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Bevezetés 

A település kiegyensúlyozott fejlődésének egyik kelléke a közösségi összetartás, ami gazdagít 

bennünket. Az összetartozást erősítő társadalmi közeg elemi szükséglet, különösen igaz ez a 

megállapítás Mosonudvarra, ahol a település lélekszámából adódóan különösen nagy szerepet 

kapnak a helyi közösségek, s itt nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a falu csak pár éves 

önálló múlttal rendelkezik. 

Ne felejtsük el, bármikor kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor alapvető szükségleteink 

kielégítése is nehézségekbe ütközik. Értéket teremtünk, ha nagyobb figyelmet fordítunk azokra, 

akik hátrányban vannak, és szolgáltató rendszereink segítségével képesek vagyunk csökkenteni 

azokat az akadályokat, amelyek az idősek, a veszélyeztetett gyermekek, a mélyszegénységben élő 

embertársaink előtt tornyosulnak. A közösségi javakhoz való egyenlő hozzáférés esélyének 

javítása a 21. században alapvető elvárás egy települési politikával szemben. Ennek 

érvényesülése igényli a védett tulajdonságokkal rendelkező személyek és csoportok hátrányainak 

ellensúlyozását. 

Az esélyegyenlőségi politika azt kívánja meg, hogy a diszkrimináció tilalmának betartásán túl 

erőfeszítéseket kell tenni a nők, a romák, valamint a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének 

javítása érdekében. Az esélyegyenlőségi politika tehát nem esik egybe az egyenlő bánásmód 

biztosításával: mindazon jogi és nem jogi eszközöket jelenti, amelyek azt a célt szolgálják, hogy 

mindenki egyenlő eséllyel érvényesülhessen az élet legkülönbözőbb területein – oktatás, 

egészségügy, munkaerőpiac, szociális biztonság stb. –, de legalábbis csökkenjenek az érintett 

célcsoportokat érő hátrányok. 

Ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó embernél - azaz a mozgássérült, 

a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista és súlyosan-halmozottan fogyatékos 

emberek - a speciális szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex akadálymentesítésen, 

azaz az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni. hátrány nem érhet. 

Akadálymentes az épített környezet akkor, ha annak kényelmes, biztonságos, önálló használata 

minden ember számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy 

embercsoportokat is, akiknek ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki 

megoldásokra van szükségük A kisebbségben lévők megbélyegzése, a diszkrimináció, az 

elkülönítés és a megtorlás ma már nem csak társadalmi feszültséget okoz, de törvény is bünteti. 
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Ezzel szemben a sokszínűség tisztelete, a tolerancia, a párbeszéd, a kölcsönös bizalom és az 

együtt működés a társadalmi béke és biztonság egyik legjobb biztosítéka. 

Éppen ezért szükséges, hogy Mosonudvaron is maradéktalanul érvényesüljenek az alapvető 

emberi jogok mások hasonló jogainak tiszteletben tartása mellett. 

Az esélyegyenlőség megerősítése gyakran nem is kerül többletköltségbe, csak egy kis célzott 

figyelmességbe. Hatására azonban javul a közszolgáltatások mennyiségi és minőségi 

megfelelősége, csökken a kiszoruló személyek száma, nő a közösségi összetartozás erőforrása, 

jobbá válik mindannyiunk életminősége. 

A Program egyes, a hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltárását, valamint 

esélyegyenlőségének előmozdítását szolgáló intézkedéseket tartalmaz, különösen: 

• az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzése, megszüntetése; 

• a foglalkoztatás, a szociális és egészségi helyzet és a lakhatás tekintetében 

• a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosítása; 

• a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási esélyeik 

javítása; 

• az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat 

döntéshozatalában, illetve az általa fenntartott, vagy támogatott intézményekben, és az 

önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében; 

• a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítése a döntéshozatalban, ill. a 

közügyek irányításában. 

A Program az egyéb, esélyegyenlőség biztosítását célzó dokumentumokkal összhangban készült. 

Megalkotása során figyelembe vettük a vonatkozó jogszabályi előírásokat, a hazai és európai 

uniós ajánlásokat. 

Jelen esélyegyenlőségi helyzetelemzés célja az, hogy a rendelkezésre álló adatok, dokumentumok 

alapján feltérképezze Mosonudvar község problémáit, lehetőségeit és segítse elő a településen élő 

hátrányos helyzetű személyek életminőségének javítását segítő intézkedési terv 

megfogalmazását. 
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1. Jogszabályi háttér 

• Az Alaptörvény Szabadság és felelősség című fejezete deklarálja: 

A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. 

Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, 

szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi 

származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. 

A nők és a férfiak egyenjogúak. 

Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. 

Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal 

élőket. (XV: cikk) 

• 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

A jogszabály feladatul adta a települési önkormányzatoknak, hogy ötévente öt évre szóló helyi 

esélyegyenlőségi programot fogadjon el. 

A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a 

fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, 

foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló 

intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex 

kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési terv 

elfogadása során figyelembe kell venni a települési kisebbségi önkormányzatok véleményét. 

A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési 

önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási 

esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs 

célkitűzéseinek összhangjáról. 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani az egyenlő 

bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését 

segítő intézkedésekre. Az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzése, 

illetve az azzal szembeni fellépés, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához 

szükséges intézkedések, a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz 
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való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása alapvető szükséglet. Szükség van olyan 

intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve 

javítják foglalkoztatási esélyeiket. 

A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását kétévente át kell tekinteni, az 

áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve 

a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. 

A helyi esélyegyenlőségi programot a települési önkormányzati köztisztviselők vagy 

közalkalmazottak készítik el. 

A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, 

illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi 

döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e 

törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. 

• 321/2011. (XII. 27.) Korm.rendelet a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 

szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 

• 2/2012. (VI. 5. ) EMMI rendelet A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 

részletes szabályairól 

• 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról 

A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit meg 

illető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek 

élni. E törvény célja a fogyatékos személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek 

meghatározása, továbbá a fogyatékos személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció 

szabályozása, és mindezek eredményeként a fogyatékos személyek1 esélyegyenlőségének, önálló 

életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása 

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

•  2012. évi I. tv. A Munka törvénykönyvéről 

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

• A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

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

• Közhasználatú épületek akadálymentesítési kötelezettségéről szóló 1998. évi XXVI. tv. 
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• 2000. évi LX. törvény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos  

megkülönböztetésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1958. évi 42. 

ülésszakán elfogadott 111. számú Egyezmény kihirdetéséről 

• 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról 

• 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

• 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, 

valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők 

foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 

• 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat 

foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók 

ellenőrzésének szabályairól 

• 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról és 

annak módosításai 

• Az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve (2006. július 5.) a férfiak és nők 

közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés 

területén történő megvalósításáról 

• 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális 

szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó 

munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről 

• 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról 

• 1982. évi 10. törvényerejű rendelet a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden 

formájának felszámolásáról 1979. december 18-án New Yorkban elfogadott egyezmény 

kihirdetéséről 

 

Fontosabb fogalmak 

• Közvetlen hátrányos megkülönböztetés: az olyan rendelkezés, amelynek 

eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt tulajdonsága miatt részesül 

más, összehasonlítható helyzetben levő személyhez vagy csoporthoz képest 

kedvezőtlenebb bánásmódban. 
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• Közvetett hátrányos megkülönböztetés: az a közvetlen hátrányos 

megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének 

megfelelő rendelkezés, amely az előző pontban meghatározott tulajdonságokkal 

rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat más, összehasonlítható helyzetben lévő 

személyhez vagy csoporthoz képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb 

helyzetbe hoz. 

• Jogellenes elkülönítés: az a magatartás, amely meghatározott tulajdonságai alapján 

egyes személyeket vagy személyek csoportját másoktól - tárgyilagos mérlegelés szerinti 

ésszerű indok nélkül - elkülönít. Ez a rendelkezés nem sérthet alapvető jogot, nem 

biztosíthat feltétlen előnyt, és nem zárhatja ki az egyéni szempontok mérlegelését. 

• Települési esélyegyenlőségi program - a Programban meghatározott célokkal 

összhangban - az önkormányzat/társulás helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, 

amelyben elemzi a településeken élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének 

alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat. Az 

önkormányzati esélyegyenlőségi program tartalmazza különösen a helyi közügyekkel és 

a települési önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat, megvalósításuk 

forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését. 

• A diszkrimináció és esélyegyenlőség kapcsolata: A diszkrimináció kevés a törvényi 

előírások teljesüléséhez, mivel nem szünteti meg a létező egyenlőtlenségeket. Az 

egyenlő bánásmód helyett az esélyegyenlőségi politika azt kívánja meg, hogy a 

diszkrimináció tilalmának betartásán túl erőfeszítéseket tegyenek a nők, a romák, 

valamint a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének javítása érdekében. Az 

esélyegyenlőségi politika tehát nem esik egybe az egyenlő bánásmód biztosításával, 

hanem mindazon jogi és nem jogi eszközöket jelenti, amelyek azt a célt szolgálják, hogy 

mindenki egyenlő eséllyel érvényesülhessen az élet legkülönbözőbb területein – oktatás, 

egészségügy, munkaerőpiac, szociális biztonság stb. –, de legalábbis csökkenjenek az 

érintett célcsoportokat érő hátrányok. 

• Esélyek javítása, kiegyenlítése: Esélyeik javításán azt kell érteni, hogy a település javítja 

hozzáférésüket a már létező szolgáltatásokhoz, azaz nagyobb számban vehetik igénybe 

ezeket a szolgáltatásokat, illetve új szolgáltatásokkal látja el őket. 
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• Esélyegyenlőség érvényesítése: a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok iskolai 

végzettség megszerzésével tudjanak jobb életfeltételeket biztosítani. Cél, hogy javuljon 

ezen rétegek élete. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a képzettségbeli 

hiányosságok orvoslása, a vállalkozások versenyképességének növelése, 

szegregációmentes közoktatás ebben fontos eszköz lehet. 

• Hátrányos helyzetű gyermek/tanuló az, akit családi körülményei, szociális helyzete 

miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző 

megállapította – továbbiakban: hh-s 

• Halmozottan hátrányos helyzetű e csoporton belül, az a gyermek, az a tanuló, akinek a 

törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - 

óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a 

tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán 

folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a 

gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek; továbbiakban: hhh-s 

• Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és 

rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 

a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd; továbbiakban: SNI. 

A 2012. szeptember 01-vel hatályba lépő nemzeti köznevelési törvény szerint: sajátos 

nevelési igényű gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki 

a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

A község a jogszabályokban meghatározott helyi rendeleteiben a településen élők helyzetét 

segíti, támogatja. Ezen túlmenően számos olyan döntést hozott, amelyek segítik a hátrányos 

helyzetű csoportok ellátását. 

2.1. Kapcsolódás a helyi stratégiai dokumentumokkal  

Mosonudvar Mosonmagyaróvártól 3,4 km-re délre fekszik. Újudvar a rendszerváltás előtt a 

Lajta-Hansági Állami Gazdaság majorja volt. A területet a gazdaság gondozta, az épített 

játszóteret és tartotta karban az utakat. 2009. április 5-én érvényes és eredményes helyi 

népszavazást tartottak, amin az újudvariak az elszakadás mellett döntöttek. Sólyom László 

köztársasági elnök decemberben hagyta jóvá az új község létrehozását, ami azért kapta a 

Mosonudvar nevet, mert egy Újudvar nevű település már van Zala megyében. 

Újudvar első írásos említése 1840. és 1857. közé tehető Neuhof néven, a Habsburgok tulajdonát 

képező Magyaróvári Nagybirtok részeként. A földadó megállapításához Moson megyében 1856-

57-ben végzetek felmérést, és a részletes térképen már feltüntetésre került a településrész. A 

korábbi katonai térképek (pl. 1782-1785 között, majd 40 évvel később 1819-ben) nem mutattak 

Újudvar majdani telepítési helyén lakott települést. 

Neuhof-ot az 1910-es és a II. világháborús térképek is jelölik, Krisztina-majorral, Kisudvarral 

együtt Mosonmagyaróvár részeként tüntetik fel, de határai elmosódottak. Az iparszerű 

állattenyésztés idején élte Újudvar első virágkorát, sorba épültek az új házak a településrészen. 

Az építkezések számának megugrását később az növelte, hogy a közeli városból 

Mosonmagyaróvárról több család kiköltözött az ún. kertvárosias részre. 

Az 1989-1990-es rendszerváltás után azonban, amikor az állami gazdaságok és téeszek 

széthullottak, az állattenyésztés korábban nem látott mélységekbe zuhant. A korábban ebből élő 

emberek tömegesen lettek munkanélküliek, megélhetési gondjaik keletkeztek. A város saját 

gondjaival volt elfoglalva, hiszen az ott működő ipari üzemek is válságba kerültek. Gazdasági 

mélyrepülés következett és az azóta eltelt 20 évben Újudvar település semmit sem fejlődött. 

Fenti negatív folyamatok motiválták arra a településrész lakosságát, hogy saját kezükbe vegyék 

jövőjük alakítását. A várostól hiába kértek, nem kaptak segítséget, sem anyagi támogatást, sem 

fejlesztéseket. 2008. elején néhány tenni vágyó személy kis csoportja elhatározta, hogy 
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összefogja Újudvar lakosságát és elindítja a Mosonmagyaróvárról való leválást és egy új község 

létrehozását. Az elhatározást tettek követték, két év megfeszített munkája és egy sikeres helyi 

népszavazás eredményeként az új település születésére a Köztársasági Elnök mondta ki az igent. 

Így született meg Mosonudvar 2010. október 3-án. 

2.2. Mosonudvar község adatai 

Lakosok száma : 457 fő  

GPS koordináták : 47.84310, 17.22510   

EOV koordináták : 513606, 279301 

Az állandó népességen belül a 18-59 éves korosztály a domináns. A települési mutatók szinte 

azonosak az országos átlagokkal. 

Az ország népességének korosztályos megoszlása: 

 0-14 év 15-17 év 18-59 év 60 év felett 

1990 20% 5% 56% 19% 

2000 16,4% 3,6% 60% 20% 

2007 15,1% 3,6% 60% 21,3% 

Forrás: KSH Statinfó 

Mosonudvar lakosságának vizsgálata kormegoszlás szerint: 

Hazánkat az elmúlt évtizedekben a népesség számszerű csökkenése mellett a rohamos elöregedés 

jellemezte. Míg 1990-ben száz gyermekkorú (14 éves vagy fiatalabb) lakosra 65, 2000-ben 86, 

2009-ben már 110 (65 éves vagy idősebb) időskorú jutott. Míg 1990-ben és még 2000-ben is a 

fővárost leszámítva mindenütt meghaladta a gyermekkorúak száma az időskorúakét, ez 2009-ben 

a 19 megyéből mindössze 4-re volt igaz. Az ország társadalmi fejlődését ez a demográfiai 

tendencia nehezíti. 

 

Mosonudvar népessége és nemek szerint: 

  férfiak nők összesen 

Lakónépesség száma 244 212 456 

Állandó népesség száma 245 212 457 
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A nemek szerinti összetételt a megye és a település vonatkozásában a társadalom egészében 

tudtuk vizsgálni. Mint a megyében, mint országos összehasonlításban a nők magasabb arányban 

vannak jelen, de Mosonudvar esetében ez nem igaz, mint ahogyan eltérés tapasztalható az egyes 

korosztályokban is. Az eltérés a 19-64 évesek között mutatkozik, ahol a férfiak aránya 

lényegesen magasabb, s 65 év felettieknél a nők aránya megnövekszik, a különbség már nem 

egyenlítődik ki. 

A nők részéről a társadalom egészében várható magasabb átlagéletkor miatt azonban az idősebb 

korosztályokban arányuk felülreprezentált. Az arányok közelítenek az országos és a megyei 

átlagokhoz. 

Az egyedülálló idős női népesség megélhetése problémát jelenthet az önkormányzat számára, 

mivel várhatóan igénye megnő a közösségi szolgáltatásokra. 

 

Kormegoszlás 2011-ben 
 

 Összesen férfi nő 
Összesen 457 245 212 
0–4 15 8 7 
5–9 23 13 10 
10–14 25 19 6 
15–19 28 13 15 
20–44 175 97 78 
45–64 132 69 63 
65 év felett 59 26 33 

 

2.3. A helyi esélyegyenlőségi program térségi, területi kapcsolatának 

bemutatása 

Az esélyegyenlőségi tervezés segíti a területfejlesztési koncepció fő célkitűzéseinek 

megvalósítását, amely elsősorban a foglalkoztatási helyzetre, a gazdasági és oktatási, szociális és 

gyermekvédelmi területek célkitűzéseinek megvalósításához járul hozzá. A térségben élők 

életminőségének javítása, az életszínvonal növelése a foglalkoztatottság szint emelésén és a 

megújulásra kész helyi közösségeken keresztül. 

• Életszínvonal, munkavállalás helyi feltételeinek javítása, a településen munkahely-

teremtési kezdeményezések támogatása. 
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• Fiatalkorú lakosság problémáinak felkarolása és kezelése 

• Szociális gondoskodás – a rászoruló rétegek számára (idősek, felnőtt fogyatékosok 

ellátása) 

• Közbiztonság, bűnmegelőzés 

• Ezek olyan átfogó célok, amelyek a kistérségi és a helyi szereplő által megvalósítandó 

fejlesztési tevékenységek számára is hosszú távon irányt mutatnak. 

• Közösségek működése, azok szerepe, részvétele a különböző programokban. 

2.4. A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség 

szempontjából releváns adatok, adathiányok bemutatása. 

A nehéz helyzetbe került devizahiteles családok helyzete. 

Fogyatékos személyek foglalkoztatása. 

A gyermekvédelmi támogatásban részesülő hátrányos helyzetűek szülői nyilatkozatainak 

hiányosságai. Az egészségmegőrző programok, a szűrővizsgálatok népszerűsítése, illetve a 

résztvevők dokumentálásának hiánya. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A tavalyi felmérések szerint hazánkban 1,2 millió felett van a szegény emberek száma. Míg 

korábban az öregkori szegénység volt a jellemzőbb, napjainkban a gyermekeké vált azzá. Egyre 

többen tartoznak a mélyszegények közé is. Ők azok, akik folyamatosan csúsznak lefelé a lejtőn, s 

nincs számukra visszaút. A szegénységnek nincs mindenki számára elfogadott, örökérvényű 

definíciója. 

3.1. Jövedelmi és vagyoni helyzet 

A mélyszegénységgel kapcsolatos vizsgálatok az egyén illetve háztartás saját jövedelmi 

helyzetének értékelésén alapulnak. A szubjektív szegénység számbavételének egyik 

legegyszerűbb módja, ha az emberektől közvetlenül megkérdezzük, hogy önmagukat a szegények 

közé sorolják e. A rendelkezésünkre álló adatok alapján elsősorban a munkanélküliség, a 

szociálisrászorultság, a gyermekek helyzete, a lakhatási viszonyok és az iskolai végzettségek 

figyelembe vételével készítünk elemzéseket. A lakosság jövedelmi viszonyairól nincs megfelelő 

adatunk. 

3.2. Foglalkoztatottság 

A község lakói az önkormányzat által becsült adatok alapján elsősorban az iparban 

foglalkoztatottak mind a férfiak, mind a nők esetében. A szolgáltatás mindkét nem esetében a 

legkisebb mértékben biztosít megélhetést. A mezőgazdaság azonban az ipart követő legfontosabb 

megélhetést nyújtó gazdasági ágazat a település lakói számára. 

A minimálbéren történő foglalkoztatás a nyílt munkaerőpiacon jelenik meg a községben mind a 

nők, mind a férfiak körében. A fekete foglalkoztatás kismértékben, de jelen van a településen. 

A településen vállalkozási tevékenységet végző vállalkozások száma 2010-ben 

Ágazat Vállalkozások száma 

Építőipar 3
Papíripar 1 
Faipar 4 
Egyéb ipar 3 
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Mezőgazdaság 8 
Kereskedelem 4 
Vendéglátás 3 
Könyvelés 2 
Hitel, biztosítás 2 
Távközlés 2 

Összesen: 32 
 
A településen 8 fő álláskeresőt regisztráltak, amely az aktív korú lakosok számához viszonyítva 
nem magas, az arányok jobbak a megyei és országos átlagoknál. 2 fő járadék típusú ellátásban, 1 
fő segélyben részesül. (Mivel a település ilyen adatokat nem szolgáltatott, így azokat az ÁSZF 
adatbázisából gyűjtöttük.) 

3.3. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

A szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi 

önkormányzatoknak a feladata. (1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról). A szociális ellátások a rászorultság mértékétől és okától függően vehetők igénybe. 

A juttatások azokat a hátrányokat igyekeznek kiküszöbölni, kompenzálni, amelyek az adott 

személyt helyzetéből adódóan sújtják. 

A Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás keretei között biztosítja a szociális 

alapellátásokat: 

- Gyermekek átmeneti gondozása és családi napközi ellátása 

- Időskorúak átmeneti ellátása 

- Hajléktalanok átmeneti ellátása 

- Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 

- Szociális étkeztetés 

- Házi segítségnyújtása 

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtása 

- Időskorúak nappali ellátása 

- Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása 

- Hajléktalanok nappali ellátása 

-  Családsegítés 

- Gyermekjóléti szolgálat 

- Gyermekek napközbeni ellátása, 
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- mozgókönyvtári ellátást. 

Mosonmagyaróvár várossal kötött közoktatási megállapodást az iskolai oktatás és az óvodai 

nevelés ellátására, a bölcsődei férőhely biztosítására, a köztemető használatára, az egészségügyi 

alapellátásra (háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, gyermek fogorvos) és a védőnői feladatok 

ellátására. 

Az önkormányzat támogatja a lakosság önszerveződő tevékenységeit, és együttműködik a helyi 

társadalmi élet civil szerveződéseivel. 

Az ellátások formái 

A települési önkormányzat szociális rászorultság esetén - a szociális alapellátás keretében - a 

jogosult számára időskorúak járadékát, rendszeres szociális segélyt, lakásfenntartási támogatást, 

ápolási díjat, átmeneti segélyt állapít meg e törvényben, valamint az önkormányzat rendeletében 

meghatározott feltételek szerint (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli 

ellátások). A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a 

szociálisan rászorultak részére a törvényben meghatározott pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, 

valamint más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat. 

Minden települési önkormányzatnak kötelező szolgáltatása az étkeztetés és a házi 

segítségnyújtás. 

Azokon a településeken, ahol kétezer főnél több állandó lakos él, az alapszolgáltatásokon felül 

kötelező biztosítania családsegítést, ahol háromezer főnél több állandó lakos él, ott a nappali 

ellátást is. 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást (a továbbiakban: 

személyes gondoskodás) az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes 

gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. 

Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan 

rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, 

valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik 

megoldásában. 

A szociális alapszolgáltatások közé falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, 

támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás tartozik. 
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A települési önkormányzat az alapellátás keretében szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, közösségi ellátás és nappali ellátás keretén 

belül gondoskodik a rászoruló családok és betegek, az időskorúak, a fogyatékos személyek, a 

pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek, továbbá a hajléktalan személyek ellátásának 

megszervezéséről. A település által megadott adatok nem teljesek, így a Nemzeti Rehabilitációs 

és Szociális Hivatal által megadott információkat is figyelembe vettük a szociális szolgáltatások 

helyzetelemzése során. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 

helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy 

fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett 

felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 

a házi segítségnyújtást végző szociális szolgáltató, illetve intézmény biztosíthat. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az ellátott személy segélyhívása 

esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás 

okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, 

szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 

A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai betegek részére nyújtott jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás ellátója együttműködik a támogató szolgáltatást, illetve a pszichiátriai betegek 

részére közösségi alapellátást nyújtó szolgáltatóval. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az 

egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg 

személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy 

pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2 fő részére biztosították. 

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében 

kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

Biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel 

fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való 

közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában 

való segítségnyújtást. 
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A temetési segély olyan, szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás, amelyet a települési 

önkormányzatok nyújthatnak a rászorultak részére. A temetési segélyt esetében a jogosultak 

körét, valamint az igénylés módját, azaz a temetési segély igénybevételének feltételeit a 

képviselő-testület önkormányzati rendeletben szabályozza. Köztemetésben senki nem részesült. 

Természetbeni juttatások közül a legnagyobb mértékű a közgyógyellátás. A szociálisan 

rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó 

kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány (a továbbiakban: igazolvány) állítható ki. 

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a 

társadalombiztosítás által támogatott egyes gyógyszerekre, gyógyászati segédeszközökre, 

protetikai és fogszabályozó eszközökre, ideértve ezek javításának költségeit is, valamint a 

járóbeteg-szakellátás keretében gyógyfürdőben nyújtott fizioterápiás kezelésre. 

Ápolási díj: Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó 

nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult - a jegyes 

kivételével - a hozzátartozó, ha önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló 

a) súlyosan fogyatékos, vagy 

b) tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. 

Súlyosan fogyatékos személy az, akinek 

a) segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, 

vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó - halló - 

életmód folytatására képes, 

b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére és spontán 

elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése 

elmarad, 

c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma 

következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt 

középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség 

egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota 

súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9), 

d) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a 

külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, 
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vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt 

önmaga ellátására nem képes és állandó ápolásra, gondozásra szorul; 

Tartósan beteg az a személy, aki a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy illetékes 

szakrendelő intézet arra jogosult szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján a 

háziorvos szakvéleménye szerint előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó 

ápolást, gondozást igényel. 

Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a települési önkormányzat kétévente legalább egyszer 

felülvizsgálja. 

Ápolási díjat 2011 év során 3 fő kapott. A lakosság anyagi helyzetéről részletes adatokkal nem 

rendelkezünk, de adósságkezelési szolgáltatást nem vett igénybe senki. 

Összességében megállapítható, hogy Mosonudvar a szociális ellátások tekintetében átlagos képet 

mutat, ellátórendszere a kistérségi társuláson keresztül kiépített, ellátáshoz való hozzáférhetőség 

elfogadható. 

Idősek klubjába egy fő, idősek gondozóházába szintén egy fő került. A település megállapodást 

kötött a kistérségi társulással bizonyos feladatok ellátására, azonban ezen tevékenység 

figyelemmel kísérése a település önkormányzatának is feladata. 

3.4. Lakhatás 

A község megfelelő infrastruktúrával rendelkezik, megfelelő tömegközlekedéssel mind a 

környező települések, mind pedig a városok (Mosonmagyaróvár és Jánossomorja) elérhetőek. 

A közművek tekintetében a település olyan infrastrukturális beruházáson van túl, ami korszerű 

életkörülményeket biztosít. Vezetékes ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, gázhálózat, 

villanyhálózat kiépített, a hulladékgazdálkodás is biztosított. A kiépítettség és a szolgáltatások 

igénybevételének háztartásonkénti megoszlásának adataival azonban még nem rendelkezünk. 

A lakásállomány szinte teljes egésze családi ház (120 épület), 28 pedig társasházi lakás (24 db 

lakás 2db emeletes házban, 4 lakás földszintes házban). 

Alacsony komfortfokozatú lakást nem tartanak nyilván. 

Mosonudvaron a kommunális hulladék szervezett gyűjtése és lerakása megoldott. A belterületen 

található háztartások 100%-ánál történik gyűjtés, heti egy alkalommal. A hulladékot a Rekultív 

Kft. szállítja el a jánossomorjai regionális lerakóba. A szelektív hulladékgyűjtés és az évi kétszeri 

lakossági lomtalanítási akciók is megoldottak. 
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A szennyvíz-elvezetéssel, - tisztítással kapcsolatos feladatait a Mosonmagyaróvári 

Önkormányzati Szennyvíztisztító Társulásban való részvétellel kívánja megoldani. A településen 

a szennyvízelvezető csatornahálózatot kiépítették, azonban arról még nincs adat, hogy a 

háztartások hány százaléka csatlakozik a rendszerhez. 

A településen a lakossági, és az intézményi, ipari gáz- és elektromos energia felhasználásról nem 

rendelkezünk adatokkal. A Gázszolgáltató az GDF-SUEZ Zrt., az elektromos energiát az E-ON 

biztosítja. A közvilágítás rendszere nagyon elavult, korszerűsítésre szorul. Megújuló energiát 

előállító szerkezetek sajnos nem működnek a településen. 

A településen található zöldfelületek a Lajta-Hanság Zrt. tulajdonában vannak, amelyből az 

Önkormányzat a sportpályát, az önkormányzati bérlemény környékét, a játszóteret a használatért 

cserébe gondozza. 

Mosonudvar belterületén 4 utca található: Esze Tamás utca, (szilárd burkolatú) Verseny utca, 

(szilárd burkolatú), Haladás utca, (kavicsos burkolatú), Krisztina utca, (kavicsos burkolatú), 

egyéb összekötő út, (kavicsos burkolatú). 

Külterületi utak: Bereki út – Ipari park (szilárd burkolatú), 0123 hrsz. út a közigazgatási határig 

(kavicsos burkolatú) 

3.5. Telepek, szegregátumok helyzete 

A községben nincs telep jellegű, szegregált településrész. 

3.6. Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése az önkormányzatok 

számára kötelezően ellátandó feladatként írja elő az egészségügyi alapellátásról való 

gondoskodást. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a értelmében a települési 

önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 
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Az egészségügyi ellátást más településsel közös vegyes házi orvosi praxisokon keresztül valósul 

meg. A házi orvosi szolgálatot a Megyei Egészségbiztosító Pénztár finanszírozza. Az ellátás a 

lakosságszámtól függő fix finanszírozás, amit kiegészít a kártyával bejelentkezett betegek utáni 

teljesítménydíjazás. 1 betöltött védőnői státusszal rendelkeznek. Mosonudvaron a lakosság 98%-

a adta le betegkártyáját valamely háziorvosnak. 

Az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó Háziorvosi Központi Ügyeleti feladatokat külön 

megállapodás alapján biztosítják. A járóbeteg-szakellátás Mosonmagyaróváron, valósul meg. A 

fekvőbeteg ellátást 50 km-en belül 3 kórház is biztosítani tudja. 

 

Kórházak száma 50 km-en belül 3 Győr, Csorna, Mosonmagyaróvár 

Sürgősségi ellátást nyújtó intézmények száma 2 Mosonmagyaróvár, Győr, 

Emlőszűrő-állomás 100 km belül 3 Mosonmagyaróvár, Győr, Csorna 

Méhnyak szűrő szakrendelők száma 30 km-en belül 1 Mosonmagyaróvár 

Fogyatékos személyek rehabilitációja, habilitációját 

biztosító intézmények száma 
2 Győr, Mosonmagyaróvár 

 

A kötelező védőoltások jelentősége Mosonudvaron általánosan elismert, s nem jellemző, hogy 

maradnának ki állampolgárok a védőoltásból. 

Az életminőség javítását szolgáló egészségügyi intézkedések biztosításával egyetért a válaszadó 

lakosság nagyobb része. A községben biztosítottak az életminőség javítását szolgáló 

intézkedések, a család és nővédelmi gondozás, az ifjúság-egészségügyi ellátás. 

Összességében megállapítható, hogy Mosonudvaron lakosságának egészségi állapota jó, az 

ellátórendszer részben kiépített, illetve más településen hozzáférhető. Az értékelés során mindig 

figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a település mindössze két éves önálló működésre tekint 

vissza, vagyis több területen sincs kialakult rendszere. 

A megelőző szűrővizsgálatokon való részvétel szervezettsége, s nyilvántartása hagy kívánni valót 

maga után. Az egészségügyi ellátás keretében végzett felvilágosító tevékenység által az elmúlt 

évben elért személyek száma alacsony. 

Mosonudvaron biztosítottak az Eü.tv.-ben meghatározott életminőség javítását és 

egészségfejlesztést szolgáló intézkedések. Szervezett az ifjúság egészségügyi gondozás speciális 

feladatainak ellátása, valamint a család és nővédelmi gondozás. 
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A szűrővizsgálatokat különböző intézményekben vehetik igénybe, de az ezeken való részvételről 

a településen nem rendelkeznek adatokkal, így annak elemzésére nincs lehetőség. A 

szűrővizsgálatokon való részvétel arányát a településen nem kísérik figyelemmel, arról 

nyilvántartást nem vezetnek! 

A betegségstruktúra hasonló a magyarországi népesség mutatóihoz, főként a magas létszámú 50 

év feletti népesség tipikus betegségeit jelzik az adatok. A megelőző szűrővizsgálatokon való 

részvétel szervezettsége, s nyilvántartása hagy kívánni valót maga után. 

3.7. Közösségi viszonyok 

A település életében fontos szerepet töltenek be közösségek, biztosítják a települési élet fő 

színterét. A helyi közösségi együttélés fő jellemzői a helyi szolidaritás, ami megnyilvánul a 

településen élő idősek és gyermekek irányába. A közösségek a kultúra, a helyi hagyományok 

megőrzése erősíti az együvé tartozás érzését, ezáltal javul az egymás iránti szolidaritás is. 

3.8. Problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 

A község nem a mélyszegénység által sújtott települések közé tartozik, azonban ez nem jelenti 

azt, hogy a településen nem szorulnak az állampolgárok támogatásra. 

• A foglalkoztatási szint kedvező a községben, nem magas az álláskeresők száma, de a  

közmunkaprogram kiépítése fontos lépése lehet a munkaerő piaci reintegrációnak. 

• Az idősekről való gondoskodás előtérbe kell hogy kerüljön, különös tekintettel arra a 

tényre, hogy a lakosság az átlagnál korosabb, így egy erősödő elöregedési folyamattal kell 

számolni. 

• A megelőzés egyik fontos formája a szűréseken való részvétel. A településen lehetőség 

van az egészségnapok szervezésére, mely számos további szűrésre is lehetőséget adna. 

(vércukor, koleszterin, csontritkulás stb.) Az önkormányzatnak és a helyi civil 

szervezeteknek hasznos szerepet vállalniuk az 50 év feletti nők körében a méhnyakrák és 

a mellrák megelőzését szolgáló szűrővizsgálatok népszerűsítésében. 

• Egészségügyi szűréseken való lakossági részvétel ösztönzése, a szűrések kiterjesztése 

különböző egészségügyi területekre. 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

A Mosonudvaron élők korösszetétele, több szempontból is eltérő, mind a megyei, mind az 

országos átlagokhoz képest. A 19-64 év közöttiek száma (307 fő) az összes lakos 67,6%, ami 

átlagosnak mondható, ugyanakkor a 0-18 év közöttiek (92 fő) 20,2%-a és a 65 év felettiek (55 fő) 

12,2 %-a rosszabb a megyei és az országos átlagnál. Az arányokat nézve 100 kiskorú (18 év 

alatti) lakosra 60 (65 év feletti) idős ember jut, s ez az arány jobb az országos átlagnál. 

 
 
Kormegoszlás 2011-ben 
 
 

 Összesen férfi nő 
Összesen 457 245 212 
0–4 15 8 7 
5–9 23 13 10 
10–14 25 19 6 
15–19 28 13 15 
20–44 175 97 78 
45–64 132 69 63 
65 év felett 59 26 33 

 
 

4.1. A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és a fogyatékkal 

élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése. 

A gyermekek helyzete átlagosnak mondható a településen. 

A településen HHH-s tanulót nem tartanak nyilván. 

Gyermekjóléti szolgáltatás 2011 év során 3 család esetben 4 gyermeknél történt beavatkozás 

alapellátás keretei között. Családból kiemelés nem volt, amely a gyermekjóléti szolgálat 

működését dicséri. A gyermekvédelmi szakellátások az ellátásra kötelezett Győr-Moson-Sopron 

Megyei Intézményfenntartó Központ által üzemeltetett intézményekben (TEGYESZ, Megyei 

Gyermekvédelmi Központ) biztosítottak. Gyermekvédelmi szempontból a település mutatói 

lényegesen rosszabbak, mint a megye átlaga. 
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A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a 

krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 

szolgáltatás. 

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer 

működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a 

gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a 

társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó 

szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. 

A családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és 

mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve 

tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról. 

A családsegítés keretében biztosítani kell, a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 

az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz. Továbbá a 

szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, a családgondozást, így a családban 

jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, közösségfejlesztő, 

valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését. A tartós munkanélküliek, a fiatal 

munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, 

a krónikus betegek, a szenvedélybetegek,a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával 

küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás 

nyújtását, a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, 

konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben 

lévő családokat segítő szolgáltatásokat. Családsegítésben a településen az esetek száma 94 eset, 

ami a lakosság számához viszonyítva nagyon magas. A leggyakoribb esetkezelés az életviteli 

problémák (28), családi problémák (24) miatt a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás 

megszervezése, illetve a munkanélküliek és adósságterhekkel küzdők segítése. Az egyes eseteket 

tovább vizsgálva megállapítható, hogy ezt a szolgáltatást többnyire nők veszik igénybe, s 

mindösszesen 30 családot érint. 

5 gyermek estében nevelési tanácsadó, 1 gyermek estében logopédiai szolgáltató segítségét 

igényelték. 

A gyermekjóléti szolgáltatás eredményességét mutatja, hogy családból kiemelésre nem került sor. 
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4.2. Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók közoktatási lehetőségei 

A település intézményeket nem tart fenn, azokat társulási formában üzemeltetik. A község nem 
rendelkezik „Közoktatás-fejlesztési és Intézkedési Tervel” melynek elkészítése szükségszerű. 

 

4.3. Problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 

A településen magas a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek/tanulók szüleinek 

nyilatkozatai hiányoznak, a gyermekjóléti szolgálat beavatkozásai átlagosak, a családgondozások 

igénybe vétele az átlagot meghaladja. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók ellátása 

érdekében a legfontosabb a gyermekek/tanulók pontos számának meghatározása. 

• Ennek érdekében a településen szükséges a halmozottan hátrányos helyzetűek pontos 

számának meghatározása annak érdekében, hogy a gyermekek/tanulók a fejlesztésükhöz 

szükséges valamennyi segítséget eredményességük érdekében megkaphassák. A nem 

nyilatkozó szülők számának csökkentése szükségszerű. 

• A gyermekjóléti rendszer eredményes működése érdekében hatékony jelzőrendszer 

működtetése. 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

A nők elleni hátrányos megkülönböztetést nem mindig könnyű észrevenni: sokszor maguk a nők 

– különösen, ha vezető pozíciót töltenek be – tiltakoznak a leghevesebben, amikor arról esik szó, 

hogy az otthoni, a munkahelyi vagy a közéleti szférában személyesen ők maguk, vagy a nők 

általában hátrányt szenvednének el a férfiakhoz képest. A nők átlagos jövedelmi szintje azonos 

feltételek mellett, a Nyugat-Dunántúlon összesített mutatót figyelembe véve valamennyi 

gazdasági ágazat tekintetében elmarad a férfiakétól. 

  férfiak nők összesen 

Lakónépesség száma 241 205 446 

Állandó népesség száma 245 212 457 

 

 

 

A nemek szerinti összetételt a megye és a település vonatkozásában a társadalom egészében 

tudtuk vizsgálni. Az országos és megyei adatokkal ellentétben a faluban a férfiak száma 

magasabb, mint a nőké, s  különösen igaz ez a megállapítás a 20-64 év közötti korosztályra. A 65 

év felettieknél a nők aránya jelentősen megnövekszik, de a különbség így sem egyenlítődik ki. 

A nők részéről a társadalom egészében várható magasabb átlagéletkor miatt azonban az idősebb 

korosztályokban arányuk felülreprezentált. Az arányok közelítenek az országos és a megyei 

átlagokhoz. 

Az egyedülálló idős női népesség megélhetése problémát jelenthet az önkormányzat számára, 

mivel várhatóan igénye megnő a közösségi szolgáltatásokra. 

  

5.1. A nők gazdasági szerepe, esélyegyenlősége 

A foglalkoztatás egyik meghatározója az iskolai végzettség, mely tekintetében a nők elmaradnak 

a férfiaktól.  A községben a foglalkoztatott nők és férfiak aránya eltérő, az álláskereső nők 

lényegesen nagyobb számban vannak a településen. A nők bérezésével kapcsolatos információink 

nincsenek, de feltételezhető, hogy a jövedelemarányok a régióban jellemző mértékben eltérőek 

Mosonudvaron is a nők kárára. A jövedelem hátrány 16% a nők esetében, bár ágazatonként kissé 

eltérő mértékben. Az alacsony foglalkoztatási státuszban a nők fizetése nem olyan 

nagymértékben tér el, mint a magasabb iskolai végzettséget megkívánó állásokban. 

27 
 



 

5.2. A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő 

szolgáltatások 

A községben nem működik olyan intézményhálózat, amely a gyermekek nappali ellátását 

biztosítja, ezt a feladatot az iskola fenntartója vállalta át. A településen nincs olyan 

kezdeményezés, ami a családbarát munkahelyek kialakítását, a nők alternatív foglalkoztatását 

segítő, a családi kötelezettségeknek való megfelelést segítő vállalkozásokat elismerné, 

ösztönözné. 

5.3. Anya-és gyermekgondozás 

Biztosított-e a településen a család és nővédelmi gondozás? (Eütv.) (Családtervezés, fogamzás 

előtti gondozás, genetikai tanácsadás, várandós szoptatós anya gondozása) 

A család- és nővédelmi gondozás célja, hogy a gyermekvállalás optimális biológiai és pszichés 

körülményeit elősegítése a fogamzás előtti gondozás és a genetikai tanácsadás, valamint a 

termékenységi ciklus alatti gondozás alapján (a várandós anya gondozása, a magzat születés 

előtti gondozása, a gyermekágyas és szoptató anya gondozása). A községben dolgozó védőnő 

segíti ezt a fajta a gondozást. 

Nőket ért erőszak 

Nőkkel kapcsolatos erőszakos cselekedetről nem az önkormányzat a vizsgált két év egyikében 

sem. Nagyon nehéz sok esetben feltárni az ilyen jellegű problémákat, akár család, akár 

párkapcsolat esetében. Épp a nők azok, akik a lehető legtovább próbálnak úgy tenni, mintha mi 

sem történne, ezzel nehezítve a probléma megoldását. 

5.4. Krízis helyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Mosonudvar önállóan ilyen szolgáltatást nem nyújt, szükség esetén az itt élők a 

Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett intézményeket veheti 

igénybe. 
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5.5. A nők szerepe a helyi közéletben 

A helyi civil szervezetekhez kapcsolódóan a nők aktívan részt vesznek a helyi közéletben. A 

település közösségi programjainak szervezésében, a sportéletben nagy számban vesznek részt a 

Mosonudvari nők. 

5.6. A nőket helyi szinten érintő társadalmi problémák felszámolására indított 

kezdeményezések 

A településen nem érzékelhető a nőket érő hátrányos megkülönböztetés, így annak 

felszámolására sem jött létre kezdeményezés. 

5.7. Problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 

• A gyermeküket egyedül nevelő álláskereső nők gazdasági kiszolgáltatottságának 

enyhítése, mely Mosonudvar esetében is nagy problémát jelent. 

• Családbarát – tehát a férfi alkalmazottakat apaszerepükben támogató, megerősítő – 

vállalkozások önkormányzati elismerésben (lehet erkölcsi, pénzbeli) részesítése. 

• Programok a lányok majdani közéleti szerepvállalásának elősegítése érdekében. 

• Rugalmas foglalkoztatási formák biztosítása a családi kötelezettségek ellátásának 

támogatására. 
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6. Idősek helyzete 

Kiemelt figyelmet érdemel a 65 év felettiek csoportja, amelyben a magyarországi helyzethez 

hasonlóan másfélszer több a nő, mint a férfi. Az egyedülálló idős női népesség megélhetése 

problémát jelenthet az önkormányzat számára, mivel várhatóan igénye megnő a közösségi 

szolgáltatásokra. 

 

 Korosztályok férfiak nők 

Állandó népesség száma 244 212 

a 65 év felettiek száma 21 34 

 

 

 

A településen 35 fő özvegy (6 férfi és 29 nő), akik többsége egyedül él, s a róluk való 

gondoskodás kiemelt figyelmet igényel. A kormegoszlás további vizsgálata alapján látható, hogy 

a lakosság több mint 4%-a 75 év feletti, s közel 2%-a betöltötte 80. életévét is. A fenti mutatók 

nem rosszabbak az országos átlagoknál, de felhívják a figyelmet a kiemelt gondoskodás 

követelményeinek megteremtésére. 

Fontos feladat az idősek bevonása a közösségi programokba, az egyedül élők segítése, a betegek 

ellátáshoz való hozzájutáshoz a közlekedésének megoldása. 
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7. Fogyatékkal élők 

7.1. Fogyatékkal élők 

A fogyatékkal élők szempontjából átfogó adatokkal a 2011-es évre vonatkozóan rendelkezünk. 

Az adattáblából kitűnik, hogy a falu mutatói hasonlóak a megyei és az országos átlagokhoz. Az 

itt élő fogyatékosok az összes lakos 1,9 %-ot teszik ki, számuk 7 fő. A nyilvántartásból hiányzik 

a mozgási fogyatékosok száma 

 
Korosztály 

Látás 

fogyatékos 

Hallási 

fogyatékos

összesen: 2 fő 5 fő 

 

 

 

A fogyatékosság típusa szerint nagyobb számban vannak a hallási fogyatékosok. A fogyatékos 

férfiak és nők között a fogyatékosság típusa szerint különbség figyelhető meg. A településen élő 

fogyatékos személyek iskolai végzettsége hasonlóan a megyei mutatókhoz, messze elmarad a 

társadalom egészének iskolai végzettségi mutatóitól. 

A fogyatékos személyek 53,4%-a rendelkezik a 8 általános iskolai, vagy még alacsonyabb iskolai 

végzettséggel. Szakmunkás, vagy szakiskolai végzettséget (31,6%) szerzett. A 8 általános iskolai, 

vagy még alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők száma nagyon magas a fogyatékkal 

élők körében, amely különösen nagy hátrányt jelent a munkaerőpiacon. 

Összességében megállapítható, hogy Mosonudvaron a fogyatékkal élők helyzete átlagos, a 

szükséges ellátási formákhoz való hozzájutás lehetősége megfelelő. A települési önkormányzat 

által biztosított támogatásokból megfelelő számban részesülnek. 

A községben élő fogyatékos személyek foglalkoztatásáról nincsenek információink. 

7.2. Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása 

A fogyatékkal élők közül 2 fő rokkantnyugdíjas. A családokat egy esetben illeti meg magasabb 

összegű családi pótlék. A betegségük kezelését 1 fő fogyatékos személy esetében a házi 

jelzőrendszeres segítségnyújtás is támogatja, valamint a közgyógyellátás, amiben a fogyatékos 

személyek 27%-a részesül. Az ápolási díj is olyan jellegű ellátás, amire a fogyatékos személyek 
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is jogosultak lehetnek, azonban a községben egyetlen fogyatékos személy sem részesül ebben az 

ellátásban. 

7.3. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az utóbbi 

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

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

halmozottan fogyatékos emberek - speciális szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex 

akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt érteni.  Ez olyan 

eszközök és megoldások telepítését jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy-egy szolgáltatást a 

mozgássérült embereken túl látás- vagy hallássérült, valamint értelmi fogyatékos emberek is 

igénybe vehessenek. (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. 

Az akadálymentesítés követelménye beépítésre került a nem kifejezetten akadálymentesítési célú 

pályázatokba is, hogy a különböző közszolgáltatásokat nyújtó szervek vezetői szembesüljenek 

azzal, hogy az ő ügyfélkörükben is vannak, lehetnek fogyatékos emberek. A fentieken túl pedig 

minden lehetséges eszközzel küzdeni kell azért, hogy széles körben elterjedtté váljon az a 

felfogás, amely alapján az esélyegyenlőségi feladatok megoldása nem egyetlen szerv feladata, 

hanem természetes, hogy az ehhez kapcsolódó követelményeknek való megfelelés a saját 

területén mindenkinek a maga feladata és felelőssége. 

Ugyancsak elengedhetetlen, hogy alapkövetelménnyé váljon az egyetemes tervezés módszere. 

Ennek lényege, hogy a használati tárgyaktól az épületeken át egészen a közszolgáltatásokig 

mindent úgy kell megtervezni, hogy az már a létrejöttekor, eleve megfeleljen az egyenlő esélyű 

hozzáférés követelményeinek, s hogy ezért ne kelljen – jelentős idő, energia és pénz 

ráfordításával – utólag akadálymentesíteni. 

A község életében a pozitív diszkrimináció a fogyatékos személyek érdekében még nem 

tapasztalható. 
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7.4. Következtetések, problémák azonosítása, fejlesztési javaslatok 

• A fogyatékos személyek foglalkoztatási lehetőségének nyomon követése, együttműködés 

a helyi foglalkoztatókkal a foglalkoztatás biztosítása érdekében. 

• A középületek teljes körű akadálymentesítése, az utak korszerűsítése során az 

akadálymentesítési szabályok figyelembe vétele. 

• A fogyatékos személyek közlekedési feltételeinek javítása érdekében együttműködés a 

Kisalföld Volánnal. (Az egészségügyi szolgáltatások, szakrendelők megközelítése 

érdekében.) 

• Biztosítani, hogy az Önkormányzatnál, illetve a Körjegyzőségnél a fogyatékos emberek 

ügyeiket el tudják intézni. 

• A fogyatékkal élők pontos nyilvántartása, amiből nem hiányozhatnak az értelmi, a 

mozgási és a halmozottan fogyatékosok sem. 
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8. Helyi partnerség, civil szervezetek 

A község nagymértékben megmozgatja lakóit és bevonja őket a helyi közéletbe a civil 

szerveződéseken keresztül. Önállósodását is elsősorban azért kezdeményezték, mert a 

településrész fejlődését szerették volna elősegíteni. 

A civil szervezetek létrejöttére mindenképpen szükség van (sport, kultúra, polgárőrség, önkéntes 

tűzoltó egyesület, nyugdíjas klub, „Mosonudvarért” Alapítvány vonatkozásában), amely 

szervezetek az önkormányzat közösségformáló hatásához hasonló szerepet tölthetnek be, a saját 

maguk által megszólított csoport tagjai között, amellett, hogy maguk is terveznek és kiviteleznek 

különféle projekteket. A különböző szervezetek létrehozása folyamatban van. 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

Mosonudvar Község Önkormányzata a Települési Esélyegyenlőségi Program elfogadását 

megelőzően a konzultáció és véleményformálás lehetőségét minden, a megvalósításba bevont 

szakmai és társadalmi partner számára biztosítja. 

Annak érdekében, hogy a Települési Esélyegyenlőségi Program megvalósítása hatékony, a 

tervezett intézkedések hosszú távú érvényesülése, fenntartható fejlődése biztosított legyen, 

Mosonudvar Község Önkormányzata egy esélyegyenlőségi felelőst bíz meg. 

Az Intézkedési Tervben megjelenített tevékenységek részletes tartalmi kidolgozása, a 

megvalósítandó tevékenységek tervezése az adott szakterület képviselőinek aktív részvételével 

valósul meg. 

A felelős feladata, hogy a szakterület képviselőivel együtt kidolgozzák az egyes feladatok 

végrehajtásának pontos menetét, valamint ellenőrizzék azok megvalósulását. 

A Települési Esélyegyenlőségi Programban foglaltak megvalósulásának nyomon követését az 

évente elvégzett felülvizsgálat biztosítja. 

A felülvizsgálatot a felelős végzi el, minden évben beszámol egy nyílt képviselőtestületi ülésen a 

tervben foglaltak megvalósításáról. Az ülésre külön meghívót kapnak: a helyi civil szervezetek, 

vállalkozók. A hozzászólók kiegészítésével elkészült éves beszámolót a testület elfogadja, majd a 

helyben szokásos módon nyilvánosságra kerül. 
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A program felülvizsgálatára 2 év múlva kerül sor, amikor az indikátor teljesítésének 

bemutatásához adatfelvétel is történik. 

A Települési Esélyegyenlőségi Program számára minél szélesebb nyilvánosság biztosítása 

szükséges. Az esélyegyenlőségi intézkedések hatékony megvalósulása, a támogató szakmai és 

társadalmi környezet kialakításának érdekében Mosonudvar Község Önkormányzata a Programot 

a település honlapján közzéteszi, az egyes intézkedések várható és elért eredményeiről a 

lakosságot elektronikus és nyomtatott kiadványaiban tájékoztatja, illetve évente nyílt testületi 

ülést szervez. A polgároknak lehetőségük van a tervvel kapcsolatban véleményt nyilvánítani, 

hozzászólni és kérdezni. 

1. A terv elfogadása előtt egy héttel a program a honlapon, a település hirdetőtábláján elérhető. 

2. A nyílt testületi ülésen az intézkedési terv kiegészítésére, módosítására sor kerül. 

3. Az elfogadott végleges program a honlapon, a település hirdetőtábláján elérhető. 

4. Az éves beszámoló előterjesztése szintén a honlapon és a település hirdetőtábláján történik az 

elfogadást megelőző nyílt testületi ülés előtt egy héttel. 

5. A hozzászólások, kiegészítések, vélemények figyelembe vétele, csatolása az előterjesztéshez. 

6. Az elfogadott beszámoló mindenki számára elérhető a honlapon, illetve a település 

hirdetőtábláján. 
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10. Célkitűzések 

A célok meghatározásánál fontos szempont, hogy a település önállóvá válása alig két éve történt, 

s bizonyos folyamatok még mindig zajlanak (pld. civil szervezetek alapítása), de a cél, hogy 

Mosonudvar olyan település legyen, amelyet minden állampolgár büszkén vall magáénak. Itt 

senki nem érezze magát hátrányosan megkülönböztetettnek sem faj, szín, nem, nyelv, vallás, 

politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb 

helyzete miatt. 

Továbbá olyan község legyen, ahol a település adta lehetőségekkel minden polgár élni tudjon. 

Mosonudvar Község Önkormányzat Települési Esélyegyenlőségi Programjának célja a helyi 

viszonyokhoz igazodó, a hátrányos helyzetben élő állampolgárokat segítő, támogató feladatok 

rendszerezése, ütemezése, az eddig jól bevált hagyományok megerősítése, megtartása. Ezen 

belül: 

1. Az összetartó, szolidáris társadalom erősítése, a hátrányos megkülönböztetés megszüntetése, 

az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód biztosítása a hátrányos helyzetű csoportok számára. 

2. A megfelelő pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás, valamint az önkormányzat 

intézményeiben a különböző közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása. 

3. A foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási és területfejlesztési célok 

összehangolása az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. 

4. Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségének kiszűrése. 

5. A hátrányos helyzetű egyének és csoportok esélyegyenlőségének előmozdítása a társadalmi 

folyamatokban.



 

11. Intézkedési terv 

 

Az 
intézkedés 
megnevezé

se 

A 
helyzetele

mzés 
következte

téseiben 
feltárt 

esélyegyenl
őségi 

probléma 
megnevezé

se 

Az 
intézkedés

sel 
elérni 

kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentum
okkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az 
intézkedé

s 
felelőse 

Az 
intézkedés
megvalósí
tásának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményesség

ét 
mérő 

indikátorok 

Az 
intézkedés 

megvalósítá
sához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az 
intézked

és 
eredmén
yei-nek 
fenntart
hatósága 

I. A mély-szegénység-ben élők és a romák esély-egyenlősége 

1 

Az 
álláskeresők 
számára a 

közmunkaprog
ram kiépítése 

Nincsen 
közcélú 

foglalkoztat
ás a 

községben 

A 
foglalkozta
tási szint 
emelése 

Településfejle
sztési stratégia 

Tájékozódás a közcélú 
foglalkoztatást lehetővé 
tevő pályázatok iránt. 

A közcélú foglalkoztatás 
céljait hozzá kell 

rendelni a települési 
céljaihoz. A bevonni 

kívánt polgárok 
beazonosítása 

A pályázat elkészítése. 

polgárme
ster 

A pályázat 
kiírásához 
kapcsolódó 

A programban 
részt vevők 

száma 

Humán 
erőforrás: 
tervezés 

elkészítése, 
pályázat 
beadása 

Pályázati 
céloktól 
függő. 

2 

.Lakhatás A 
községben 

nincs 
önkormány

zati 
tulajdonban 

lévő 
bérlakás. 

A 
kilakoltatás 
veszélyéne

k kitett 
családok 
helyzeté-

nek javítása 

Szociális 
koncepció 

Szükséges at 
önkormány-

zati 
nyilvántartás, 
nem elég ha 

csak a 
kistérségnél 

vannak 
adatok. 

Tájékozódás a 
veszélynek kitett 

családok számáról. 
Lehetőség szerint a 90 
napon kell segítséget 

nyújtani. 

család-
segítő 

folyamatos A segítségben 
részesülő 

családok száma 

Humán 
erőforrás: 

felmérés, a 
segítségadás 

tervezése 
pénzügyi 
feltételek 

biztosítása 

A család 
helyben 

maradhat 

3 Egészség-
ügyi 

Az 
egészségna

A 
településen 

Településfejle
sztés 

A helyi szűréseken 
résztvevők számának 

orvos, 
védőnő 

minden 
évben egy 

A szűrésen 
résztvevők 

A szűrésen 
résztvevő 

A 
szűrőbus
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szűréseken 
való 

lakossági 
részvétel 

ösztönzése, a 
szűrések 

kiterjesztése 
különböző 

egészségügyi 
területekre. 

pot a 
lakosság 

szép 
számban 
látogatja, 
azonban a 

szűrővizsgá
latokról 
nincs 

információ
nk 

élők 
egészségi 
állapota 
javuljon. 

rögzítése. alkalom-
mal 

száma helyi 
egészségügyi 

dolgozó 
munkaideje 

zok 
kapacitás
a alapján. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 

A 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetűek 

pontos 
számának 

meghatáro-
zása 

Nagyon 
magas a 
gyvk-s 
szám, 
nincs 
hhh-s. 

A szociális 
hátránnyal 

küzdő 
gyermekek/

tanulók 
eredményes 
fejlesztése 

szociális 
koncepció 

A gyvk-ban részesülő 
szülők nyilatkozata az 

iskolai végzettségükről- 
jegyzői adatszolgáltatás 

 

jegyző minden 
évben 2 
alkalom 

a szülői 
nyilatkozatok 

száma. 
(nyilatkozhat 

magasabb 
iskolai 

végzettségéről 
is.) 

nyilatkozatok 
fénymásolása 

folyamat
osan 

mehet 

2 

A gyermek-
jóléti rendszer 
eredményes 
működése 
érdekében 
hatékony 

jelzőrendszer 
működtetése 

Magas a 
gyvk. –s 

gyermeke
k/tanulók 

aránya 

A nehéz 
helyzetbe 

kerülő 
gyermekek 

segítése 
időben 

megkezdőd
hessen. 

Közoktatás 
fejlesztési terv 

A település jegyzője, a 
családsegítő, a védőnő, a 
gyermekjóléti szolgálat 

helyi képviselője, az 
óvoda, iskola 

együttműkö-dése, a 
problémák jelzésére, 
intézkedések közös 
megfogalma-zása. 

jegyző 3 havonta 
folyamatos 

az intézkedések 
száma 

a 
szakemberek 
munkaideje 

a szak-
emberek 
együttm
űködési 
rendjéne

k 
kialakul

ása 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 

A 
gyermekük
et egyedül 

nevelő 
álláskereső 

szülők 
gazdasági 

kiszolgáltat
ottságának 
enyhítése 

Vannak 
gyermekük
et egyedül 

nevelő 
állás-

keresők 

A 
gyermekek 

ne 
szenvedje-
nek hiányt 

az adott 
helyzetben. 

szociális 
koncepció 

A problémával érintettek 
beazonosítása. 

A szociális ellátás 
lehetőségeiről 

tájékoztatás, a jogosultság 
megállapítása esetén a 

kérvény beadása, a 
gyermekek ingyenes 

étkeztetése az 
intézmények-ben 

jegyző 2013. 
február 

az ellátottak 
száma 

Az ellátások 
összege 

A 
normatív 
támogatá

s 

38 
 



2 

A női 
munkavállaló

k bérezése. 

A nők bére 
nem éri el a 

férfiak 
átlagkereset

ét. 

Az egyenlő 
munkáért 

egyenlő bér 

Szociális 
koncepció 

Az önkormányzatnál és 
intézményeinél dolgozók 

bérének, keresetének 
felmérése nem, 

korcsoport, beosztás, 
szakma vagy végzettség 

szerint, majd ennek 
alapján munkakör - 
munkabér-elemzés 

készítése 

polgárm
ester 

2013. 
október 01. 

A bérek 
eltérésének 

aránya. 

Az 
önkormány-
zat dolgozója 

A 
humánpo
liti-kába 
beépül az 

elv 

3 

Családba-
rát –

vállalkozás
ok 

önkormány
zati 

elismerésbe
n 

Nemek 
esélyegyenl

ősége 

A családok 
támogatása, 

a férfiak, 
nők családi 

és 
munkahelyi 
feladatainak 
koordinálása

. 

Egészségügy
i konc. 

Felmérni, hogy helyben a 
vállalkozások mennyire 

családbarátok 
Az önkorm. kidolgozza a 
„Családbarát vállakozó” 

cím elnyerésének 
feltételit. 

Az oklevél elkészíttetése 

jegyző 2014. 
február 

a 
vállalkozások 

száma 

Önkorm. 
dolgozójának 
munkaideje 

Oklevél 
készítés díja 

5 éven 
belül 2 
alkalom 

4 

Programok 
a lányok 
majdani 
közéleti 

szerepvállal
ásának 

elősegítése 
érdekében 

A nők 
aránya a 

közéletben 
kisebb 

mértékű, 
mint a 

férfiaké 

A nők 
részvételi 
aránya a 

közéletben 
nő. 

Községi 
kulturális 

életet 
szervező 

koncepció 

A települési Falunap 
rendezvényei között 
szereplő programok, 

(pl: női politikus 
meghívása, hogyan került 

erre a pályára, 
beszélgetés) 

jegyző évente egy 
alkalommal 

a 
rendezvények 

száma 

Program terv 
készítése, 

a résztvevők 
esetleges 
díjazása. 

A 
program 
terhére 

fenntarth
ató 

5 

Rugalmas 
foglalkoztat
ási formák 

biztosítása a 
családi 

kötelezettsé
gek 

ellátásának 
támogatásár

a 

Női 
munkaválla

lás 
támogatása 

A nők 
családi 

feladatellátá
sához 

igazodó 
munkarend 
biztosítása 

 A Polg. Hivatalban a 
rugalmas 

foglalkoztatással élni 
kívánó nők tájékoztatása, 
a foglalkoztatás lehetővé 

tétele, a munkakör, 
kinevezés módosítása. 

jegyző folyamatos, 
igénylő 
esetén 

A rugalmas 
munkakörrel 
élők száma 

A 
feladatellátás 
új szervezése 

Nincs 
külön 

feltétele 
a 

fenntarth
atóságna

k. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Az idősek Helyben Az idős Egészségfej- Felmérni, kinek van falugond igény az utaztatás falugondnok A 
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orvosi 
ellátásának 
biztosítása 
érdekében 
szükség 
esetén 

falugondnoki 
szolgálat 

nem 
biztosított

ak a 
szakorvo-

si 
ellátások 

emberek 
egészségme

gőrzése 

lesztési terv szüksége az egészségügyi 
intézménybe történő 

elszállításra, a településen 
a falugondnok 

munkarendjébe be kell 
illeszteni. 

nok szerint száma munkaideje, 
gépkocsi 

üzemanyagk
öltsége 

normatíva 
igénylése 

a 
feladatellá

tás-hoz 

2 

A 
rizikócsopor-
tokba tartozó 

idősek 
helyzetének 

feltárása, 
szükség esetén 
a segítségadás 
megszervezése

. 

Az idős 
emberek 

biztonságá
nak 

támogatá-
sa 

Az idős 
emberek 

életminőség
ének 

javítása. 

Egészségfejl
esztési terv 

helyi 
szociális 
rendelet 

A rizikó-csoportba tartozó 
idősek beazonosítása, a 

szükségleteik feltárása, a 
segítségadás módjának 

tervezése 

jegyző 2012. 
november 

01. 

Segítség-
adások száma 

szociális 
gondozó 

munkaideje 

munkakör
-

bővítéssel 

3 

Közcélú 
foglalkoztat
ás az idős 
személyek 
segítésére. 

A 
községben 
magas az 

idős 
emberek 
aránya. 

Az idős 
emberek 

életminőség
ének 

javítása. 

Településfejl
esztési str. 

A közcélú foglalkoztatás 
során az idős emberek 

ellátását támogató 
feladatok meghatározása 

polgárm
ester 

A pályázat 
kiírásához 
kapcsolódó 

A programban 
részt vevők 

száma 

Humán 
erőforrás: 
tervezés 

elkészítése, 
pályázat 
beadása 

Pályázati 
céloktól 
függő. 

4 

Az 
élethosszig 
tartó tanulás 
feltételeit a 
nyugdíjasok 
számára is 
biztosító 

helyi 
programok 
tervezése. 

A 
tartalmas 
élethez 
való jog 

Az aktív 
nyugdíjas 

kor 
feltételeinek 
biztosítása 

Település-
fejl. 

koncepció 

Együttműködés a civil 
szervezettel, a 

nyugdíjasok igényei 
alapján tervezett program: 

pl. internethasználat 
tanítása, egyéb… 

civil 
szerve-

zet 
vezetője 

évente egy-
egy 

program 

a résztvevő 
nyugdíjasok 

száma 

Civil 
szervezet 

munkája, az 
előadó, 

képző díja 

pályázati 
feltételek

kel a 
pénzügyi 

háttér 
folyamato

san 
biztosíthat

ó 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 

A 
fogyatékos 
személyek 

foglalkozta-
tási 

Nincse-
nek 

pontos 
informá-

ciók a 

A 
fogyatékos 
személyek 
foglalkozta
tási aránya 

Foglalkoztatá-
si mutatók 
javítása. 

A településen élő 
fogyatékos személyek 

foglalkozta-tási 
helyzetének felmérése, a 

kompetenciák 

polgár-
mester 

2013. 
január 31. 

Foglalkoztatott 
fogyatékos 
személyek 

száma 

Humán 
erőforrás: a 

felméréshez, 
a tárgyalás 

előkészítésé-

A 
munkahel

y 
megőrzés

e, a 
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lehetőségé-
nek nyomon 

követése, 
együttműköd

és a helyi 
foglalkozta-

tókkal a 
foglalkozta-

tás 
biztosítása 
érdekében. 

települé-
sen 

fogyaté-
kossággal 

élők 
foglalkozt
atásáról 

növekedjen
. 

beazonosítása 
Tájékoztató szervezése a 

helyi vállalkozók-nak 
Tárgyalások a helyi 
vállalkozók-kal a 

munkaerő igényeikről. 
Pozitív diszkriminá-ció a 

foglalkoztatásban. 
Szükség esetén a 

munkahely 
akadálymentesítésének 

biztosítása. 

hez, 
felkészülés-

hez. 
Szakember: 
a munkakör, 
munkahely 

akadálymen-
tesítéséhez. 
Pénzügyi, 

technikai: a 
munkakör 

akadályment
esítéséhez 
szükséges 
beruházás 
összege. 

vállalkozá
s 

pályázato
kon 

előnyben 
részesül. 

2 

A 
középületek 
teljes körű 

akadályment
esítése, az 

utak 
korszerűsítés

e során az 
akadályment

esítési 
szabályok 
figyelembe 

vétele. 

Vannak 
nem 

akadálym
entesített 
középüle-

tek, a 
település 
honlapja 

nem 
akadálym
entesített 

Az egyenlő 
esélyű 

hozzáférés 
biztosítása 
az önálló 

életvitelben
. 

Település 
fejlesztési 
stratégia 

Az akadálymentesítés 
áttekintése, cselekvési 

terv készítése a 
megvalósításához. 

Pályázatok keresése a 
fejlesztésekre. 

képviselő
testület 

2017. 
június 01. 

Akadálymentesí
tett középületek 

száma, utak 
aránya 

Humán: 
tervezőmérn
öki munka 

Pályázatírás 
Pénzügyi/tec

hnika: 
épületek 

felújítása, 
utak 

korszerűsítés
e-kivitelezési 

munkák. 

Maradand
ó, így 
hosszú 
távon 

biztosított 

3 

A 
fogyatékos 
személyek 

közlekedési 
feltételeinek 

javítása 
érdekében 

együttműkö-
dés a 

Kisalföld 
Volánnal. 

A 
fogyaté-

kos 
személye

k az 
egészségü

gyi 
szakszolg
áltatásokh

oz 
Moson-

Az 
egészségü-

gyi 
szolgáltatás
okhoz való 

egyenlő 
esélyű 

hozzáférés 
biztosítása. 

Egészségmegő
rző program 

Napi járatok rendjében 
akadálymentesített 

buszok meghatározott 
közlekedése 

polgár-
mester 

2013. 
január 01. 

Az 
akadálymentes 

buszjáratok 
száma 

Humán 
erőforrás: 

kapcsolatfelv
étel, 

tárgyalás 

Nem 
igényel 
további 

befektetés
t 
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magyaróv
áron és 

Győrben 
jutnak 

hozzá, az 
eljutás 
nem 

egyenlő 
esélyű. 

4 

Biztosítani, 
hogy a 

Polgárm. 
Hivatalban a 
fogyatékos 
emberek 

ügyeiket el 
tudják 
intézni. 

Nem 
intézhetik 
egyenlő 

eséllyel a 
polgárok 

az 
ügyeiket. 

Az önálló 
életvitel 

feltételei-
nek 

biztosítása 
az 

állampol-
gárok 

számára 

Településfej-
lesztő 

program 

A különböző fogyatékos-
sági típusoknak 
megfelelően a 

Hivatalban legalább egy 
iroda használatának 

biztosítása, 
mozgáskorlátozottaknak 

mosdó. 

polgár-
mester 

2015. 
január 01. 

Az egyes 
fogyatékossági 
típusok száma, 
akinek a hivatal 

elérhető. 

Humán 
erőforrás: 
tervezés, 

együttműköd
és az egyes 
fogyatékos-

sági 
egyesületekk
el az igények 

pontos 
felmérése 
érdekében 

Pénzügyi: a 
beruházás 

értéke. 

Fenntartás
a 

folyamato
s, nem 
igényel 
újabb 

beruházás
t 

5 

Az 
önkormány-
zat honlap-

jának 
akadályment

esítése. 

A 
gyengén 

látók 
részére a 
települési 

honlap 
akadálym
entesítése 

Az 
információ
hoz jutás 

területén az 
egyenlő 
esélyek 

biztosítása 

Településfejle
sztő program 

Honlap szerkesztés polgárme
ster 

2013. 
január 01. 

A honlap mely 
fogyatékosságú 
emberek által 
használható 

Pénzügyi: a 
honlap 

fejlesztés 
díja 

A keret 
kialakul, a 
frissítés a 

honlap 
frissítések

or 
megvalósí

tható. 
 



12. Záradék 

 

Mosonudvar Község Települési Esélyegyenlőségi Programját szakmai és társadalmi megvitatását 

követően Mosonudvar Község Önkormányzatának képviselőtestülete megvitatta, és …../2012 sz. 

határozatával elfogadta. 

 

 

 

Mosonudvar 2012. 

 

 

 

……………………………………….   …………………………………… 

polgármester            körjegyző 
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