkába állásuk a családdal
töltött minőségi idő rovására
megy
Nem biztosított a térítésmentes
szűrővizsgálatok szervezése és
széleskörű propagálása







Idős korosztály biztonságérzete
növekedne a kamerarendszer
bővítésével
A községben egyre több az
egyedül élő idős ember, aki az
elmagányosodással küzd, és
nehezen látja el magát.
Idősekhez nem jutnak el
információk,
elszigetelődés
veszélye
Idősek számára nem biztosított
a térítésmentes szűrővizsgálat
A községben a középületek nem
akadálymentesek
A községben a járdák és
közutak nagy része elavult,
rossz állapotú, a közlekedés
nehézkes.
A mélyszegénységben és a
létminimum
határán
élők
számára kevés a lehetőség a
munkaerőpiacon.






A
helyi
vállalkozások
kiskereskedelem, szolgáltatások,
turizmus körének bővítésével
több munkahely teremtése
Ipari park kialakítása.
minél több nő jusson el
térítésmentes szűrővizsgálatra,
betegségeik
időben
felismerhetőek,
kezelhetőek
legyenek
Térfigyelő
kamerarendszer
bővítése, felújítása
Az egyedül maradt idősek
emberséges
ellátása,
aktív
időskor biztosítása, 24 órás
felügyelet mellett.
Idős korosztály informatikai
jártassága javul, elszigetelődés
csökken
minél több idős ember jusson el
térítésmentes szűrővizsgálatra,
betegségeik
időben
felismerhetőek,
kezelhetőek
legyenek




Akadálymentes épületek
A mozgásukban korlátozottak
számára a közlekedés könnyebb
legyen



A
helyi
vállalkozások
kiskereskedelem, szolgáltatások,
turizmus körének bővítésével
több munkahely teremtése.

Jövőképünk
-

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák a társadalom teljes jogú, aktív, a közösségért
tenni akaró lakosok.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben és a létminimum alatt élők felzárkózását
segítsük.
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-

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egészséges életvitelre, különösen a sportra való
nevelését, valamint a közösségi programokon keresztül a szülőfaluhoz való kötődést.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek biztonságára, elmagányosodásuk mérséklésére.
Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a nők munkavállalási esélyeit a család és a munka
összeegyeztethetősége ne csökkentse.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők szükségleteire, önálló életvitelük
fenntartására.
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
A
Intézkedés Az
sorszáma intézkedés
címe,
megnevezés
e

B
C
D
E
F
A helyzetelemzés Az intézkedéssel A
célkitűzés A
cél Az
következtetéseibe elérni kívánt cél összhangja egyéb kapcsolódása tartalma
n
feltárt
stratégiai
országos
esélyegyenlőségi
dokumentumokkal szakmapolitikai
probléma
stratégiákhoz
megnevezése

G
H
I
J
K
L
intézkedés Az
Az
Az intézkedés Az intézkedés Az
Önkormá
intézkedés intézkedés eredményessé megvalósításá intézkedés nyzatok
felelőse
megvalósít gét
mérő hoz szükséges eredmény közötti
ásának
indikátor(ok) erőforrások einek
együttműk
határideje
(humán,
fenntartha ödésben
pénzügyi,
tósága
megvalósu
technikai)
ló
intézkedés
esetében
az
együttműk
ödés
bemutatás
a

0. Település szintű probléma
A községben a belés külterületi utak
állapota
nem A település belPályázati
megfelelő.
és
külterületi
Az úthálózat
dokumentáció,
1
közművesítés
(önkormányzati)
javítása
költségvetési
miatti útátfúrások úthálózatának
koncepció
miatt
javítása.
burkolathibák

2

3

Magyar Nemzeti
Társadalmi
Felzárkózási
Pályázati
forrás
Stratégia 2030 keresése,
pályázati Jegyző,
Pályázati
2027.12.31 Felújított utak
5 év
(MNTFS 2030) dokumentáció
Polgármest
forrás,
.
mennyisége
3 év
Fenntartható
elkészítése, település er
költségvetés
Fejlődési
úthálózatának javítása.
Keretrendszer
2030
A közvilágítás
Magyar Nemzeti
állapotának
Társadalmi
Forrás
keresése,
A település egyes
javítása
Felzárkózási
közvilágítási
részein
a
Pályázati
2025.12.31
Pályázati
és
közvilágítás
Stratégia 2030 problémák
Polgármest
Közvilágítás közvilágítás
dokumentáció,
.
önkormányzati 5 év
korszerűsítése
(MNTFS 2030) feltérképezése,
er, Jegyző
állapota
nem
Gazdasági program
forrás
fenntartható,
közvilágítás
megfelelő
energiatakarékos
állapotának javítása
kialakításúraHagyományő Hagyományőrző Pályázati forrás Pályázati
Magyar Nemzeti Pályázati
forrás Polgármest 2027.12.31 rendezvények Pályázati
5 év
rző
programok
felhasználásával dokumentáció,
Társadalmi
keresése a meglévő er, jegyző .
száma
forrás
3 év
programok megrendezéséhez meglévő, illetve költségvetés
Felzárkózási
hagyományos
Helyi
szükséges források új rendezvények
Stratégia 2030 rendezvények és új
identitás
hiánya
megszervezése
programok
megszervezéséhez,
pályázati
dokumentáció
készítése,
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rendezvények
megszervezése
Pályázati
forrás
keresése
Testvértelepülési kapcsolatok
fenntartásához,
2027.12.31
Polgármest
Programok
továbbfejlesztéséhez,
.
er
száma
pályázati
dokumentáció
készítése, programok
szervezése

4

Testvér-települési
kapcsolatok
TestvérTestvérfenntartásához,
települési
települési
továbbfejlesztéséh kapcsolatok
kapcsolatok
ez
szükséges fenntartása
forráshiány

5

Magyar Nemzeti
Művelődési Ház
pályázati
forrás
Társadalmi
Művelődési energetikai (fűtés Művelődési Ház Költségvetési
felhasználásával
a Jegyző,
2027.12.31 Energetikai
Felzárkózási
Pályázati
Ház
korszerűsítés,
energetikai
koncepció, pályázati
Művelődési
Ház Polgármest .
korszerűsítése
Stratégia 2030
forrás
napelem) állapota korszerűsítése dokumentáció
energetikai
er
mértéke
(MNTFS 2030)
nem megfelelő
korszerűsítése

6

7

8

9

10
11

Pályázati
dokumentáció

Tűzoltó
szertár
épülete
beázik,
nem
megfelelő
nagyságú
az Tűzoltó szertár
Tűzoltó
eszközök
épületének
Pályázati
szertár
tárolásához,
felújítása
és dokumentáció
felújítása
és bővítése
bővítése szükséges
feladatellátás
érdekében
A településen a
Ravatalozó
Ravatalozó
Pályázati
ravatalozó állapota
állapota
felújítása
dokumentáció
nem megfelelő
A
településen Csapadékvíz
Nemzeti
Csapadékvíz jelentős probléma elvezető árkok TOP
pályázati Környezetvédel
elvezetés
a
csapadékvíz felújításának
dokumentáció
mi Program
elvezetés
mértéke
a
település
Nemzeti
Költségvetési
Ivóvízhálóza ivóvízhálózata
ivóvízhálózat
Környezetvédel
koncepció, Pályázati
t
korszerűsítésre
korszerűsítése
mi Program
dokumentáció
szorul
Felújításra orvosi
rendelő orvosi rendelő Költségvetési
szoruló
épülete felújításra épületének
koncepció, pályázati
épületek
szorul
felújítása
dokumentáció
Gyalogátkelő Település
Gyalogátkelőhel Pályázati
hely
központjában
y kialakítása a dokumentáció
egyes
helyeken település
nem megoldott a központjában

Pályázati
forrás
Jegyző,
2027.12.31 Felújítás,
keresése,
Tűzoltó
Polgármest .
bővítése
szertár
épületének
er
mértéke
felújítása és bővítése

Pályázati
5 év
forrás, humán
3 év
erőforrás

Pályázati
támogatás
felhasználása,
humán
5 év
erőforrásként
szakemberek
alkalmazása

Pályázati
keresése
felújítása

forrás Jegyző,
2027.12.31
Felújítás
Pályázati
ravatalozók Polgármest .
mértéke
forrás
er
Csapadékvíz
TOP pályázati forrás
2027.12.31
Polgármest
elvezető árkok Pályázati
felhasználásával
.
er, jegyző
felújításának forrás
belterületi vízrendezés
mértéke
Pályázati
forrás
2027.12.31
Polgármest
keresése, ivóvízhálózat
.
er, jegyző
kiépítése
Pályázati
forrás
2027.12.31
Polgármest
Felújítás
felhasználásával
.
er, Jegyző
mértéke
felújítás kivitelezése
Forrás
keresése, Jegyző,
2027.12.31
település központjában Polgármest .
gyalogátkelőhely
er
kiépítése

5 év

5 év

5 év

Pályázati
forrás,
költségvetés

5 év

Pályázati
forrás

5 év
5 év
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12

13

14

15

16

17

gyalogosok
átkelési
lehetősége, ezért
balesetveszélyes a
közlekedés
Civil ház, tájház
Költségvetési
Civil
ház, nem
áll civil ház, tájház koncepció, gazdasági
tájház
rendelkezésre.
kialakítása
program, pályázati
dokumentáció
Településfejlesztési Fenntartható
Fejlődési
A
településen
stratégia,
Ipari
park nincs kijelölt iparTelepülésrendezési Keretrendszer
iparés
2030
infrastruktúr és
fejlesztési
terv,
fejlesztési terület
ájának
terület
a
Településszerkezeti
kialakítása
kialakítása vállalkozók
terv,
számára.
Településfejlesztési
koncepció
Szabadidős
és
sport
tevékenység
Költségvetési
Szabadtéri Szabadtéri
végzésére
koncepció, gazdasági
közösségi tér közösségi
tér
alkalmas
program, pályázati
létrehozása hiánya
közösségi
tér dokumentáció
létrehozása
szabadtéren
Szolgálati
Szolgálati
Költségvetési
A szolgálati lakás lakások
lakás
koncepció, gazdasági
állapota
nem állapotának
felújítása,
program, pályázati
megfelelő
javítása
kialakítás
dokumentáció
Nemzeti
A településen a
Környezetvédelmi
biztonságos
Program,
Parkolók
közlekedés
nem
Fenntartható
létrehozása , megoldott,
Fejlődési
meglévő
parkolóhely hiánya
Költségvetési
Keretrendszer
parkolási
miatt.
Parkolóhelyek koncepció, gazdasági 2030
lehetőségek faluközpontban, kialakítása
program, pályázati
felújítása az rendezvények ideje
dokumentáció
egész
alatt, temetéskor a
településen temető környékén
kevés
a
parkolóhely
Parkok,
Meglévő és újabb A településkép 2019-24.
évi Nemzeti
zöldszigetek területek fásítása, szebbé,
gazdasági program Környezetvédelmi
Program,
megújítása, virágosítása,
vonzóbbá tétele

Pályázati
keresése,
Klubhelység
kialakítása

forrás
Ifjúsági polgármest 2027.12.31
er, jegyző .

Pályázati
forrás,
költségvetés

5 év

A településen ipar- és
2027.12.31 Iparés
fejlesztési
terület Polgármest
pályázati
.
fejlesztési
5 év
kialakítása
pályázat er
forrás
terület mértéke
segítségével

Pályázati
keresése,
igényfelmérés,
közösségi
létrehozása

forrás
tér

2027.12.31
Polgármest
Közösségi
.
er, Jegyző
terek száma

Pályázati
forrás
2027.12.31
Polgármest
Felújítás
keresése,
szolgálati
.
er, Jegyző
mértéke
lakás felújítása

Pályázati
és
önkormányzati 5 év
forrás

Pályázati
és
önkormányzati 5 év
forrás

Forrás
keresése,
2027.12.31
Polgármest
Parkolóhelyek Pályázati
parkolóhelyek
.
er, Jegyző
száma
forrás
kialakítása

Pályázati lehetőségek Polgármest 2027.
felkutatása, szervezés, er
31.
megvalósítás

12. A
település Pénzügyi
parkosított
erőforrások:
részeinek 100 pályázati

5 év

HEP
végéig,
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fásítása,
virágosítása
a
településen,
utcabútorok
elhelyezése

kipusztult
fák,
bokrok,
virágok
pótlása,
esetlegesen
utcabútorok
cseréje,
elhelyezése
parkok nem töltik
be a közösségi
terektől elvárható
funkciót parkok,
közterületek
megújítása ( padok
kihelyezése,
nyilvános WIFI)

Fenntartható
Fejlődési
Keretrendszer
2030

%-án
végzendő
tevékenység

forrásokból,
humán
erőforrás
pályázatírásho
z,
a
szervezéshez
és
a
lebonyolításho
z,
technikai,
tárgyi
eszközök:
kertészeti
eszközök
és
növények
a
munka
elvégzéséhez.

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1
Munkahelyte A
A
helyi Veszprémvarsányi Magyar Nemzeti Vállalkozásfejlesztési polgármest 2027.12. Egyeztetések, szervezők,
A
helyi
remtés
mélyszegénységbe vállalkozások
Stratégiai
Céljai, Társadalmi
fórumok, tanácsadások er
31.
tanácsadások, munkafolyama vállalkozó
n és a létminimum kiskereskedelem, Gazdasági Program, Felzárkózási
szervezése a helyi
fórumok
tokat elvégzők, k igénye
Stratégia
határán
élők szolgáltatások, Magyarország
lakosság számára (pl.
száma,
anyagi forrás: szerint és
2030 (MNTFS
számára kevés a turizmus körének Vidékfejlesztési
Bank,
fejlesztési
Vállalkozók támogatók,
az
2030)
lehetőség
a bővítésével több Program 2014-2020
lehetőségek
számának
saját
önkormány
munkaerőpiacon. munkahely
turizmusfejlesztés)
növekedése, költségvetés, zat
teremtése.
helyi
vállalkozói
munkanélkülie megfelelő
támogatásá
szervezet,
csoport
k
számának helyszín
val
folyamatos fenntartása.
csökkenése
biztosítása
fenntarthat
A helyi termelői piac,
technikai
ó
helyi
termékek
feltételekkel,
kereskedelmének
gazdasági
fellendítése.
Ipari
szakemerek
parknak
megfelelő
biztosítása
terület biztosítása
II. A gyermekek esélyegyenlősége
1
Korszerű
A
helyi
civil A
művelődési Veszprémvarsány
A civil szervezetek, polgármest 2027. 12. Felújított
szervezők,
Az
művelődési szervezetek
és ház
Stratégiai
Céljai,
helyi
egyesületek er
31.
épületek
tervezők,
önkormány
ház
fórumok közösségi infrastruktúrális Gazdasági Program,
közösségi
száma,
kivitelezők,
zat, civil
tevékenységeiket, felújítása,
Magyar
Falu
programjainak
beszerzett
anyagi forrás: szervezete
programjaikat nem korszerű
Program
biztosítása
egy
eszközök
támogató civil k és a hely
tudják megfelelő informatikai
modern, jelenkornak
száma,
szervezetek, önkéntes
színvonalú,
és eszközök
megfelelő épületben.
megvalósult saját
karbantartá
korszerű technikai beszerzése.
A
közösségi
költségvetés, sával
ellátottsággal
tervezett
programok
támogató helyi hosszútávo
rendelkező helyen programokhoz
száma.
vállalkozók, n
megvalósítani. A megfelelő
magánszemély fenntarthat
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közösségi
eszközök
programok hiánya biztosítása.
csökkenti a falu Akadálymentesít
népességmegtartó és
képességét.

2

3

ek, pályázati ó
forrás,
technikai:
a
felújításhoz
szükséges
közművek
igénybevételén
ek biztosítása
Magyar Nemzeti Az
Új
Az óvoda épülete Új
óvoda Veszprémvarsány
óvodás
korú polgármest 2027. 12. Kivitelezőkkel Felújított
Az
óvodaépület korszerűtlen, nem létesítése, vagy a Stratégiai
Céljai, Társadalmi
gyermekek
részére er
31.
egyeztetés
épület száma önkormány
gyerekbarát.
Az régi óvodaépület Gazdasági Program, Felzárkózási
korszerű,
a
hely
(szerda)
vagy új épület zat, civil
óvoda
jelenleg korszerűsítése Magyar
Falu Stratégia
igényeket
kielégítő,
száma
szervezete
2030 (MNTFS
nem rendelkezik
Program
gyermekbarát
nevelési
k és a helyi
2030)
korszerű
intézmény létesítése.
lakosság
infrastruktúrával.
önkéntes
Sajnos
a
volt
karbantartá
iskola
került
sával
átalakításara, így
hosszútávo
sok szempontból
n
nem gyerekbarát
fenntarthat
kialakítású
a
ó
mosdóhelységek.
Az épületen belüli
mozgásos
tevékenységek
lebonyolításához
szükség lenne a
tornaszoba
kialakítására.
Nemzeti_Ifjusagi_ A kültéri közösségi polgármest 2027. 12. Felújított
Játszótér,
A
gyermekek Játszótér,
Veszprémvarsány
szervezők,
Az
szabadidő
szabadidejének
szabadidő park Stratégiai
Céljai, Strategia
programok,
és er
31. (hétfő) játszterek
tervezők,
önkormány
park
hasznos
fenntartása,
a Gazdasági Program,
sportesemények
száma,
kivitelezők,
zat és a
eltöltésére,
a kialakítása
Magyar
Falu
számára alkalmas hely
létesített
anyagi forrás: hely
jelenkor számára
Program
biztosítása.
A
szabadidős
támogató civil önkéntes
megfelelő
szabadidős park a
park
száma, szervezetek, lakosság
színvonalú,
a
lakosok életminőségét
sportolási
saját
karbantartá
sportolási
javítja,
a
falu
eszközök
költségvetés, sával
lehetőségek
népességmegtartó
száma
támogató helyi fenntarthat
igénybevételére
képességét
növeli,
vállalkozók, ó
alkalmas
kültéri
vonzóbbá teszi a fiatal
magányszemél
közösségi
családok számára. A
yek, pályázati
létesítmény nincs a
Veszprémvarsányi
forrás,
településen.
Hétszínvirág
jótékonysági
Körzetének
programok,
Gyermekeiért
technikai:
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Alapítvány
számára
hasznos
programok
megvalósítására
alkalmas kialakítás.
4

5

Nemzeti_Ifjusagi_
A
gyermekek
Strategia
szünidőben
A
gyermekek hasznos
Nyári
számára
nyári tevékenységgel gyermekvédelmi
szünidei
táborok, napközis töltik el idejüket, beszámoló,
helyi
foglalkoztatá foglalkozások
biztonságos,
rendeletek, pályázati
s
részben
támogató
dokumentáció
biztosítottak
környezetben,
felügyelet alatt
vannak

A
gyermekek Pedagógiai Program,
A gyerekek és
Ismeretterjes
honismerete
helyi
rendeletek,
felnőttek nemzeti
ztő
javul, növekszik gyermekvédelmi
identitástudata
kirándulások
a
nemzeti beszámoló, pályázati
csökken
identitástudat
dokumentáció

nyári szünidei táborok,
Polgármest
napközis
táborok
Táborok,
er,
2027.12.31
szervezése
résztvevők
pedagógus .
igényfelmérés alapján,
száma
ok
forrás keresése

kirándulások
szervezése,
biztosítása

Kirándulások
száma,
Polgármest
2027.12.31 résztvevők
er,
utazás
.
száma,
pedagógus
gyermekek
ok
ismeretei
bővülnek

megfelelő
helyszín
megtalálása,
tulajdonjog
biztosítása

Önkormányzat
i és pályázati
forrás, humán
5 év
erőforrásként
pedagógusok
alkalmazása

civil
szféra,
pályázati
5 év
forrás, önerő,
támogatások

III. A nők esélyegyenlősége
1
Munkahelyte Közelben
nincs A
helyi Veszprémvarsányi Magyar Nemzeti Vállalkozásfejlesztési polgármest 2027.12. Egyeztetések, szervezők,
A
helyi
remtés
vagy nagyon kevés vállalkozások
Stratégiai
Céljai, Társadalmi
fórumok, tanácsadások er
31.
tanácsadások, munkafolyama vállalkozó
a munkalehetőség, kiskereskedelem, Gazdasági Program, Felzárkózási
szervezése a helyi
fórumok
tokat elvégzők, k igénye
Stratégia
az ingázás miatt a szolgáltatások,
lakosság számára (pl.
száma,
anyagi forrás: szerint és
2030 (MNTFS
nők nem tudnak turizmus körének
Bank,
fejlesztési
Vállalkozók támogatók,
az
2030)
munkát
vállalni, bővítésével több
lehetőségek
számának
saját
önkormány
vagy a munkába munkahely
turizmusfejlesztés)
növekedése, költségvetés, zat
állásuk a családdal teremtése
helyi
vállalkozói
munkanélkülie megfelelő
támogatásá
töltött
minőségi Ipari
park
szervezet,
csoport
k
számának helyszín
val
idő rovására megy kialakítása.
folyamatos fenntartása.
csökkenése
biztosítása
fenntarthat
A helyi termelői piac,
technikai
ó
helyi
termékek
feltételekkel,
kereskedelmének
gazdasági
fellendítése.
Ipari
szakemerek
parknak
megfelelő
biztosítása
terület biztosítása
2
Térítésmente Nem biztosított a minél több nő védőnő
egyéni Magyar Nemzeti Forrás
keresése, Háziorvos, 2027.12.31 Szűrések,
Pályázati
és 5 év
Társadalmi
s
térítésmentes
jusson
el programja
igényfelmérés, szűrés Polgármest .
résztvevők
önkormányzati
Felzárkózási
szűrővizsgál szűrővizsgálatok térítésmentes
szervezése, érintettek er
száma
forrás
Stratégia
atok
szervezése
és szűrővizsgálatra,
tájékoztatása
2030 (MNTFS
széleskörű
betegségeik
2030)
propagálása
időben
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felismerhetőek,
kezelhetőek
legyenek
IV. Az idősek esélyegyenlősége
Nemzeti
Kamerarends
Bűnmegelőzési
zer bővítés –
Idős
korosztály
Pályázati
forrás
Stratégia
település
Térfigyelő
biztonságérzete
Pályázati
keresése a meglévő
2027.12.31
szint,
kamerarendszer
Polgármest
Kamerák
1
növekedne
a
dokumentáció
térfigyelő
.
közbiztonság
bővítése,
er
száma
kamerarendszer
kamerarendszer
növelése –
felújítása
bővítésével
bővítésére, felújítására
forrás
korlátozott
Országos
2
Idősek
A községben egyre Az
egyedül Veszprémvarsány
Az idősek számára polgármest 2027. 12. Idősek
bentlakásos több az egyedül maradt
idősek Stratégiai
Céljai, Fogyatékosságügyi bentlakásos
otthon er
31.
bentlakásos
(2015- biztosítása
otthona
élő idős ember, aki emberséges
Idősügyi
Nemzeti Program
a
otthona,
2025)
az
ellátása,
aktív Stratégia
községben.
jelentkezők
elmagányosodással időskor
száma
küzd, és nehezen biztosítása,
24
látja el magát.
órás felügyelet
mellett.

Pályázati
forrás,
költségvetés,
humán
5 év
erőforrásként
informatikus
alkalmazása
szervezők,
A
tervezők,
megfelelő
kivitelezők,
létszámú
szociális
dolgozóval
gondozók,
, a helye
anyagi forrás: igénylésév
költségvetés, el,
a
pályázati
bentlakók
forrás,
anyagi
vállalkozók
hozzájárulá
bevonása,
s,
technikai:
szolgáltatá
épület,
s
helyszín
igénylésév
kialakítása
el.

Idősügyi Nemzeti
Idősekhez
nem Idős korosztály
Gazdasági Program, Stratégia
Idősek
jutnak
el informatikai
2027.12.31 Képzés száma, Pályázati
helyi
rendeletek,
Forrás
keresése, polgármest
3
informatikai információk,
jártassága javul,
.
résztvevők
forrás, Humán 5 év
pályázati
képzés szervezése
er
képzése
elszigetelődés
elszigetelődés
száma
erőforrás
dokumentáció
veszélye
csökken
Magyar Nemzeti
minél több idős
Társadalmi
ember jusson el
Felzárkózási
térítésmentes
Térítésmente Idősek
számára
Forrás
keresése,
Stratégia
szűrővizsgálatra,
Háziorvos,
Szűrések,
Pályázati
és
s
nem biztosított a
Gazdasági program, 2030 (MNTFS
igényfelmérés, szűrés
2027.12.31
4
betegségeik
Polgármest
résztvevők
önkormányzati 5 év
2030)
szűrővizsgál térítésmentes
helyi rendeletek
szervezése, érintettek
.
időben
er
száma
forrás
atok
szűrővizsgálat
tájékoztatása
felismerhetőek,
kezelhetőek
legyenek
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
Országos
1
Épületek
A községben a Akadálymentes Veszprémvarsány
A
középületek polgármest 2027. 12. Az
munkát
Folyamato
akadályment középületek nem épületek
Stratégiai
Céljai, Fogyatékosságügyi akadálymentesítése
er
31.
akadálymentes szervezők,
s
Program
(2015esítése
akadálymentesek
Európai
(péntek) ített
tervezők,
aktualizálá
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fogyatékosságügyi 2025)
stratégia 2010-2020

2

Járdák,
közutak

középületek
száma

kivitelezők,
ssal,
anyagi forrás: felméréssel
támogatók,
,
saját
karbantartá
költségvetés, ssal
pályázati
forrás
Országos
A községben a A mozgásukban Veszprémvarsány
A járdák és közutak polgármest 2027. 12. Az elkészült Szervezők,
Megfelelő
járdák és közutak korlátozottak
Stratégiai
Céljai, Fogyatékosságügyi megjavítása
er
31. (hétfő) utak
tervezők,
karbantartá
(2015nagy része elavult, számára
a Magyar
Falu Program
kivitelezők,
ssal
2025)
rossz állapotú, a közlekedés
Program
helyi
közlekedés
könnyebb legyen
vállalkozók,
nehézkes.
anyagi forrás:
pályázati
támogatás,
saját
költségvetés
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3. Megvalósítás
3.1 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.

3.2 A megvalósítás folyamata
A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése lehet.
HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között
a hatékonyabb együttműködés alakulhat ki. a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a
beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában,
összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az
önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását.
A HEP Fórum feladatai:
- a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosítása, a problémákra adekvátan
válaszoló intézkedések megfogalmazása, összehangolása,
- a HEP intézkedéseinek megvalósításában,az HEP IT megvalósulásának figyelemmel
kísérése, a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások
évenkénti felülvizsgálata,

- 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 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, dokumentálása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakíthatunk 2 ezer fő feletti
településeken (opcionális) az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A
munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok
rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum
számára.

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport
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A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább kétévente, a felülvizsgálatok és az új HEP elfogadása előtt, 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.
A HEP Fórumok javasolt összetétele:
Tagok














a település polgármestere,
a település/közös önkormányzatok jegyzője,
helyi nemzetiségi önkormányzatok vezetői,
beavatkozási területekhez kapcsolódó önkormányzati bizottságok képviselői,
helyi/térségi releváns közszolgáltató intézmények képviselői,
meghatározó helyi/térségi gazdasági szereplők, munkáltatók képviselői,
2 000 fő lakosságszám feletti települések esetében a Szociálpolitikai Kerekasztal
képviselői,
helyi jelzőrendszeri felelős,
a településen működő - a HEP célcsoportjai kapcsán érintett - civil szervezetek és
egyházak képviselői,
A HEP intézkedési tervében szereplő intézkedések végrehajtásáért felelős
intézmények, szervezetek képviselői,
a település HEP referense,
a rendvédelmi és közbiztonsági szervezetek képviselői,
egyéb tagok (pl. tapasztalati szakértőként valamely célcsoportban érintett személy,
vagy a településen aktív szerepet vállaló személyek).

Állandó meghívottak


a település képviselő-testületének tagjai,



az illetékes esélyegyenlőségi mentor,



tankerületi központ képviselője,



környező települések önkormányzati szereplői,



járási jelzőrendszeri tanácsadó,



egyéb meghívottak (járási hivatalok beavatkozási területekhez és célcsoportokhoz
kapcsolódó szervezeti egységeinek képviselői, térségi felzárkózási programok
képviselői).
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3.3 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.
3.4 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 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.
3.5 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
bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
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o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés
következményeinek elhárításáról intézkedni
A 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.
Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a
HEP-et, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak.

3.6 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 megvitatja a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek.
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.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés
következményeinek elhárításáról.
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