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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 

Bevezetés 

 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
(továbbiakban: Ebktv.) szerint az esélyegyenlőségi program célja, hogy az élet valamennyi területén 
megelőzze a hátrányos megkülönböztetést, és elősegítse az egyes veszélyeztetett társadalmi 
csoportok tagjainak esélyegyenlőségét. Ez Magyarország mindenkori kormányának, az 
önkormányzatoknak, továbbá ezek intézményeinek, illetve a civil szervezeteknek és a társadalom 
tagjainak is egyaránt feladata. A települési önkormányzat az Ebktv. 31. § (1) bekezdése alapján öt 
évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, melynek időarányos megvalósulását, illetve a 
helyzetelemzés esetleges megváltozását – az Ebktv. 31. § (4) bekezdése értelmében – kétévente 
áttekinti, és szükség esetén felülvizsgálja. Összhangban az Ebktv. helyi esélyegyenlőségi 
programok elkészítésének szabályaival, valamint az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. 
(XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól 
szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Bakonykúti Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete, az itt élők egyenlő bánásmódhoz való jogát elismerve, a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjában rögzíti az esélyegyenlőség megvalósulása érdekében szükséges feladatokat. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programjával 
összehangolja a település egyéb releváns 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. 
 
Ahhoz, hogy Bakonykúti település 2019-től is hatékonyan, illetve még hatékonyabban tudja 
működtetni az intézményhálózatát, elláthassa az önkormányzati kötelező feladatokat és lehetőség 
szerint az önként vállalt feladatok, fejlesztések terén is tudjon előre lépni, ismételten szükséges a 
feladatok felülvizsgálata, valamint a helyzetelemzésben megvizsgált mutatószámok változása 
függvényében sort kell keríteni a kötelező és önként vállat feladatainak átgondolt fejlesztésére, 
átalakítására. 

 
1 Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Tele-
pülésszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció 
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A település bemutatása 

 
Bakonykúti Fejér megye nyugati-északnyugati szélén fekszik, a Bakony hegység lábánál. A falu 
Fejér megye legkisebb önálló települése, zsáktelepülés, csodálatos természeti környezetben, a 
Burok-völgyi természetvédelmi terület mentén, az Országos Kéktúra útvonal bakonyi szakaszánál 

helyezkedik el. Határában és 
környékén már 300 méteren felüli 
magaslatok is vannak, melyekről a 
település felé eső lejtők meredekek. 
 
Bakonykúti közúton közelíthető meg 
Iszkaszentgyörgy, Kincsesbánya, és 
Fehérvárcsurgó felől. Guttamásitól 
háromnegyed, Isztimértől egy óra 
járásnyira helyezkedik el. Az egykori 
koronázó várostól – 
Székesfehérvártól – 20 km, Mórtól 22 
km, Várpalotától 7 km, a 81-es számú 
főúttól pedig 15 km távolságra 
található. Vasúthálózathoz nem 
kapcsolódik. A legközelebbi 

vasútállomás a megyeszékhelyen – Székesfehérváron –, illetve a Székesfehérvár-Komárom 
vasútvonalon Moha és Fehérvárcsurgó településeken van. Autóbusz összeköttetés Székesfehérvár és 
Mór irányában biztosított. 
 
Nevét Kwthy-nak, Kwty-nak, Kuttynak, a XVIII. század közepétől kezdve rendszeresen Kúti-nak 
írják. Csak 1903-ban kapta a megkülönböztető Bakonykúti nevet. Neve a magyar kút főnévnek –i 
képzős származéka. A vidék vízben szegény, ezért az itteni kútnak nagy volt a fontossága. A 
megkülönböztető Bakony előtag pedig a hegységre utal. 
 
A település jogállása község, melynek igazgatási területe 1246 ha, ebből belterület 39 ha, külterület 
1207 ha. Bakonykúti 2007-ben a Móri kistérségből átkerült a Székesfehérvári kistérséghez, 2013. 
január 1. napjától pedig a Székesfehérvári járáshoz tartozik. A közigazgatási, államigazgatási ügyek 
intézése az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati hivatalban történik. 
 
A település látnivalói 
 
A település épített örökségének legjelentősebb eleme az 1795-ben épült római katolikus templom, 
védőszentje a Nagyboldogasszony. 
 
A település hangulatát a köztéri faszobrok, a fából készített útjelző táblák, utcanévtáblák és 
utcabútorok alapvetően meghatározzák. A faszobrok egy részét rendkívül eredeti módon a 
kivágásra ítélt fákból faragták ki. A település lakói jó gazda módjára a közterek virágosítására is 
nagy hangsúlyt helyeznek. Mindezek következtében Bakonykúti az ország egyik legrendezettebb 
településévé vált, melynek elismeréseként a községet több alkalommal is nívós díjjal tüntették ki. 
Bakonykúti további fontos nevezetessége, hogy a község megőrizte eredeti településszerkezetét, 
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építészeti hagyományait. Mindezek következtében a település már önmagában is fontos 
látványosság. 
 

A környék természeti látnivalói közül a Burok-völgy a 
legjelentősebb. A Bakonykútitól keletre található, 363 méter 
magas Baglyas-hegy szintén népszerű kirándulóhely. A hegy 
távolról tűzhányóra emlékeztet. Mély horhosok, keskenyre 
kopott gerincek, leszakadozott, állat formájú sziklák bizarr 
világa ez. A hegytetőről pedig csodálatos körpanoráma tárul 
a szemünk elé: nemcsak a Vértes, Székesfehérvár és a 
Keleti-Bakony vonulatai láthatóak innen, de jó időben a 
Balatonig is ellátni. Az itt található kopjafát 1991. június 30-
án állították a szovjet csapatok kivonulásának emlékére. Az 

évfordulóhoz legközelebb eső szombaton minden évben sok kiránduló zarándokol el ide. A környék 
látnivalóit legkönnyebben az itt található kijelölt turistaútvonalakat követve kereshetik fel az ide 
látogatók. Közülük az országos Kék-túra útvonal a településen is keresztülvezet. Bakonykúti része a 
„NATURA 2000” hálózatnak is. 
 
A környéket nemcsak a turisták, hanem az erdők gazdag vadállománya miatt a vadászok is nagy 
előszeretettel keresik fel. 
 
Képek Bakonykútiról 
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A település múltja 
 
Bakonykúti jellemzően egyutcás település, de 
nem a község bekötő útjának két oldalán, hanem 
arra merőleges, ÉNY-DNY-i irányban, igen 
széles, gazdag növényzettel rendelkező út mellett 
alakult ki. A fésűs építésű út – jellemzően a 
bakonyi településekre – körbe öleli a római 
katolikus templom épületét. A hosszú 
szalagtelkes házhelyek fésűs építési módban, 
hosszan elnyúló, egytraktusos épületekkel 
kerültek beépítésre, jelentős kiterjedésű 
melléképületekkel. 
 
A község területe az utolsó jégkorszak után rossz 
minőségű földdel bíró cserjés-erdős vidék volt. Az első telepesek a bronzkorban kerültek ide. 
Faluhelyük a forrás melletti dombokon volt. A későbbi korokból az avarok (i.sz. VI.-VIII. század) 
temetője ismert szintén a forrás melletti dombon. 
 
 

A falu középkori elődjét 1424-ben 
említik először az írásos források 
(Kwthy). Ez után 1497-ben írnak róla 
újfent. Akkoriban egy része a 
Veszprém megyei Bátorkő várához 
tartozott, más része köznemesi birtok 
volt. 1541-ben a palotai (Várpalota) 
várhoz tartozott. A török kori 
feljegyzések szerint 1559-ben lakatlan 
puszta volt a végvárak vidékén. A 
török idők után 1696-tól a Zichy-
család birtokaként szerepelt. A pusztát 
a földbirtokos használta 
birkalegeltetésre, nagyobb részét bérbe 
adta. Zichy János és István csak 1750-
ben adott betelepedési engedélyt a 

Veszprém megyei Bánkról és Teszérről jött jobbágyoknak. Ez a terv azonban meghiúsult, így 1758-
ban Nyitra megyéből kívánták megvalósítani a falu újjáélesztését. Azonban ez is füstbe ment terv 
volt. 1759-ben német ajkú telepesekkel jött létre az új falu. 1762-ben 23 egész és 7 féltelkes 
jobbágyot, valamint 12 zsellért írtak össze. Bakonykúti újkori története itt vette kezdetét. Az új 
telepesek a környékbeli, korábban betelepült sváb falvakból ékeztek. Az 1848-ban megalakult 
megyei forradalmi bizottmánynak a kúti bíró és a jegyző is tagja lett. 1869-ben a patakon 3 
vízimalom működött, téglagyára volt a községnek. 1965-ben 49 házban éltek paraszt családok. A 
római katolikus Nagyboldogasszony templom 1795-ben épült, a harangjait 1885-ben készítették. 
 
A rendszerváltást követő 1990-es helyhatósági választások óta képviselőtestület – jelenleg 5 tagú – 
irányítja a települést. 
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A község jelene 
 
A településen óvoda, iskola nincsen, az általános és középiskolás korú gyermekek zöme 
Székesfehérvárra jár. 
 
A naponta ingázók száma jelentős, főként a megyeszékhely kínál állást. Helyben kevés a 
munkalehetőség, egyre többen próbálják ki a vállalkozás valamilyen formáját, a lakosságszámhoz 
képest magas a vállalkozók száma. 
 
A település mellett található a Magyar Honvédség központi lő-, és gyakorlótere, amely Közép-
Európa legnagyobb összefüggő katonai területe. Mindez okoz néhány zajosabb napot, ugyanakkor a 
terület viszonylagos zártsága miatt csökkent az értékes élőhelyek pusztulása, ezért számos védett 
állat és növény talált itt menedéket. 
 
A múlt században, a mindenkori gazdasági folyamatok tükörképeként változó mértékben, de 
folyamatosan csökkent a lakosság száma. Az állandó lakosok létszáma 1870-ben 557 fő, 1930-ban 
346 fő, 1970-ben 256 fő, 2004-re 100 főre csökkent. Napjainkra megfordult ez a folyamat és a 
népesség lassú növekedése figyelhető meg. 
 
 

Demográfiai adatok 

 
Bakonykúti népességszáma a 2012-es bázisévhez viszonyítva az elmúlt öt évben nem változott 
jelentősen, minimálisan növekvő tendenciát mutat az idősoros adatok alapján. 
 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 
Év Fő Változás 

2012 133 bázis év 
2013 128 96,2% 
2014 131 102,3% 
2015 139 106,1% 
2016 138 99,3% 
2017 141 102,2% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
 
Bakonykúti község Fejér megyének a társadalmi, gazdasági, infrastrukturális szempontból 
kedvezőbb helyzetben lévő északi, észak-nyugati részén helyezkedik el, Veszprém megye 
szomszédságában. A település megyén belüli pozíciója kedvezőnek mondható abban a 
vonatkozásban, hogy a megyeszékhely szomszédsága munkaerő-piaci szempontból jó lehetőségeket 
biztosít, és a fő közlekedési útvonalak közelsége a munkahelyek megközelítésére is több opciót tesz 
lehetővé. 
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Az elmúlt időszakban csupán 2013 és 2016 évben csökkent minimálisan a lakónépesség száma, a 
többi évben növekedés volt tapasztalható. Ez mindenképpen kedvező jelenség, azt mutatja, hogy a 
település vonzó életkörülményeket tud biztosítani az itt élők számára. 
 

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2017-es év adatai) 

Korcsoport 
Fő 

Az állandó népességből a megfelelő 
korcsoportú nők és férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők 
Állandó népesség száma 76 72 148 51,35% 48,65% 

0-2 évesek     8 5,41% 
0-14 éves 10 13 23 6,76% 8,78% 
15-17 éves 2 1 3 1,35% 0,68% 
18-59 éves 45 35 80 30,41% 23,65% 
60-64 éves 5 4 9 3,38% 2,70% 
65 év feletti 14 19 33 9,46% 12,84% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
Az állandó népesség összetételében a férfiak és a nők aránya az országos átlagnak megfelelően a 
korcsoportok többségében azonos arányokat mutatnak. Szintén az országos trendeknek megfelelő 
az a jelenség, hogy az életkor előrehaladtával jelentősen átbillen a nemek aránya a nők javára. Ez a 
változás elsősorban abból következik, hogy a nők várható átlagos élettartama jelenleg magasabb a 
férfiakénál. 
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2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 
Fő Változás 

2001 2011 Fő 
15 éves gyermekek száma n.a. n.a. n.a. 
16 éves gyermekek száma 2 1 -1 
17 éves gyermekek száma 1 3 2 

Összesen 3 4 1 
Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok 

 
A legutóbbi népszámlálási adatok alapján megállapítható, hogy a településen a 15, 16, 17 éves 
fiatalkorúak száma minimális mértékben növekedett a népszámlálási periódusok között. 
 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú 
állandó lakosok 

száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2012 25 11 227% 
2013 25 13 192% 
2014 30 13 231% 
2015 30 15 200% 
2016 30 20 150% 
2017 33 23 143,5% 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   

 
A népesség idősödése országosan jellemző, hosszú távú trend Magyarországon. Ez a demográfiai 
jelenség Bakonykúti községben is megfigyelhető. Az adatok alapján megállapítható, hogy a 
népesség idősödése jóval az országos átlag feletti (2017-ben ez 128,5% volt a KSH adatai szerint2). 
Azonban 2016-tól csökkenés figyelhető meg a mutató értékében, köszönhetően a 0-14 éves 

 
2 https://www.ksh.hu/thm/2/indi2_1_2.html 
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korcsoport időskorúaknál nagyobb ütemű emelkedésének. Egyre közelebb kerül ezáltal az országos 
átlagértékhez ez a települési mutató. 
 

 
 
Tíz éves időintervallumot vizsgálva még markánsabban megjelennek az előbb vázolt folyamatok. A 
0-14 évesek aránya 2016-ig az országos átlagok alatt volt. A 65 év felettiek korcsoportjában az 
országos adatok egyenletesen növekedtek. Bakonykútin ez az arány viszonylag állandó szinten 
maradt (amely szint csökkenő mértékben ugyan, de folyamatosan az országos értékek fölött volt), 
így a településen élő gyermekkorúak arányának növekedésével az öregedési index csökkenni 
kezdett. 
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Az időskorúakkal való törődés az önkormányzat egyik kiemelt feladata. Esélyegyenlőség 
szempontjából azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az idősek fokozott ellátására, segítésére van 
és lesz szükség a jövőben. 
 
Az elmúlt öt éves periódusban a vándorlási különbözet összességében pozitív eredményű volt, 
vagyis kevesebben költöztek el a településről, mint ahányan beköltöztek Bakonykútira. Ez a 
folyamat is jelentősen képes lassítani az ország legtöbb településére jellemző népességfogyást a 
jövőben. 
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 
Év Állandó jellegű odavándorlás Elvándorlás Egyenleg 

2012 9 7 2 
2013 1 3 -2 
2014 14 13 1 
2015 11 3 8 
2016 6 7 -1 
2017 7 3 4 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
Bakonykúti lakosságmegtartó képessége az elmúlt éveket figyelembe véve megfelelő, amit 
megerősít az a tény is, hogy az állandó odavándorlások magasabb számot képviselnek. Beköltözők 
nélkül a falu népessége feltehetően csökkenne. 
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Kezdetben csak a hétvégi házak szaporodtak, de ma már egyre többen választják állandó lakóhelyül 
is ezt a csodálatos természeti környezetben fekvő települést. A falu jelenlegi lakosságszáma 141 fő, 
de 34 hétvégi ház, illetve hétvégi házként használt lakóház is található a településen, ami azt jelenti, 
hogy közel annyi ember tölti Bakonykútiban szabadidejét, mint az állandó lakosok száma. 
 

 
 
A község természetes reprodukciója a vizsgált tíz éves időszak felében negatív előjelű volt, a másik 
felében a születések és a halálozások száma nagyrészt kiegyenlítette egymást, 2017-ben pedig 
pozitív is volt, ami azt jelenti, hogy több gyermek született ebben az évben, mint ahányan 
elhaláloztak a településen. Összességében tehát ez a folyamat stagnálást eredményezett, míg az 
országos minta tartósan negatív előjelű volt ugyanebben az időszakban. 
 

 
 
 
A természetes reprodukció növekedése nagyon sok körülmény együttes és egymást erősítő 
kölcsönhatású, komplex változás következménye lehet, amelynek elősegítése és befolyásolása 
meghaladja a települési önkormányzat lehetőségeit. Azonban az olyan humánerőforrás beruházást 
érintő stratégiai tervekben, amelyek közé a Helyi Esélyegyenlőségi Program is sorolható, igyekezni 
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kell azt a komplex szemléletet érvényre juttatni, hogy a településen élő érintett korosztályokban és 
családokban meglévő gyermekvállalási ambíciók kedvező környezetet kapnak a megvalósításhoz. 
 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Élveszületések 

száma 
Halálozások 

száma 

Természetes 
szaporodás, 
fogyás (fő) 

2012 1 2 -1 
2013 3 3 0 
2014 1 1 0 
2015 1 2 -1 
2016 1 1 0 
2017 2 0 2 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   

 
 

Értékeink, küldetésünk 
 
Bakonykúti Község Önkormányzata a képviselő-testület döntésein keresztül fejezi ki 
elkötelezettségét az esélyegyenlőség területén, hiszen a jogszabályokban meghatározott kötelező 
feladatok ellátásán túl törekszik érvényre juttatni az esélyegyenlőség eszméjét a társadalmi élet 
minden területén. 
 
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Minden embernek joga van az egyenlő 
bánásmódhoz, a jó minőségű szolgáltatásokhoz. Az esélyegyenlőség érvényesítése nem pusztán 
követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú érdeke, hiszen azt a célt szolgálja, hogy 
mindenkinek egyenlő esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra – 
függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása 
vagy az anyagi helyzete. Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a 
diszkriminációmentesség és a szegregációmentesség. Az esélyegyenlőségi programnak a 
településen élő hátrányos helyzetű csoportokra kell irányulnia, akik számára a sikeres élet és 
társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások ellenére 
korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi 
intézkedések nélkül. 
 
Az önkormányzat biztosítani kívánja minden lakos számára – tekintet nélkül nemzetiségre, vallásra, 
nemre vagy életkorra –, az egyenlő bánásmódhoz és az esélyegyenlőséghez való jogot. 
 
Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a 
mélyszegénységben élők, a romák, a gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékossággal élők 
helyzetére, igényeire, fontos küldetésként fogalmazva meg az említett célcsoportok 
életkörülményeinek javítását és esélyegyenlőségének biztosítását. 
 
A jövőt illetően két fontos célkitűzés fogalmazódik meg: 

- Egyrészt megőrizni mindazon értékeket, ami miatt vonzó a település. 
- Másrészt az alacsony lélekszám ellenére biztosítani, hogy élhető település maradjon 

Bakonykúti, hogy mindaz a szolgáltatás, amely a XXI. században elvárható, az helyben 
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vagy elérhető közelségben, a szomszédos településekkel összefogva a lakosság 
rendelkezésére álljon. 

 

Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Bakonykúti Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 
kívánja: 

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

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket. 

 
Bakonykúti Község Önkormányzata alapvető célja, hogy községünk olyan település legyen, ahol 
érvényesül az az elsődleges alapelv, amely szerint minden embert egyenlőnek kell tekinteni. 
Közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit ne érjen sem faj, 
bőrszín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, 
vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerint. 
 
Olyan intézkedések, eljárások megfogalmazása, amelyek 
• szolgálják egy összetartó, szolidáris társadalom erősítését a hátrányos megkülönböztetés 

megszüntetésével, az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód biztosításával a hátrányos helyzetű 
csoportok számára, 

• biztosítják a hátrányok hatásainak mérséklését, akár megelőzését a pénzbeli, természetbeni 
juttatásokhoz való hozzájutással, az önkormányzat intézményeiben a különböző 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáféréssel, a foglalkoztatási, oktatási, 
egészségügyi, szociális, igazgatási és területfejlesztési célok összehangolásával, 

• kiszűrik az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségét, 
• támogatják a társadalmi integrációt a meglévő és eredményes szolgáltatások megtartásával, vagy 

a felmerülő igények, szükségletek kielégítését segítő új támogató szolgáltatások bevezetésével. 
 
 
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, amelyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
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A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 
HEP IT tartalmazza. 
 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve, olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
 
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az önkormányzat: 

 döntésein keresztül kifejezi elkötelezettségét az esélyegyenlőség területén, 
 minden lakos számára lehetővé kívánja tenni, hogy megkülönböztetés nélkül dolgozhasson, 

tanulhasson és élhessen, 
 rendelkezésre álló eszközeivel mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza 

bárki áldozattá válását, 
 segíti, hogy a település lakosai nemre, vallásra, nemzeti, etnikai hovatartozásra, politikai 

vagy más véleményre, korra, a cselekvőképesség hiányára vagy korlátozottságára, 
fogyatékosságára tekintet nélkül jogosultak legyenek igénybe venni valamennyi 
szolgáltatást és ellátást, 

 elutasít minden hátrányos megkülönböztetést és előítéletet, 
 elsődleges feladata a helyi társadalom zavartalan együttélésének biztosítása, 
 törekszik a szociális biztonság megteremtésére, 
 együttműködik az egyházzal, civil szervezetekkel, 
 ösztönzi a hátrányos helyzetűeket a közösség életében való részvételre. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 
 

1.1. A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
A település esélyegyenlőségi stratégiájának illeszkednie kell nem csak a jogszabályi környezetbe, 
hanem az EU és a hazai releváns stratégiákhoz is. A HEP megalkotását meghatározó jogszabályi 
környezetet az alábbi EU és nemzeti stratégiák határozzák meg: 
 
- Az EU 2020 stratégia 

Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett 
Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai 
célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az 
uniós növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, 
fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség 
szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell, két 
területen is megjelenik. 
 Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. 
 A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy 

legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi 
kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt 
jelent. 

 
- Nemzeti Reform Program 

Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti 
reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a 
stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok 
rögzítik az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, 
hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat 
leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket 
hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek. A Nemzeti Reform Program 
az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel 
bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett. 

 
- Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

Az Európai Bizottság által 2011-ben jóváhagyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós 
keretrendszere 2020-ig” című dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS-t 2014 
szeptemberében „Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. Tartósan rászorulók – szegény 
családban élő gyermekek – romák”címen az EMMI frissített változatban adta ki. 
A Stratégia 2015-17. évekre szóló intézkedési tervét a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási 
stratégia II. végrehajtásának a 2015–2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 
1672/2015. (IX. 22.) Korm. határozat tartalmazza. 
Az NTFS és frissítése összhangban van az Európa 2020 Stratégiához kapcsolódó Nemzeti 
Reform Program szegénység csökkentését szolgáló céljaival és intézkedéseivel. 
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Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkózáspolitikát helyezi 
középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok 
megelőzése, felszámolása. 
A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – 
gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek 
integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, 
figyelemmel, a többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a 
gazdaságfejlesztéssel és foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, 
szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre. Az NTSF II. 2016 júniusában készült 
nyomonkövetési jelentése szerint: 
„A szemléletváltó felzárkózást segítő közpolitikai beavatkozás talán legtöbbet ígérő eredménye, 
hogy a mélyszegénységben élők jelentős részét sikerült kimozdítani a segélyezési rendszer 
passzivitásra késztető viszonyaiból, és a közfoglalkoztatásba, illetve a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó képzési programokba való bevonással oly módon aktivizálni, hogy megkezdődhessen 
az önálló életvezetési és jövedelemszerzési képesség kialakítása, illetve helyreállítása.” 

 
- „Legyen Jobb a Gyerekeknek” Nemzeti Stratégia 

Célja, 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. 

 
- Roma Integráció Évtizede Program 

Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai 
Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a 
Stratégiai Terv végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési 
terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és 
egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média 
és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az 
ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek 
közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen megfogalmazottakhoz 
kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani. 

 
- Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot 
(88/2009. (X. 29.) OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami 
felelősség összefoglalása a 2009-2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika 
hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és 
specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Stratégia 
megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési tervről az 
1590/2012. (XII. 27.) Korm. határozat rendelkezik. 

 
- Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 

Az EU tíz évre szóló stratégiát dolgozott ki abból a célból, hogy a fogyatékkal élők Unió-szerte 
minden területen könnyebben vehessenek részt az európai társadalmak életében. Az európai 
fogyatékosságügyi stratégia arra irányul, hogy fogyatékos emberek érvényt tudjanak szerezni az 
őket uniós polgárként megillető jogoknak, és könnyebbé váljon számukra a mindennapi élet. A 
végrehajtás során az EU finanszírozást biztosít majd az említett célokra, bővíti a lakosság 
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témával kapcsolatos ismereteit, és arra ösztönzi a tagállamok kormányait, dolgozzanak közös 
erővel a társadalmi befogadást hátráltató akadályok elhárításán. 

 
- A Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia – Irányok és Célok 

2010-2021 
A Stratégia 6 prioritást határoz meg olyan területeken, ahol a nők és férfiak társadalmi 
egyenlőségének eléréséhez határozott kormányzati lépések megtétele szükséges:  
1) A nők és férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtése, a fizetési és 

foglalkoztatási aránytalanságok felszámolása, a nők és a szegénység, a nők és az egészség 
szempontjainak figyelembevétele. 

2) A szakmai, a magán- és a családi élet fokozottabb összehangolásának támogatása: A család 
értéket képvisel, amennyiben a bennük élő egyének testi, lelki és szellemi épségét nem 
veszélyezteti senki a családon belül. Mindkét nemnek joga van ahhoz, hogy osztozzon a 
családfenntartás örömeiben, sikerélményeiben és nehézségeiben, akár a fizetett, házon kívüli 
szakmai, akár a nem fizetett, házon belüli háztartási és gyermeknevelési, beteg- és 
idősgondozási feladatokat tekintjük annak. A társadalomnak elő kell segíteni a munka és a 
magánéleti kötelezettségek összehangolását családon belül, a nők és férfiak számára egyaránt.  

3) A férfi-női részvétel aránytalanságának csökkentése, ennek támogatása a politikai és 
gazdasági döntéshozatalban, valamint a tudomány területén. A döntéshozatalra vonatkozó 
általános cél, hogy a stratégia által meghatározott időtartam végére, vagyis 2021-re 
Magyarország felzárkózzon az EU-s országok középmezőnyébe a nőknek a politikai és 
gazdasági döntéshozatalban, valamint a tudomány területén elfoglalt helyét illetően.  

4) Az erőszak elleni hatékony fellépéshez, a megelőzéshez szükséges intézkedések megtétele. A 
végső cél a nők és a gyermekek elleni erőszak minden formájának felszámolása, valamint 
sürgős fellépés a nők és férfiak, lányok és fiúk testi és érzelmi integritáshoz való alapvető 
jogának megsértése ellen. 

5) A nemekhez kötődő sztereotípiák visszaszorításának támogatása: Az oktatásra vonatkozó EU-
s irányelvek azt hangsúlyozzák, hogy lehetőséget kell biztosítani mindenki számára a 
személyes fejlődésre, az új nemzetközi környezet által megkívánt legmagasabb szintű 
teljesítmény elérésére, és a társadalmi integrációhoz szükséges forrásokhoz való hozzájutásra. 

6) A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség politikájának stratégiai elve, célkitűzéseinek 
megvalósításához elengedhetetlen változások szakmai megalapozása (képzés, 
intézményrendszer, nemekre érzékeny költségvetés, nemekre bontott adatgyűjtés).  

 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. 
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei: 

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

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

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a: 
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

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

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

(továbbiakban: Flt.), 
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 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 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény paragrafusaival 
összhangban, azokra alapozva, a törvényi változásokat pontosan követve szabályoznak helyi 
rendeleteink. 
 
 
Helyi szabályozások 
 
A mindenkori képviselő-testület a szociális biztonság megteremtésére törekszik annak érdekében, 
hogy senki ne szenvedjen szükséget, illetve a szükséget szenvedők ne maradjanak ellátás nélkül. 
Ezt szolgálják a helyi rendeletek is. 
 
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) önkormányzati 
rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szabályozza az egyes szociális ellátási formákat. 
 
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 
 
Települési támogatás 

1) ápolással kapcsolatos támogatás, 
2) gyógyszer támogatás célú települési támogatás, 
3) rendkívüli települési támogatás, 
4) születési támogatás (egyszeri pénzbeli támogatás), 
5) iskolakezdési támogatás, 
6) időskorúak karácsonyi csomag támogatása. 

 
Szociális rászorultságtól függő természetbeni ellátások 

1) lakhatással kapcsolatos támogatás, 
2) köztemetés. 

 
 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 
 
Szociális alapszolgáltatások 

 étkeztetés, 
 házi segítségnyújtás, 
 családsegítés. 
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Gyermekjóléti alapellátások 

1) gyermekjóléti szolgáltatás, 
2) gyermekek napközbeni ellátása: 

- Iszkaszentgyörgyi Vackor Óvodában feladat ellátási megállapodás alapján, 
- Iszkaszentgyörgyi Általános Iskolában napközi otthonos ellátás keretében, 

3) gyermekek átmeneti gondozása (helyettes szülőnél történő elhelyezés). 
 
Az önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben – a törvény keretei 
között – önállóan mérlegelhet. Az állampolgári öngondoskodás, együttműködési készség erősítését 
szolgálja az a felhatalmazás, amely szerint a képviselő-testület – törvényi felhatalmazás alapján – 
egyes közszolgáltatások igénybevételét rendeletében feltételekhez kötheti. Jelenleg Bakonykúti 
község vonatkozásában ilyen helyi kitételek nem egészítik ki az irányadó törvényeket. 
 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 
koncepciókkal, programokkal 

 
 Településrendezési terv – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 6. §-a alapján a települési önkormányzat –a fővárosban a fővárosi és a 
kerületi önkormányzatok a külön jogszabályban meghatározott hatáskörük szerint – a 
településrendezési feladatukat a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési 
tervek elkészíttetésével és azok elfogadásával látják el. 

 
 Településszerkezeti terv – Az 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a szerint, a 

településszerkezeti terv meghatározza a település átalakításának, védelmének lehetőségeit és 
fejlesztési arányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a 
település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét 
meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos 
vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek 
figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. A 
településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell 
vizsgálnia, és szükség esetén a terv módosításáról vagy az új terv elkészítéséről kell 
gondoskodnia. A tízévenkénti szükséges felülvizsgálat során gondoskodni kell az időközben 
történt módosítások egységes tervbe foglalásáról. 

 
 Településfejlesztési koncepció – az 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében, a fejlesztés 

összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település 
közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe 
foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni 
kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, 
amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a 
környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. 
A törvény 7. §-a értelmében, a településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítása 
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érdekében a városok és több település közös fejlesztési tervezése esetén, integrált 
településfejlesztési stratégiát kell készíteni. Az integrált településfejlesztési stratégia 
meghatározza a települések településfejlesztési tevékenységét, összehangolja a különböző 
szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzlet szektor, 
civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait, meghatározza a fejlesztési 
célokat, azok finanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és fenntartási módját is 
összefüggéseiben kezeli. 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
Az Mötv. 87. §-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, 
hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző 
államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel 
rendelkező társulást hoznak létre. 
 
Bakonykúti 2013. január 1-jétől az Iszkaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal tagja. 
 
Bakonykúti 2007. évben a móri kistérségből, települési kezdeményezés eredményeként átkerült a 
székesfehérvári kistérséghez. 2007. szeptember 25-től pedig tagsági jogviszonyt létesített a 
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulással. A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás 
abból a célból jött lére, hogy a kistérség lakossága az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél 
teljesebb körben jusson hozzá, és az önkormányzatok ezen megállapodás keretében történő 
együttműködéssel minél teljesebb, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a 
mind magasabb szintű ellátást, közszolgáltatást és a településfejlesztést. Bakonykútinak elemi 
érdeke, hogy tagja legyen a társulásnak. 2017. január 01-jétől Bakonykúti csatlakozott az 
Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társuláshoz, a szociális alapszolgáltatások biztosítása 
érdekében. 
 
Az önkormányzat az alapfokú oktatás biztosítása érdekében tagja lett az Iszkaszentgyörgy-
Bakonykúti Közoktatási Intézményi Társulásnak. Jogszabályi változások következtében a 
megkötött Intézményi Társulást 2013. június 30-ig felül kellett vizsgálni. A felülvizsgálatot 
követően Bakonykúti Község Önkormányzata az óvodai-nevelést 2013. július 1. napjától 
Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatával kötött feladat-ellátási megállapodással biztosítja. 
 
Az önkormányzatok számára a társulások létrehozása, fenntartása azért célszerű, mert a társulások a 
kiegészítő állami támogatások igénybevételére jogosulttá válnak, mely a társulások részére a 
közösen fenntartott intézmények költségtakarékosabb működtetését eredményezik. 
 
 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 
Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú 
melléklete tartalmazza. A rendelet melléklete meghatározza az egységesen rendelkezésre álló 
statisztikai mutatókat a helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséhez, illetve meghatározza azok 
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forrását is. A jogszabály a mutatók forrásaként az Országos Területfejlesztési és Területrendezési 
Információs Rendszert (a továbbiakban: TeIR) jelöli meg. 
 
A TeIR web alapú informatikai rendszer, amelynek szolgáltatásai az interneten keresztül érhetőek 
el. Az országos, területi (regionális, kiemelt térségi, megyei, kistérségi) és települési szervezetek a 
TeIR egységes adatbázisához az alkalmazási rendszeren (felhasználói felületen) keresztül 
csatlakoznak. 
 
A TeIR adatbázisa általában 2017. évig tartalmazza az adatokat, ez azonban az egyes területenként 
eltérő lehet. Ahol volt saját információ, ott a 2018. évi adatokkal ki tudtuk egészíteni az egyes 
táblázatokat. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 
A szegénység szélsőséges formájának leírására a „mélyszegénységben élők” kifejezés szolgál, 
amely fogalmat a következők szerint definiálhatjuk pontosabban. 
Mélyszegénységben élőknek nevezzük azokat a közösségeket, melyek tagjaira jellemző:  

- a nagyon alacsony iskolázottság; 
- a nagyon alacsony foglalkoztatási ráta; 
- az erős települési, lakóövezeti térségi koncentráció és szegregáció; 
- az ezekből következő súlyos szociális deficit;  
- a hátrányos társadalmi helyzet újratermelődésének nagy valószínűsége. 

 
Látható, hogy a társadalmi kirekesztettség a jövedelmi és szociális helyzeten jócskán túlmutató 
állapot, e csoportok tagjai előtt ugyanis jellemzően leszűkültek a társadalmi mobilizációhoz, 
integrációhoz vezető utak. 
 
A mélyszegénységből való kifelé mobilizálás feltételezi az együttműködő társadalom meglétét, ami 
a jelenlegi helyzetben erős fejlesztésre szorul. Fontos, hogy mind az intézményi, mind az egyéni 
diszkrimináció ellen ható ösztönzők (vele együtt szankciók) kialakuljanak, mind a tervezés, mind a 
megvalósítás során, és általában a helyi összetartó, így nagyobb akciópotenciállal felvérteződő 
társadalom kialakulása érdekében. Ezt szolgálhatják az antidiszkriminációs képzések, érzékenyítő 
tréningek (pl. helyi intézményeknek), telepen élők és helyi többségi társadalom számára közösségi, 
kulturális programok kialakítása. Egymás megismerésének kulcsa az értékalapú megismerés. Tehát 
az emberi és a kulturális értékek összegyűjtésével, egymás kultúrájának bemutatásával és a pozitív 
tulajdonságok hangsúlyosabbá tételével erősíthető a társadalmi együttműködés, illetve 
megteremthető a kultúrák közötti párbeszéd. 
 
A településen az életet, lakhatást, gyermek, időskorú, bántalmazott nő, vagy fogyatékkal élő 
személy ellátatlanságából eredő azonnali beavatkozást igénylő esélyegyenlőtlenségi probléma 
nincs. Ez természetesen nem jelentheti azt, hogy az önhibájukon kívül, vagy akár önhibájuk okán is 
szerény vagy szegényes körülmények között élőkre, elesettekre, bármi okból hátrányos helyzetben 
élőkre, az önkormányzat a kötelező, illetve önként vállalt feladatainak ellátása során fokozottan ne 
figyelne. A településen a szó klasszikus értelmében vett mélyszegénységben-nyomorban élő család 
jelenleg nincs. 
 
Bakonykútiban a 2001-es népszámlálási adatok szerint nem él cigány származású lakos, Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat nem működik. A települési önkormányzat nem rendelkezik adattal a 
tárgykörben. 
 
Az önkormányzat a helyzetelemzésben feltárt problémák kezelése érdekében betervezett 
intézkedések meghatározásánál kénytelen figyelembe venni azt a tényt, hogy a beavatkozáshoz 
korlátozott eszközökkel rendelkezik, vannak olyan infrastrukturális és munkaerő-piaci feltételek, 
amelynek megváltoztatása túlmutat az önkormányzat hatás- és felelősségi körén, ezért kizárólag 
széleskörű együttműködéssel és kormányzati támogatással lehet változásokat előidézni. 
 
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
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Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból Bakonykúti nem tartozik az elmaradott 
települések közé. A lakosság pontos vagyoni helyzete nem nyilvános, azonban rendelkezésre állnak 
olyan adatok, melyek a településen élők öngondoskodási képességéről tájékozódási lehetőséget 
tudnak nyújtani. 
 

 
 
A száz lakosra jutó adófizetők száma az elmúlt tíz évben, két év kivételével meghaladta az 50 fős 
értéket. A diagramon látható, hogy a Bakonykúti értékek folyamatosan meghaladják az országos 
átlagot, ami azt jelenti, hogy a háztartások jövedelemtermelő képessége átlagon felülinek mondható. 
A térképes adatokból az is megállapítható, hogy jövedelemtermelő képessége alig marad el a 
nagyobb lélekszámú környező településekétől. 
 

 
 
A foglalkoztatott személy nélküli háztartások az összes háztartás százalékában értékei valamivel 
meghaladják az egyharmadot, pontos érteke 38,33%-os. Ez az adat fontos abból a szempontból, 
hogy bár a település egészében a jövedelmi és vagyoni helyzet nagyon kedvezőnek mondható, a 
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lakosság egy részének öngondoskodási képességét nehezíti, hogy valamilyen okból kifolyólag 
akadályozott a rendszeres munkajövedelemhez való hozzájutása egyes háztartásoknak. 
 

 
 
Az idősoros adatok alapján látható, hogy Bakonykúti lakásállománya nagyjából állandó szintet ér 
el, lassú növekedést mutatva. 
 

 
 
A házak jövedelmi helyzettől, a tulajdonosok igényétől, igényességétől függően karbantartottak. A 
lakások igen magas százaléka összkomfortos. A lakások 17,24%-a tartozik a komfort nélküli, 
félkomfortos vagy szükséglakások közé, ami kissé magasabb, mint a környező településeké. 
 
 
 



 
Bakonykúti Község Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja – 2019-2024 
 
 
 

 

26 

 
 
A település infrastrukturális ellátottsága tekintetében a csatornázottság kivételével, valamennyi 
közművel rendelkezik. A belterületi utak, járdák szilárd burkolattal vannak ellátva. Telefonközmű 
bővítése folyamatos. 
 
A személyszállító gépjárművek száma fokozatosan növekszik, ez a tulajdonforma is jelzi, hogy a 
lakosság jövedelemszerző képessége gyarapszik. 
 

 
 
A regisztrált vállalkozások száma a településen 2008 évtől folyamatosan növekvő tendenciát mutat. 
2012 évben a regisztrált vállalkozások száma 38 darab volt. 
 
A településen élők egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelme 2010 óta folyamatosan meghaladta az 
egymillió forint értéket. A KSH felmérése szerint az egy főre jutó jövedelem összegek közel 70%-a 
munkajövedelemből származott. Ebből eredően az egy főre jutó jövedelem értékek változását 
elsősorban az átlagkereset összegének változása határozza meg. 
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Az idősoros adatok alapján megállapítható, hogy a településen élők jövedelme az elmúlt években 
folyamatosan növekedett. Tekintettel arra, hogy a jövedelem növekedésében az átlagbérek 
meghatározó tényezők, az is megállapítható, hogy a településről elérhető munkaerő-piaci 
lehetőségek folyamatosan emelkedő munkabérek megszerzését tették lehetővé az itt élőknek az 
elmúlt években. 
 
Ha a jövedelem értékeket összehasonlítjuk az országos átlagjövedelmek értékével, akkor szintén 
megállapítható az a tény, hogy Bakonykútin az egy főre jutó jövedelem értékei folyamatosan 
meghaladják az országos átlag értékeit, amely megerősíti azt a korábban is említett tényt, hogy 
Bakonykúti gazdaságföldrajzi elhelyezkedése és munkaerő-piaci környezete kifejezetten jónak 
mondható az ország hasonló lakosságszámú településeihez képest. 
 
Országos szempontból a Bakonykútihoz hasonló nagyságú települések esetében súlyos 
nehézségeket okoz a gazdasági potenciál hiánya, a kevés, munkahelyet megtartani képes vállalkozói 
aktivitás elmaradása, amely a Bakonykútinál jóval kisebb jövedelemtermelő képesség 
kialakulásához vezet. 
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A környező települések egy főre jutó nettó belföldi jövedelmeinek 2017-es értékeit is megvizsgálva 
kitűnik, hogy Bakonykúti előkelő helyet foglal el ebben az összehasonlításban, megelőzve még a 
megyeszékhelyet is. 
 
Esélyegyenlőségi szempontból az elemzett jövedelmi helyzet és annak foglalkoztatottsággal, 
valamint átlagkeresettel kimutatható összefüggéseiből az a fontos következtetés vonható le, hogy 
Bakonykútin az aktív korú korosztály elhelyezkedési és öngondoskodási esélyeit nem elsősorban a 
munkaerő-piaci környezet és a munkalehetőségek hiánya dominálja, hanem inkább az egyéneknek a 
munkaerőpiac elvárásaihoz illeszkedő kompetenciája, iskolai végzettsége, egészségi állapota. 
 
A háztartások jövedelmi helyzetének javulása a gyermekes családok körében is kimutatható az 
elmúlt időszakban. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek nincsenek a 
településen. A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, amennyiben a 
gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege, illetve az egy főre jutó 
vagyoni érték nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket. 
 
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
A munkanélküliségre vonatkozó elérhető adatok azt mutatják, hogy az elmúlt évtizedben minimális 
volt a munkanélküliség a településen. Bakonykútiban 2017-ben nem volt regisztrált munkanélküli. 
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Ez is arra a tényre enged következtetni, hogy Bakonykútiban az elmúlt években könnyebbé vált a 
munkaerő-piaci szerepvállalás az aktív korú lakosok számára. A munkanélküliségi ráta 2007 óta 
folyamatosan az országos arányok alatt volt. 
 

 
 
Az alábbi táblázatokba gyűjtött adatok a településre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 
lehetőségeket elemzi az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve 
nemek szerinti bontásban, helyenként országos adatokkal is összevetve. 
 
 

3.2.1 Foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek 
 
Településünkön a munkanélküliek száma alacsony szinten volt az elmúlt időszakban. A regisztrált 
munkanélküliek aránya minden vizsgált évben 4% alatt volt, amely a település szempontjából 
kedvező munkaerő-piaci folyamatok meglétére utal. 
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3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év 

15-64 év közötti 
állandó népesség (fő) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma (fő) 

Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen 
Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 53 47 100 1 1,9% 1 2,1% 2 2,0% 
2013 50 46 96 1 2,0% 0 0,0% 1 1,0% 
2014 50 42 92 0 0,0% 2 4,8% 2 2,2% 
2015 53 44 97 2 3,8% 1 2,3% 3 3,1% 
2016 51 41 92 1 2,0% 2 4,9% 3 3,3% 
2017 52 40 92 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
A nemek arányát tekintve a diagram értékeiből látható, hogy a vizsgált hat évből háromban a nők, 
kettőben pedig a férfiak voltak többen. De összességében kiegyensúlyozottnak tűnik a nők és a 
férfiak helyzete ebben a kategóriában. A nőknek általában kevésbé hatékonyan sikerül a munkaerő-
piaci változásokhoz való alkalmazkodásuk, mert többféle társadalmi szerepnek kell egyszerre 
megfelelniük. De ez a probléma kiküszöbölhető fokozottabb odafigyeléssel, főként egy kisebb 
település esetében, ahol a közösség tagjai jól ismerik egymást. 
 

 
 
A vizsgált hat év alatt összesen 11 regisztrált munkanélküli volt a településen. Ebből tendenciák 
nem láthatók, de az megállapítható, hogy kis eséllyel van jelen a munkanélküliség Bakonykútin. Az 
érintett korosztályok az aktív korúakon belül: 25-44 éves (összesen 8 fő), és 50-59 éves (összesen 3 
fő). 
 

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

Regisztrált munkanélküliek / 
nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen 

Fő 
összesen 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2 1 2 3 3 0 

20 év alatti 
Fő 0 0 0 0 0 0 
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

20-24 év 
Fő 0 0 0 0 0 0 
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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25-29 év 
Fő 0 0 1 0 0 0 
% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 

30-34 év 
Fő 1 1 0 2 0 0 
% 50% 100% 0% 67% 0% 0% 

35-39 év 
Fő 0 0 1 0 1 0 
% 0% 0% 50% 0% 33% 0% 

40-44 év 
Fő 0 0 0 0 1 0 
% 0% 0% 0% 0% 33% 0% 

45-49 év 
Fő 0 0 0 0 0 0 
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

50-54 év 
Fő 1 0 0 0 0 0 
% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 

55-59 év 
Fő 0 0 0 1 1 0 
% 0% 0% 0% 33% 33% 0% 

59 év feletti 
Fő 0 0 0 0 0 0 
% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

 
 
A tartós munkanélküliek száma is minimális volt, és csak két évben volt kimutatható 2012 és 2017 
között, azonban az elgondolkodtató lehet, hogy kizárólag nőket érintett. 
 

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

Év 
180 napon túli nyilvántartott 

álláskeresők száma nemek szerint 
Nők és férfiak aránya, a 180 napon túli 

nyilvántartott álláskeresőkön belül 

Férfi Nő Összesen Férfiak Nők 
2012 0 1 1 0,0% 100,0% 
2013 0 0 0 0,0% 0,0% 
2014 0 0 0 0,0% 0,0% 
2015 0 0 0 0,0% 0,0% 
2016 0 2 2 0,0% 100,0% 
2017 0 0 0 0,0% 0,0% 
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A tartós munkanélküliek arányát ábrázoló diagramon látható, hogy a vizsgált periódusban, amikor 
volt a településen munkanélküli, az álláskeresők között 50%, vagy afölötti volt a tartós 
munkanélküliek aránya, és szinte mindig meghaladta az országos átlagot. 

 

Pályakezdő álláskeresőket nem regisztráltak a településen 2012 és 2017 között, ami szintén arra 
utal, hogy a fiatal korosztály is megtalálja a számára megfelelő munkalehetőségeket, a munkaerő-
piacra történő belépésekor. 
 

3.2.2 Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
 
A két népszámlálás között a településen élő aktív korú népesség körében kedvezően változott az 
alacsony iskolai végzettség mutatója. A férfiak és a nők esetében is a harmadára csökkent az 
alacsonyan iskolázott lakosság aránya. Tehát a 15 évesnél idősebb népesség körében, mind a 
férfiak, mind a nők vonatkozásában nőtt az iskolázottság mértéke. 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év 
Legalább az általános iskola 8. 

évfolyamát elvégzett 15 éves és idősebb 
népesség, a megfelelő korúak 

Iskolai végzettséggel nem rendelkező 15 
éves és idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában 
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százalékában 

Férfi Nő Férfi Nő 
2001 85,1% 77,6% 14,9% 22,4% 
2011 94,7% 93,0% 5,3% 7,0% 
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás   

 
 
Ez a településen élő aktív korúak munkaerő-piaci versenyképessége szempontjából előnyös 
változásként értékelhető. 
 
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai 

végzettség szerint 

Év 

Regisztrált munkanélküliek / 
nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

Általános iskolai 
végzettség 

8 általánosnál 
magasabb 

iskolai 
végzettség 

Fő Fő % Fő % Fő % 
2012 2 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 
2013 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 
2014 2 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 
2015 3 0 0,0% 0 0,0% 3 100,0% 
2016 3 0 0,0% 0 0,0% 3 100,0% 
2017 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     
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A regisztrált munkanélküliek iskolai végzettség szerinti megoszlásában nem történt jelentős 
változás az elmúlt időszakban. Az álláskeresők többségének van valamilyen szakképzettsége és 
ennek ellenére nem talál munkalehetőséget magának. A képzettségi szint nem egyedüli 
meghatározója a munkaerő-piaci esélyeknek. Ezekben az esetekben a gazdasági-társadalmi, 
strukturális adottságok mellett a nem piacképes szakma, vagy esetleg az egyén egyéb fizikai, 
személyes és szociális jellemzői is befolyásolják az aktivitás lehetőségeit. 
 
 

3.2.3 Közfoglalkoztatás 
 
Közfoglalkoztatottként olyan természetes személy foglalkoztatható, aki a kormányhivatalnál 
nyilvántartott álláskereső. Közfoglalkoztatási jogviszony csak határozott időre létesíthető, próbaidő 
kikötése nélkül. A jogviszony időtartama nem lehet hosszabb, mint a közfoglalkoztatáshoz nyújtott 
támogatás időtartama. Ez a feltétel is arra utal, hogy a közfoglalkoztatás csak átmenetileg biztosít 
munkalehetőséget az abban résztvevők számára. 
 
Bakonykútiban az aktív korú népességet figyelembe véve a közfoglalkoztatásnak nem jelentős a 
szerepe. 
 

Év 
Közfoglalkoztatásban résztvevők 
havi átlagos száma összesen (fő) 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
támogatásban részt vevők havi átlagos 

száma összesen (fő) 
2013 1 1 
2014 1 1 
2015 1 1 
2016 2 1 
2017 2 1 
2018 0 0 
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A közfoglalkoztatás megújult rendszerében a közfeladatok ellátása mellett kiemelt fontosságú, hogy 
a támogatással foglalkoztatott álláskeresők munkája új értéket teremtsen. A közfoglalkoztatásban 
jelentős arányban vannak jelen alacsony iskolai végzettségű, a munkaerőpiacon nehezen 
érvényesülő személyek. 
 

 
 
Mivel a közfoglalkoztatás alapvető célja az, hogy könnyebb legyen a tartós munkanélküliek 
számára az elsődleges munkaerőpiacra történő kilépés, ezért a programnak fokozatosan keresni kell 
az új lehetőségeket a résztvevők egyéb támogatási formái tekintetében. További cél a hátrányos 
helyzetű csoportok foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának növelése. Ezért a 
közfoglalkoztatási programok egyik részeleme a képzésben történő részvétel, ami javíthatja a 
programokból kilépő közmunkások elhelyezkedési esélyeit. Ez megfelelő alapot teremthet a 
mezőgazdaságban és az építőiparban meglévő szakemberhiány enyhítésére (Start-munkaprogram) 
is. A közfoglalkoztatás támogathatja a helyi kezdeményezéseket, a települések önfenntartóvá 
válását, közösségi terek kialakítását, a település lakosságmegtartó képességének növelését, a 
vízrendezési feladatok segítését, az utak és közterületek tisztán tartását, a parlagfű elleni 
védekezést. 
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3.2.4 A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői 
 
A közlekedés tekintetében kedvező adottságokkal rendelkezik Bakonykúti. A megyeszékhely 
egyben a legközelebbi centrum is, amely fél óra alatt elérhető autóbusszal. Az egykori koronázó 
várostól (Székesfehérvártól) 20 km, Mórtól 22 km, Várpalotától 7 km, a 81-es számú főúttól pedig 
15 km távolságra található. Vasúthálózathoz nem kapcsolódik, kerékpárút kiépítettsége nincs a 
településnek. A legközelebbi vasútállomás a megyeszékhelyen (Székesfehérváron), illetve a 
Székesfehérvár-Komárom vasútvonalon Moha és Fehérvárcsurgó településeken van. Autóbusz 
összeköttetés Székesfehérvár és Mór irányában biztosított. A fővárost csak átszállással lehet elérni 
autóbusszal, de személyautóval körülbelül másfél óra kell az utazáshoz. 
 

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés 

Elérhetőség átlagos ideje Autóval 
Autóbusz 

járatpárok száma 
munkanapokon 

Átlagos utazási 
idő autóbusszal 

Kerékpárúton 
való 

megközelíthetős
ég 

Átlagos 
utazási idő 
kerékpáron 

Legközelebbi centrum 20 perc 8 30 perc nincs 120 perc 
Megyeszékhely 20 perc 8 30 perc nincs 120 perc 
Főváros 80 perc - 100 perc nincs 500 perc 
 
 

3.2.5 Fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet 
megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 
Pályakezdő álláskeresőket nem regisztráltak a településen 2012 és 2017 között. Helyben nincs 
elérhető munkaerőpiacra történő átmenetet segítő képzés, program. A megyeszékhelyen ezek 
elérhetők a fiatalok számára. 
 
 

3.2.6. Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 
intézményekben történő foglalkoztatása 

 
A településen a szó klasszikus értelmében vett mélyszegénységben élő család jelenleg nincs. 
Bakonykútiban a 2001-es népszámlálási adatok szerint nem él cigány származású lakos, így Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat nem működik a településen. 
 
 

3.2.7. Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
A foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló 
korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a 
megváltozott munkaképességű emberek. Településünkön a hátrányos megkülönböztetés nem 
jellemző. 
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 
kapcsolódó támogatások 

 
Álláskeresési segélyben részesülők 
 
Aktív korú ellátásban részesülő 2015-ben 1 fő volt a településen. Az aktív korúak ellátásai is 
jelentős jogszabályi átalakuláson mentek keresztül az utóbbi években. Ez az ellátási forma lassan 
kivezetésre kerül, és az álláskeresési járadék veszi át a szerepét, amelynek jogosultsági feltételei és 
tartalma is változik. 
 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 
15-64 év közötti 
állandó népesség 

száma 

Álláskeresési segélyben 
részesülők (negyedévek 

átlaga – fő) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők % 

2012 100 0 0,0% 
2013 96 0 0,0% 
2014 92 0 0,0% 
2015 97 1 1,0% 
2016 92 0 0,0% 
2017 92 0 0,0% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
A településen az álláskeresési járadékra jogosultak száma is minimális volt, 2015-2016 évben 
részesült 2-2 fő ebben az ellátási formában. A járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek aránya 
66,7% volt mindkét esetben. 
 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek / nyilvántartott 
álláskeresők száma  

Év 
Regisztrált munkanélküliek / 

nyilvántartott álláskeresők száma 
Álláskeresési járadékra jogosultak 

(negyedévek átlaga) 
Fő Fő % 

2012 2 n.a. 0,0% 
2013 1 0 0,0% 
2014 2 0 0,0% 
2015 3 2 66,7% 
2016 3 2 66,7% 
2017 0 0 0,0% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  

 
 
 

3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban részesítettek 
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Év 

Rendszeres szociális segélyben 
részesített regisztrált 

munkanélküliek száma (negyedévek 
átlaga) 

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

és FHT-ra) 

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti 

támogatásban részesülők 
átlagos száma 2015. márc. 1-től 

érvényes módszertan szerint 

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek 
átlagos havi száma (2015. 
március 01-től az ellátásra 

való jogosultság megváltozott) 

Fő Fő 
15-64 évesek 

%-ában 
Fő 

Munkanélküliek 
%-ában 

2012 0   0,00% 1 50,00% 
2013 1   1,04% 1 100,00% 
2014 0   0,00% 0 0,00% 
2015 0 0 0,00% 0 0,00% 
2016 n.a. 0 0,00% 0 0,00% 
2017 n.a. 0 0,00% 0 0,00% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
A táblázatban szereplő ellátások szabályozási környezete az elmúlt időszakban nagy változásokon 
ment keresztül. Az idősoros adatok alapján megállapítható, hogy ezek az ellátások 2014-től 
gyakorlatilag megszűntek a településen, mert nem jelentkezett ilyen jellegű szükséglet. 
 
 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
Ebben a fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, részletezzük a lakhatásra 
vonatkozó általános jellemzőket és a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 
Lakásállomány 

(db) 

Ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Bérlakás 
állomány 

(db) 

Ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Szociális 
lakásállomány 

(db) 

Ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

Ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2012 74 0 0 0 0 0 0 0 
2013 74 0 0 0 0 0 0 0 
2014 75 0 0 0 0 0 0 0 
2015 75 0 0 0 0 0 0 0 
2016 76 0 0 0 0 0 0 0 
2017 78 0 0 0 0 0 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 

 
A község lakásállománya állandónak mondható, a települési önkormányzat nem rendelkezik 
önkormányzati bérlakással. Szociális lakhatás céljára nem épültek lakások. Veszélyeztetett lakhatási 
helyzet, hajléktalanság nincs a településen. Telep, szegregátum nem található Bakonykútin. 
Egyéb lakás céljára használt nem lakáscélú ingatlanok szintén nincsenek a településen. 
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  Forrás: TeIR Térségi Szociális Adatok 
 
Az ivóvízhálózatba bekötött lakások aránya 100 %, mindössze 1 lakóház nincs bekötve az ivóvíz 
hálózatba. Közcsatorna-hálózat nincs kiépítve Bakonykútiban, ez a környező települések 
többségében már megvalósult. A közüzemi szolgáltatásoknak és azok igénybevételének a 
fejlesztése közép-, és hosszú távú feladata a településnek. 
 
 
Lakhatást segítő támogatások 
 
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által 
lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 
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3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási, adósságcsökkentési, települési támogatásban 

részesülők száma 

Év 
Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 
személyek száma 

Adósságcsökkentési 
támogatásban 

részesítettek száma 

Települési támogatásban 
részesítettek száma (pénzbeli 
és természetbeni) 2015.03.01-

től 
2012 2 0   
2013 2 0   
2014 0 0   
2015 0 0 2 
2016 n.a. n.a. 4 
2017 n.a. n.a. 4 
Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 
Az önkormányzat a rászorulókat lakásfenntartási támogatásban részesíti, azonban az elmúlt 
években nagyon kevesen nyújtottak be kérelmet az adott támogatási forma igénylésére. 
Adósságcsökkentési támogatásra nem volt szükség az elmúlt években. 
 
A települési támogatás iránti igény minimális szinten, de jelen van Bakonykútin is. A közüzemi 
díjak, lakásfenntartási ráfordítások a családi költségvetés jelentős részét teszik ki, ezért érzékenyen 
befolyásolhatja ezeket az igényeket a jövedelem átmeneti vagy tartós csökkenése. A települési 
támogatásban részesítettek száma 2015 óta emelkedett. Ebben a magasabb számban az is szerepet 
játszik, hogy az egyes szükségletek a települési támogatásban összegződnek, de „címzetten” nem 
különülnek el a statisztikában. 
 

 
 
 
Eladósodottság 
 
Az eladósodottság adatairól csupán önkéntes adatszolgáltatással lehetne megfelelő képet kapni. 
Meglátásunk szerint az emberek ezt nem szívesen vállalják fel. Problémáikkal jellemzően az önálló 
szolgáltatásban működő szociális alapellátást keresik fel, ahol a családgondozó igyekszik számukra 
segítséget nyújtani, esetleg pénzbeosztásban, pénzfelhasználásban támogatni őket. A helyzetet nem 
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segíti az a tény, hogy az emberek sajnos csak akkor kérnek segítséget, amikor a baj már megtörtént, 
vagy legalábbis elég jelentős. 
 
A településen, de országos viszonylatban is nagy problémát okozhatnak a közműdíj-, illetve 
lakáshitel-tartozások. Ez a probléma Bakonykútiban jelenleg nem számottevő. 
 
 

3.5 Lakhatás egyéb jellemzői, telepek, szegregátumok helyzete 

 
Településünkön nincsen elkülönült szegregátum, illetve telep. Egy olyan család van, aki külterületi 
ingatlanban él, azonban ezen ingatlan a belterület határvonalához közel helyezkedik el, így nincs 
eltérés a belterületi ingatlanokhoz képest. 
 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
Egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés 
 
Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz történő hozzáférés lehetősége mindenki számára biztosított. 
A településen egy háziorvosi rendelő található, amely akadálymentes. Bakonykúti lakosságának 
egészségügyi ellátásáról 1 háziorvos gondoskodik, aki minden héten szerdán 12.30-14.30 közötti 
időpontban rendel a faluban, a hét többi napján Iszkaszentgyörgyön van rendelési ideje. 
 
Védőnői tanácsadásban ezen belül is várandós tanácsadásban keddenként 13.00-15.00 óra közötti 
időpontban, csecsemő tanácsadásban keddenként 9.00-11.00 óra közötti időpontban 
Iszkaszentgyörgyön részesülhetnek az érintettek. 
 
A legközelebbi mentőállomás Várpalotán és Székesfehérváron található. Bakonykútiban nem 
működik gyógyszertár, a legközelebbi éjszakai ügyeletet is ellátó gyógyszertár, a 20 km-re lévő 
megyeszékhelyen érhető el. 
 
Fogorvosi praxis nem működik a településen, a legközelebbi ellátási hely Kincsesbányán és 
Iszkaszentgyörgyön található. 
 
A községben járóbeteg-szakellátás nem működik. A település lakossága számára az orvosi ügyelet a 
Székesfehérvári Kistérségi Központi ügyeleten biztosított. 
 
 
A településen lakók egészségi állapotáról tájékoztatást adhat a közgyógyellátási igazolvánnyal 
rendelkezők száma is. Az egészségügyi ellátás egyik fontos mutatója, amely esélyegyenlőségi 
szempontból is jelentős. A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére (egészségi 
állapota megőrzéséhez és helyreállításához) az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások 
kompenzálását célzó hozzájárulás. 
 
Az ellátásban részesülők száma az elmúlt hat éves periódusban alig változott. 2017-ben Bakonykúti 
lakónépességének 2,8%-a rendelkezett közgyógyellátási igazolvánnyal. 
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3.6.2. számú táblázat – Közgyógyellátási 
igazolvánnyal rendelkezők száma 

 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal 

rendelkezők száma 
2012 4 
2013 2 
2014 5 
2015 5 
2016 4 
2017 4 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti 
személyek otthoni ápolását, gondozását ellátó nagykorú hozzátartozók részére biztosított anyagi 
hozzájárulás. Az ellátás jelentős átalakuláson ment keresztül az utóbbi években. A településen 
nincs olyan személy, aki ápolási díjban részesült az elmúlt időszakban. 
 
 
Prevenciós és szűrőprogramokhoz való hozzáférés lehetősége 
 
Az 51/1997. (XII.18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető 
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a 
szűrővizsgálatok igazolásáról szóló rendeletben foglaltak szerint a szűrővizsgálatok teljesülnek. 
 
A településen célzott korosztály számára rendszeresen vannak szűrővizsgálatok, melyet az 
érintettek igénybe is vesznek, hiszen ez az egészségügyi szolgáltatás helybe jön, és nem kell 
emiatt utazni. 
 
A kisgyermekek és iskoláskorú gyermekek számára kötelező szűrővizsgálatok védőnő, háziorvos, 
gyógy-testnevelő és fejlesztő gyógypedagógus bevonásával rendszeresen megtörténik. A 0-2 éves 
korú gyermekek évenkénti státusz vizsgálata védőnő, orvos bevonásával, az iskoláskorú gyermekek 
kötelező szűrővizsgálata védőnő, orvos bevonásával, az iskolai gyógytestnevelésbe sorolás védőnő, 
orvos, gyógypedagógus bevonásával történik. 
 
 
Fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 
 
Rehabilitációs ellátás helyben nincs, Székesfehérváron és Csákváron lehet hozzáférni. 
 
 
Közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 
 
Bakonykútiban nincs olyan személy, aki közétkeztetésben részesülne. 
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Sportprogramokhoz való hozzáférés 
 
Az egészséges életmódnak szerves része a sportolás is. A település elhelyezkedését, természeti 
adottságait figyelembe véve lehetőség nyílik az itt lakók számára a szabadban eltölthető 
kirándulásokra, sportolási lehetőségre (túrázás, futás).  
 
 
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 
Az Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás látja el a településen a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális szolgáltatásokat (házi segítségnyújtás, családgondozás, gyermekgondozás). 
Otthonukban keresik fel a gondozónők az idős, segítséggel könnyebben boldoguló embereket és 
segítenek nekik a mindennapi teendőik ellátásában. A településen egy gondozónő és egy 
családgondozó látja el a szükséges feladatokat. 
 
A családsegítő szolgáltatást a lakosság 1-6%-a vette igénybe 2009 és 2015 között. A gyermekjóléti 
szolgálat által kiskorúak nem kerültek gondozásba. Tehát látható, hogy a településen ebben az 
időszakban nem jelentkeztek a lakosságot nagyban érintő, szakember beavatkozását igénylő 
családi-szociális problémák. De természetesen az ellátást igénybevevők számára ennek a fajta 
segítségnek, mint lehetőségnek a biztosítása elengedhetetlen. 
 

 
 
 
Házi segítségnyújtásban részesülők 
 
A házi segítségnyújtás olyan szociális alapszolgáltatás, melynek keretében gondoskodni kell 
azokról az időskorúakról, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, ill. 
azokról a fogyatékos személyekről, pszichiátriai betegekről, szenvedélybetegekről, akik 
állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, 
de egyébként képesek önmaguk ellátására. 
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Az ellátásban részesülők száma 2009-2011 között 8-9 fő volt, 2017-ben már csak 2 fő részesült 
ebben az ellátásban. Ez nagyon minimális igénylő ahhoz képest, hogy az öregedési index magas a 
településen. 
 

 
 
 
Szociális étkeztetésben részesülők 
 
A szociális étkeztetés olyan alapszolgáltatás, melynek keretében azoknak a szociálisan 
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt 
önmaguknak, illetve eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. 
 
A szociális étkeztetésben részesülők száma 2017-ben 2 fő volt, ezt megelőzően nem volt igény erre 
a szolgáltatásra. 
 
Az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára elérhető. E 
tekintetben hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelmények megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor senkit nem érhet. 
 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
A közösségi élet színterei, fórumai 
 
Az önkormányzati feladatokat a polgármester, a képviselő-testület látják el. A képviselő-testület 
tagjainak száma 5 fő. A képviselő-testület éves munkaterv szerint ülésezik. Évente egy alkalommal 
nyilvános ülés keretében közmeghallgatást tart. 
 
A településen az önkormányzat szervezésében minden évben egy jelentős programra kerül sor, ez a 
falunap, amely augusztus hónapban kerül megrendezésre.  
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2019 szeptemberében átadásra került az évek óta üresen álló kocsma és élelmiszerbolt átalakításával 
létrejött modern Közösségi Ház és könyvtár. A Magyar Falu Program keretében az önkormányzat 4 
órás művelődési szakember alkalmazására nyert támogatást, melynek segítségével szakképzett 
kolléga működteti a közösségi teret és szervez programokat.   
 
A faluban a sportolási célt szolgálja a patakon túl elhelyezkedő labdarúgó kispálya, illetve a 
kisgyermekes családoknak nyújt kellemes időtöltési lehetőséget a községháza mögötti területen 
található Európai Uniós előírásoknak megfelelően kialakított játszótér. 
 
A helyi lakosok Bakonykúti község honlapjáról tájékozódhatnak a település életét érintő 
kérdésekről, hírekről. 
 
Közösségi együttélés jellemzői, helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai 
 
A településen etnikai konfliktusok nem léteznek, azok kezelésére nincs szükség. A helyi közösségi 
szolidaritásnak szép példái vannak a településen. Adományozásból összegyűlt pénzek is segítenek. 
 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 
Bakonykútiban a 2001-es népszámlálási adatok szerint nem él cigány származású lakos. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 
A mélyszegénységben élők és a romák helyzetének, esélyegyenlőségének 

vizsgálata során településünkön 
beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A település lakossága túlnyomó többségében 
rendelkezik az öngondoskodáshoz szükséges 
erőforrásokkal, a szociális ellátások és 
szolgáltatások iránti igény minimálisnak 
mondható. 

A település a szociális területen a jelzőrendszer 
működtetésével a problémák megelőzésén 
illetve korai felismerésén dolgozik, és a 
lakosság szubjektív biztonságérzetének 
erősítésére törekszik. 

A településen élő emberek együttműködésének 
erősítésével javítható a közösség 
problémafelismerő és -megoldó képessége.  

Az önkormányzat tudatos közösségfejlesztő és 
szemléletformáló programokkal erősíti az itt 
élők településhez történő kötödését, és a közös 
feladatok megoldásában történő 
felelősségvállalás erősödését. 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői 

 
Bakonykúti állandó lakossága 2017 évben 148 fő volt, amelyből 26 a gyermekkorúak száma, akik 
az összlakosság kb. 18%-át teszik ki. Közülük 16 gyermek 0-5 év közötti, 7 gyermek 6-14 év 
közötti, 3 gyermek 15-17 év közötti. 
 

 
 
A születések számának tíz éves adatsorát vizsgálva az látható, hogy általában egy gyermek születik 
évente. A legmagasabb születésszám 3 volt, és egy évben nem született gyermek. 
 

 
 
A születések számával kapcsolatos tendenciát jól szemlélteti a településen élő 0-2 éves gyermekek 
számának évről-évre történő változását feltüntető diagram. Látható, hogy az évek során ennek a 
legfiatalabb korcsoportnak a létszáma lassan növekszik. Ez a település megújulási képességét és 
vonzerejének gyarapodását jelezheti. 
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A gyermekvédelem 
 
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói 
gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A 
gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt.-ben meghatározott hatósági 
intézkedések biztosítják. 
 
 
Veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, 
valamint fogyatékossággal élő gyermekek helyzete 
 
2013. január 1. napjától a védelembe vétel a járási hivatalok hatáskörébe került át. Ezzel az 
intézkedéssel ugyan csökkent a helyi ügyintézők terheltsége, ám így az iskolai hiányzások, a nem 
megfelelő családi háttér miatt kialakult, a gyermekek életére messzemenően kiható problémák 
észlelése is kikerült a jegyzők látóteréből. 
 
A településen 2017-ben egy védelembe vett gyermek volt. Ezt megelőzően nem regisztráltak ilyen 
esetet. 
 
Folyamatosan jelen lehetnek a gyermekek és családjuk életében olyan tényezők, amelyek váratlanul 
kedvezőtlenebb helyzetet eredményeznek. Ezek tendencia jellegű megjelenése esetén szükséges a 
fokozottabb beavatkozás, viszont mindenképpen szerencsés a problémákra való odafigyelés 
viszonylag kedvező körülmények között is. A községben nagy figyelmet fordítanak az érintett 
szakemberek a gyermekekre és a gyermekes családok életvitelére. Cél, hogy a gyermekek 
egészségesen, biztonságban és félelem nélkül nőhessenek fel, és a későbbiekben a társadalom 
hasznos tagjává válhassanak. A cél a jövőben is a magas szakmai színvonal fenntartása. 
 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a család egy főre eső jövedelme arányában állapítják 
meg. A törvény ugyan nagyon pontosan fogalmaz a család és a közeli hozzátartozó fogalmát 
illetően, azonban a be nem jelentett élettársi kapcsolatok következményeként, a kiszámolt egy főre 
eső jövedelem sokszor a kérvényező számára ugyan kedvező, de valójában valótlan adatokat mutat. 
 
A törvény meghatározása értelmében, hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az, akit családi 
körülményei, szociális helyzete miatt védelembe vettek, illetve akiknek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították. E csoporton belül 
halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó 
szülője 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. 
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A hátrányos helyzetűnek minősülő gyermekekre vonatkozó adatszolgáltatást viszonylag 
megbízhatónak találták az erre irányuló felmérések, azonban a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekekre vonatkozó adatok pontatlanok. 
 
A kedvezményre jogosult gyermekek családjában az egy főre jutó jövedelem olyan alacsony 
mértékű, amely anyagi szempontból megalapozza a gyermekek hátrányos helyzetét. 
 
A településen rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ellátásban nem részesülnek gyermekek, ami 
a családok jó általános körülményeire utal. 
 
Hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint fogyatékkal élő 
gyermekek a településen nincsenek. 
 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Bakonykúti község területén nem él szegregált, telepszerű lakókörnyezetben gyermek. 
 
 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
Az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és 
ellátások a helyi önkormányzatok feladata. 
 
 
A védőnői ellátás jellemzői 
 
A védőnő által ellátott települések: Iszkaszentgyörgy és Bakonykúti. Védőnői tanácsadásban ezen 
belül is várandós tanácsadásban keddenként 13.00-15.00 óra közötti időpontban, csecsemő 
tanácsadásban keddenként 9.00-11.00 óra közötti időpontban Iszkaszentgyörgyön részesülhetnek 
az érintettek. Továbbá otthonukban is felkeresi a családokat, figyelemmel kísérve a gyermekek 
egészségi állapotát, körülményeit. 
 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 
(Iszkaszentgyörgy) 

Egy védőnőre jutó 0-6 éves 
gyermekek száma 

2012 1 6 
2013 1 9 
2014 1 8 
2015 1 9 
2016 1 13 
2017 1 17 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Az egy védőnőre jutó gyermekek száma az elmúlt 6 évben emelkedett. A védőnő 
Iszkaszentgyörgyön is ellátja ugyanezeket a feladatokat. Ott viszonylag magas a leterheltsége, ezért 
amennyiben tovább növekszik a gyermekszám, a védőnő feladatainak ellátása nehezített lesz. 
 
 
Gyermekorvosi ellátás jellemzői 
 
A településen egy háziorvosi rendelő található, mely akadálymentes. Bakonykúti lakosságának 
egészségügyi ellátásáról 1 háziorvos gondoskodik, aki minden héten szerdán 12.30-14.30 közötti 
időpontban rendel a faluban, a hét többi napján az orvosnak Iszkaszentgyörgyön van rendelési ideje. 
 
A településen gyermekorvosnak nincs praxisa. 
A 0-7 éves korosztályból speciális fejlesztésre szoruló gyermekek fejlesztése megoldott. 
Súlyosan beteg, fogyatékos gyermek a településen nincs. 
 
 
Gyermekjóléti alapellátás 
 
A gyermekjóléti alapellátás feladatellátása kiterjed a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség 
megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából 
történő kiemelésének megelőzéséhez. 
 
Bakonykúti község önkormányzata a gyermekjóléti alapellátást az Iszkaszentgyörgyi Szociális 
Intézményi Társulással kötött megállapodásával biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat 
családgondozója a községben nagy figyelmet fordít a gyermekekre és a gyermekes családok 
életvitelére, szoros kapcsolatot ápol a jegyzővel, a családokkal, oktatási intézményekkel. 
 
Bölcsődei ellátás nem működik a településen. 
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Gyermekvédelem 
 
Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán 
veszélybe kerül, a járási gyámhivatal vezetője védelembe veszi a gyermeket. 
 
A gyermekjóléti szolgálat észlelő-jelzőrendszert működtet, melynek összetétele megfelel az 
előírásoknak. A családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást nem lehet külön kezelni, sok ponton 
összefonódik a működésük, ennek megfelelően csak együttműködés keretében képzelhető el a 
megvalósításuk. 
 
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve 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 
szolgáltatás feladata az igénybe vevők részére az életvezetési képesség megőrzése, az egyén vagy a 
család életében jelentkező probléma megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 
céljából nyújtott szolgáltatás. 
 
Bakonykútiban a gyermekjóléti szolgálat családgondozója gyermekgondozást csupán eseti 
gondozás keretében látott el, utógondozásra sem érkezett felkérés. 
 
 
Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 
 
Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés a helyi 
lehetőségekhez mérten biztosított. A faluban a sportolási célt szolgálja a patakon túl elhelyezkedő 
labdarúgó kispálya, illetve a kisgyermekes családoknak nyújt kellemes időtöltési lehetőséget a 
községháza mögötti területen található Európai Uniós előírásoknak megfelelően kialakított 
játszótér. 
 
 
Gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 
 
Ez a juttatási forma is a rendszeres gyermekvédelmi támogatás jogosultságához kötődik. Tekintettel 
arra, hogy rendszeres gyermekvédelmi támogatásban nem részesül egy gyermek sem, így nincsen 
olyan, aki kedvezményes iskolai étkezésben részesülne. 
 
 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 
A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai 
ellátása 
 
A településen nincs bölcsőde, óvoda, sem iskola. A Bakonykútiban élő gyermekek 
Iszkaszentgyörgyre és Székesfehérvárra járnak. Az önkormányzat az alapfokú iskolai oktatást 2013. 
július 1. napjától Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatával kötött feladat-ellátási 
megállapodással biztosítja. Az iszkaszentgyörgyi intézményben egyaránt helyet kaphat különleges 
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bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű, tanulási nehézségekkel küzdő gyermek éppúgy, mint a 
kiemelten tehetséges gyermek. Az iskolai oktatásban nem tapasztalható sem hátrányos 
megkülönböztetés, sem szegregáció. 
 
 
A közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások 
 
A közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások teljesítése érdekében gyógypedagógus, 
logopédus foglalkozik a rászoruló gyermekekkel. 
 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 
A településen a gyermekek anyagi okokból 
történő veszélyeztetettsége nem jellemző. A 
gyermekes családok szociális ellátások iránti 
igénye nem releváns. 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése 
segít abban, hogy az esetleges problémák korai 
felismerésével idejében be lehessen avatkozni a 
gyermekek érdekében. 

A gyermekek a napközbeni ellátásokat más 
településen veszik igénybe, ezért 
Bakonykútiban a tanítási idő után és a tanítási 
szünetekben van csak lehetőség részükre 
közösségerősítő, szemléletformáló, illetve 
fejlesztő programokat megszervezni. 

A gyermekes családok részére a Közösségi Ház 
bázisán, az ott dolgozó művelődésszervező 
szervezésében az év során folyamatosan 
elérhetőek olyan közösségi rendezvények, 
amelyek támogatást adnak a gyermekes 
családoknak, és fejlesztik a gyermekeket. 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 
A nők esélyegyenlőségének jogi alapvetései szerint 

 a nők és a férfiak egyenjogúak, egyenlő jogok illetik meg őket minden polgári, politikai, 
gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében, 

 a nőket a férfiakkal egyenlő bánásmód illeti meg a munkavállalás, szakképzés, előmeneteli 
lehetőségek, valamint a munkafeltételek terén, 

 a szociális biztonság területén 
és ezeknek minden körülmények között érvényesülniük kellene. 
 
Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy 
az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő 
személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. A nők és a férfiak társadalmi egyenlősége 
elsősorban azonos jogokra vonatkozik az élet minden területén. A diszkrimináció tilalma azt jelenti, 
hogy neme alapján senkit ne érhessen hátrányos megkülönböztetés. 
 
Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, a családi állapotot, az anyaságot, és a 
terhességet is. 
 
A munkaviszonnyal, a munka díjazásával kapcsolatban érvényesülnie kell az egyenlő 
bánásmódnak. 
 
A nemzetközi összehasonlító vizsgálatokat tekintve Magyarországon a nők foglalkoztatási 
lehetőségei és ennek megfelelően esélyegyenlősége messze elmaradnak a fejlett ipari országokhoz 
képest. Az esélyegyenlőség elvének nemzetközi és hazai törvényi szabályozottsága ellenére is 
sokszor előfordul, hogy a nők azonos szakmai felkészültség esetén is kisebb eséllyel futnak be 
karriert, mint a férfiak. Ezzel kapcsolatban az esélyegyenlőtlenség hátterében álló tényezőket 
alapvetően három csoportba sorolják: a nemre visszavezethető, a szervezet működésének 
tulajdonítható, és a nemet, a szervezetet és a társadalmi környezetet egyaránt figyelembe vevő 
tényezőkre. 
 
Megítélésünk szerint az egyenlőtlenségek oka egyrészt a társadalmi hagyományokban, a nemi 
szerepekről történő sztereotip gondolkozásban keresendő. 
 
Bakonykútiban a nők és a férfiak aránya a következőképpen alakul, a 148 fő állandó 
lakónépességből 72 fő a nők és 76 fő a férfiak száma, mely százalékos megosztást tekintve 49%-
51%-ot jelent. 
 
 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a 
munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 
követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az 
elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges 
szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci 
viszonyokat kell figyelembe venni. 
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Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 
Az adatok alapján megállapítható, hogy az aktív korú lakosságból az alacsony szinten jelen lévő 
munkanélküliség némileg nagyobb arányban érinti a nőket. Az elmúlt években csupán 1-2 fő volt 
munkanélküli a településen. A nők számára ez a probléma viszont a tartós munkanélküliség 
vonatkozásában erőteljesebben jelentkezett (a tartós munkanélküliség kizárólag nőket érintett 3.2.3. 
számú táblázat). Okozati tényező lehet a településen található munkahelyek jellege, a bölcsőde, 
óvoda, iskola hiánya, a településen élő munkanélküli nők alacsony iskolai végzettsége és egyéb más 
tényezők. 2017-ben már nem volt munkanélküli a településen, ezért amennyiben ez a kedvező 
állapot esetleg negatív irányban megváltozna, szükséges figyelemmel kísérni a nők munkaerő-piaci 
esélyegyenlőségének alakulását. 
 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 
Munkavállalási 
korúak száma 

Munkanélküliek 
Munkanélküliek aránya 
az aktív korúakon belül 

% 
Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők 

2012 53 47 1 1 1,9% 2,1% 
2013 50 46 1 0 2,0% 0,0% 
2014 50 42 0 2 0,0% 4,8% 
2015 53 44 2 1 3,8% 2,3% 
2016 51 41 1 2 2,0% 4,9% 
2017 52 40 0 0 0,0% 0,0% 

Forrás: TeIr, KSH Tstar     
 

 
 
Nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 
 
Általános tapasztalat, hogy a munkanélküliek körében a nők szívesebben vesznek részt 
foglalkoztatást segítő és képzési programokban. Keresni kell azokat a lehetőségeket, amelyek ebbe 
az irányba ösztönözhetik a településen élő nőket. 
 
Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
 
Általános törvényszerűség, hogy az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők munkaerő-piaci 
hátrányban vannak a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezőkkel szemben. Az alacsony 
végzettségűek munkaerő-piaci helyzetét olyan támogatott felnőttképzésben való részvétel 
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lehetősége javítaná a leginkább, amely figyelembe veszi a település munkáltatóinak és lakosságának 
jellegzetességeit is. 
 
Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési esélyei nehezebbek, mint a férfiaké. Szűkebb az 
a foglalkozási kör, amelyben képzettség nélkül érvényesülhetnek. Ebben talán az eltérő fizikai 
testfelépítés és a fizikai erőnlét, igénybevétel is szerepet játszhat. Fizikumuknál fogva a férfiak 
nagyobb valószínűséggel tudnak elvállalni képesítést nem igénylő, mezőgazdasági idénymunkákat 
vagy nagyobb megterheléssel járó ipari tevékenységeket is. 
 
 
Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 
 
Kifejezetten a településre vonatkoztatva nincsenek adataink ebben a témakörben, azonban a helyzet 
az országos viszonylattól valószínűleg itt sem tér el. A női munkavállalók 2011-ben a férfiak 
kereseti átlagának mintegy 85%-át keresték. Bár az 
adatok lassú javulást mutatnak, azért még messze van a 
kívánt egyenlőség ezen a téren. 
 
A PwC (PricewaterhouseCoopers Kft. – üzleti 
tanácsadó cég) 2017. februári tanulmányában vizsgálta 
a férfiak és nők közötti fizetésbeli különbségeket az 
OECD országokban. A tanulmány szerint napjainkban 
a legtöbb országban még mindig kevesebbet keresnek a 
nők, mint a férfiak. Az OECD országokban egy átlagos 
dolgozó nő 16%-kal kevesebbet keres, mint az azonos 
pozíciójú férfi kollégája. Hazánk körülbelül a 
középmezőnyben helyezkedik el „a nemek közötti 
bérszakadék” alapján felállított rangsorban: 35 
tagállamból 2014-ben a 20., 2015-ben pedig a 18. helyen álltunk. A felmérés szerint a jelenlegi 
folyamatokat figyelembe véve a legtöbb országban 50 éven belül fog eltűnni a nemek közti 
bérkülönbség. Magyarországon a nők és férfiak fizetésének kiegyenlítődését 2102-re jósolják, ami 
még 83 év. Tehát még hosszú út áll előttünk. 
 
Tény, hogy a női foglalkoztatottak nagyobb számban dolgoznak azokban az ágazatokban, 
foglalkozásokban, amelyek piaci helyzete, megítélése rosszabb, így az ezekben az ágazatokban elért 
átlagkeresetek is alacsonyabbak. Amennyiben egy munkakörre férfi és nő is jelentkezik, többnyire a 
férfi munkaerőt részesítik előnyben. Nem megy el GYES-re, és nem ő marad otthon a beteg 
gyerekkel. Ezek nem hangosan kimondott vélemények, de azért érzékelhető. 
 
 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások 

 
A településen bölcsőde, óvoda, családi napközi, iskola nem működik. Bakonykúti község 
önkormányzata az óvodai-iskolai nevelést 2013. július 1. napjától Iszkaszentgyörgy Község 
Önkormányzatával kötött feladat-ellátási megállapodással biztosítja. A nők elhelyezkedése 
szempontjából fontos tényező, hogy a gyermekek napközbeni ellátása megoldott legyen. Van arról 
is információ, hogy GYES után az anya, mivel távolabbi helyen talált állást magának, gyermekét is 
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a munkahelye szerinti település óvodájába íratta. A községben családbarát munkahelyi megoldásra, 
rugalmas munkaidő-kezelésre nincs példa. 
 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 
A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat munkájában jelenik meg. 
A védőnő tevékenységének alapelve a megelőzés. Munkájában tükröződik a gyógyító-megelőző 
szemlélet egysége, ami jelenti a terhesség, a csecsemő-gyermekkor zavartalan egészségügyi felté-
teleinek biztosítását, másrészt a terhességi, csecsemő-gyermekkori megbetegedések, egészségi 
károsodások megelőzésében és leküzdésében való részvételt. Ezen gyógyító-megelőző tevékenység 
alapvető módszere a gondozás. 
 
A védőnő a házi gyermekorvosok munkatársa. A védőnő nővédelmi és terhes-gondozási munkáját 
az ezen feladatokat ellátó szakorvos irányítja és ellenőrzi. 
 
A védőnő feladatai: 

 nővédelem, 
 várandós anyák gondozása, 
 gyermekágyas anyák gondozása, 
 0-6 éves korú gyermekek gondozása, 
 tanköteles gyermekek gondozása, 
 családgondozás, 
 a családok megőrzésére, segítésére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség 

kialakulásának az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés. 
A nővédelem területén a védőnő: 

 közreműködik az egészségnevelésben, 
 tanácsot ad a családtervezéssel kapcsolatban, 
 segíti a nők anyaságra való felkészülését. 

A védőnő a gyermekágyas, szoptató anyák gondozását mindenkori állapotuknak és szükségletüknek 
megfelelően végzi. 
 
A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét szolgálja. A 
családtervezéssel, gyermekvállalással kapcsolatos ismeretek átadása megfelelő. Védőnői 
tanácsadásban ezen belül is várandós tanácsadásban keddenként 13.00-15.00 óra közötti 
időpontban, csecsemő tanácsadásban keddenként 9.00-11.00 óra közötti időpontban 
Iszkaszentgyörgyön részesülhetnek az érintettek. 
 

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

Év 
Védőnők száma 

(Iszkaszentgyörgy) 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 

Átlagos gyermekszám 
védőnőnként óvodás 

korig 
2012 1 5 5 
2013 1 6 6 
2014 1 5 5 
2015 1 6 6 
2016 1 8 8 
2017 1 10 10 
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
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A védőnő nem csak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem a kismama 
gyakorlati és lelki segítése is feladata. Szoros kapcsolatban áll a családokkal, rálátása van a 
gyermek családi körülményeire. Kapcsolatot tart a kisgyermekellátó intézményekkel, gyermek-, és 
háziorvossal. 
 
 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
A családon belüli, nők ellen irányuló erőszak nem jellemző a településen. Ez nem jelenti azt, hogy 
nem fordulhat elő, azonban erre nem mindig derül fény, mert az érintett nem szívesen beszél róla. A 
település kicsi, mindenki, mindenkit ismer, és a súlyos bántalmazás hamar kiderül. Természetesen a 
kisebb bántalmazást vagy lelki terrort sem szabad figyelmen kívül hagyni, és szigorúan fel kell 
lépni ellene. A Családsegítő Szolgálathoz fordulhat, akit ilyen jellegű atrocitás ér, továbbá 
rendőrségi feljelentést tehet ilyen esetekben. 
 
 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 
A településen anyaotthon, családok átmeneti otthona nem működik, a helyi információk alapján erre 
nincs is szükség. Legközelebbi anyaotthon Székesfehérvárott és Veszprémben található. 
 
 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 
A település közéletében a nők aktivitása jelentős, ez alól kivétel a képviselő-testületben betöltött 
hely. Az 5 fős képviselő-testületben, jelenleg 1 hölgy van. A közös önkormányzati hivatalban (a 
polgármesterek kivételével) az összes köztisztviselő nő. 
 
 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 
irányuló kezdeményezések 

 
A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák nem jellemzőek, intézkedést nem 
igényelnek. 
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 
A település jövője szempontjából fontos, hogy a 
település családbarát és gyermekbarát közeg 
legyen az itt élők, és a gyermeket nevelő szülők 
számára. 

Jelzőrendszer működtetése, közösségi 
szabadidős rendezvények megszervezése. 

Az alacsony számú lakónépesség következtében 
a településen helyben nincs jelentős számú 
foglalkoztató gazdasági szervezet, így a női 
lakosság nem tud helyben munkát vállalni. 

A Közösségi Ház bázisán a település törekszik 
arra, hogy a nagyobb ünnepekhez kapcsolódóan 
minden esetben legyen olyan a lakosság 
részvételére épülő közösségfejlesztő 
rendezvény, amelybe a településen élő nők 
bevonása minden esetben megtörténik. 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői 

 
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugdíjszolgáltatások: 

 saját jogú nyugdíj 
 öregségi nyugdíj 

 hozzátartozói nyugdíj 
 özvegyi nyugdíj, 
 árvaellátás, 
 szülői nyugdíj, 
 baleseti hozzátartozói nyugellátás, 
 özvegyi járadék. 

 
A nyugdíjasok számát a következő táblázat mutatja be: 
 
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 
száma 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma 

Összes nyugdíjas 

2012 17 27 44 
2013 16 26 42 
2014 17 26 43 
2015 17 24 41 
2016 16 23 39 
2017 14 22 36 
Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

 
 
Jól látható, hogy településünkön a nyugdíjas, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma az utóbbi 10 
évben összességében csökkent. A nemek aránya vonatkozásában a nyugdíjas férfiak száma 
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kevesebb, mint a nőké. Ez az országos adatoknak megfelelő, hiszen a férfiak születéskor várható 
átlagos élettartama is alacsonyabb a nőknél. 
 

 
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 
A munkaerő-piaci folyamatok települési szinten nehezen tervezhetőek közép vagy hosszú távon. A 
jogszabályi, gazdasági környezet nagymértékben befolyásolja a foglalkoztatással kapcsolatos 
munkáltatói és munkavállalói terheket, ösztönző kedvezményeket, vagy keresetet pótló juttatásokat, 
ellátásokat, a munkavégzés feltételrendszerét. Az Flt. 24. §-a értelmében a nyugdíjazáshoz közel 
álló álláskereső részére nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár. 
 
2019. január 1-jétől megszűnt az 55 év feletti munkavállalók után járó szociális hozzájárulási 
kedvezmény. Korábban az utánuk fizetendő adót a bruttó munkabér 9,75 százalékával lehetett 
csökkenteni, legfeljebb 100 ezer forintig. Ez éves szinten 117 ezer forint kedvezményt jelentett az 
idősebbeket foglalkoztatóknak. Ez a változás csökkentheti ennek a korosztálynak a foglalkoztatási 
hajlandóságát a vállalkozók körében. A nyugdíjasok foglalkoztatása viszont 2019-től kedvezőbb 
lesz, mert az őket foglalkoztatóknak egyáltalán nem kell majd szociális hozzájárulási adót és 
szakképzési hozzájárulást fizetni. A nyugdíjas foglalkoztatott pedig nem fizet nyugdíjjárulékot és 
természetbeni egészségbiztosítási járulékot. Azonban az alkalmazkodás ezekhez a változásokhoz 
mindig időigényes folyamat, ami ennek a korosztálynak már nehezebb, és további hátrányokat 
okozhat. 
 
 
Idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
 
Ma Magyarországon az 55-64 éves korosztályba tartozók nagyjából 50%-ának van állása, vagyis 
mintegy 672 ezer embernek. Ez jóval elmarad az uniós átlagtól. A 60-64 éves korosztálynak pedig 
negyede sem dolgozik Magyarországon. 
 
Az idős korosztály (jellemzően az 55 év felettiek) foglalkoztatási mutatói nagyon alacsonyak. 
Annak a személynek, aki ebben a korban munkanélkülivé vált, az elhelyezkedési esélye a nullával 
egyenlő, sokkal kiszolgáltatottabb a munkaerőpiacon. Ebben az esetben látványos a disz-
krimináció, hiszen nem csak az elhelyezkedési esélye rosszabb, a létszámleépítés is hamarabb eléri 
a korosztályt. 
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Bakonykútiban alacsony az 55 év feletti álláskeresők száma, a vizsgált időszakban két évben volt 
érintett 1-1 fő a munkanélküliség vonatkozásában, ebben a korcsoportban. Ez azt igazolja, hogy a 
településen kedvező munkaerő-piaci folyamatok érvényesülnek, amelyben az idősebb korosztály is 
megtalálja a helyét. 
 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti 
regisztrált 

munkanélküliek 
száma 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti 
tartós 

munkanélküliek 
száma 

Fő Fő % Fő Fő % 
2012 2 0 0% 1 n.a. 0% 
2013 1 0 0% 0 n.a. 0% 
2014 2 0 0% 0 n.a. 0% 
2015 3 1 33% 0 n.a. 0% 
2016 3 1 33% 2 n.a. 0% 
2017 0 0 0% 0 n.a. 0% 
Forrás: TeIR KSH Tstar     

 

 
 
 
Tevékeny időskor lehetőségei a településen 
 
Bakonykútiban nem jellemző, hogy az idősek és a nyugdíjasok még ebben a korban is munkát 
keresnek, esetleg munkába állnak. A település elöregedő, az idős, nyugdíjas emberek a vidéki 
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életmóddal járó többletterhelés miatt örülnek, ha a ház körüli teendőket el tudják látni. Mindenki 
kertes házban lakik, ahol akad munka bőven. 
 
A tevékeny időskor, pl. élethosszig tartó tanulás sem jellemző, ennek oka, hogy a „life long 
learning” szemlélet akkor jelent meg a társadalomban, mikor a mostani 60 éves korosztály már az 
akkori szabályok alapján a nyugdíjas éveire készült. A tevékenyebb nyugdíjasok is inkább 
kötetlenebb formában „dolgoznak” – a helyi újságban írnak, programokat, fellépéseket szerveznek 
társaiknak. 
 
Helyben az idősebb korosztály számára nincs olyan szerveződés, amely a kikapcsolódást 
biztosítaná. 
 
 

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

 
Idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 
Az egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális vagy mentális támogatásra szorulók 
szívesen veszik az önkormányzat megkeresését és veszik igénybe a szolgáltatásokat saját 
otthonukban. A falu elöregedő, így egyre nagyobb igény mutatkozik a szociális ellátásra. A 
célcsoport számára az egészségügyi alapellátás biztosított, a szakellátást helyben nem tudja igénybe 
venni, a legközelebbi szakrendelő Székesfehérváron van. 
 
Az önkormányzat kötelező feladataként biztosítja a rászoruló, településen élő idősek számára a 
szociális alapszolgáltatásokat. Az Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás látja el a 
településen a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat (házi segítségnyújtás, 
családgondozás). Otthonukban keresik fel a gondozónők az idős, segítséggel könnyebben boldoguló 
embereket és segítenek nekik a mindennapi teendőik ellátásában. A településen egy állandó 
gondozónő látja el a szükséges feladatokat. 
 
A megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott 
támogatás az időskorúak járadéka. Bakonykútin ebben az ellátásban egy lakos sem részesül. 
 
 
Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 
A településen nincs olyan kulturális, közművelődési szolgáltatás, amely az idős korosztályt célozná 
meg. A római katolikus Nagyboldogasszony templomba járnak szentmisére az idősek. 
Bakonykútiban nem folyik aktív nyugdíjas élet. 
 
 
Idősek informatikai jártassága 
 
A település időseinek zömére nem jellemző az informatikai jártasság, de vannak, akik szeretnék 
megismerni az internet világát, ők elsősorban családjuk által tudnak az internettel, számítógéppel 
ismerkedni. 
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 

 
Az idősebb, de még tettre kész nyugdíjasok egyaránt aktívak a civil, állami vagy egyházi 
eseményeken egyaránt. A még idősebbek már koruk és egészségi állapotuk miatt nehezebben 
mozdulnak ki otthonról. Minden évben megrendezésre kerül az idősek napja. 
 
 
 
 
 

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai 

Év 
A nyilvános / 

települési 
könyvtárak száma 

A nyilvános / települési 
könyvtárak egységeinek 
száma (leltári állomány) 

Muzeális 
intézmények 

száma 

Közművelődési 
intézmények száma 

2012 0 0 0 0 
2013 0 0 0 1 
2014 0 0 0 2 
2015 0 0 0 2 
2016 0 0 0 2 
2017 0 0 0 1 

Forrás: TEIR    
 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A településen élő idős háztartások megszólítása 
fontos feladat. A korosztály számára meg kell 
találni azokat a kapcsolódási pontokat, 
amelyben feladatokat vállalhatnak a település 
életében és bekapcsolódhatnak a közösségi 
életbe. 

A településen élő 65 év feletti emberek körében 
az idős kortárs közösséghez tartozás lehetőségét 
a következő öt évben is támogatja az 
önkormányzat. 

Az idős korosztály képzésében még nem 
szerepelt a digitális kompetenciák fejlesztése, 
ezért az internet segítségével elérhető 
szolgáltatásokhoz nehézkesebben jutnak hozzá, 
pedig erre a jártasságra már egyre több hivatalos 
ügyben is szükség van. 

Az idős célcsoportnál a számítógép és internet 
használat alacsonyabb mértékű, mint a fiatalabb 
korosztályok körében, ezért az önkormányzat 
törekszik arra, hogy az idősek számára az 
elektronikus ügyintézéshez segítséget nyújtson. 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
A 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
alapján fogyatékos személy az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, 
kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen 
halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal 
kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja. 
 
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1. cikk szerint fogyatékos 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. 
 
2. cikk: A „fogyatékosság alapján történő hátrányos megkülönböztetés” a fogyatékosságon 
alapuló bármilyen különbségtételt, kizárást vagy korlátozást jelent, amelynek célja vagy hatása 
valamennyi emberi jog és alapvető szabadság másokkal azonos alapon történő elismerésének, 
élvezetének vagy gyakorlásának csorbítása vagy semmibe vétele a politikai, a gazdasági, a 
szociális, a kulturális, a civil élet terén, vagy bármely egyéb területen. Ez a hátrányos 
megkülönböztetés minden formáját magában foglalja, egyebek között az ésszerű alkalmazkodás 
megtagadását. 
 
Az „ésszerű alkalmazkodás” az elengedhetetlen és megfelelő módosításokat és változtatásokat 
jelenti, amelyek nem jelentenek aránytalan és indokolatlan terhet, és adott esetben szükségesek, 
hogy biztosítsák a fogyatékossággal élő személy alapvető emberi jogainak és szabadságainak a 
mindenkit megillető, egyenlő mértékű élvezetét és gyakorlását. 
 
„Egyetemes tervezés”-en a termékek, a környezet, a programok és szolgáltatások oly módon 
történő tervezését értjük, hogy azok minden ember számára a lehető legnagyobb mértékben 
hozzáférhetőek legyenek: adaptálás, vagy speciális tervezés szükségessége nélkül. Az egyetemes 
tervezés nem zárhatja ki a fogyatékossággal élő személyek csoportjai számára szükséges támogató-
segítő eszközök és technológiák indokolt esetben történő használatát. 
 
3. cikk: Általános alapelvek 
a) a veleszületett méltóság, az egyéni autonómia tisztelete, beleértve a saját döntés meghozatalának 

szabadságát és a személyek függetlenségét; 
b) a hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség; 
c) teljes és hatékony társadalmi részvétel és befogadás; 
d) a fogyatékossággal élő személyek különbözőségének tisztelete és elfogadásuk az emberi 

sokszínűség, valamint az emberiség részeként; 
e) esélyegyenlőség; 
f) hozzáférhetőség; 
g) a nők és férfiak közötti egyenlőség; 
h) a fogyatékossággal élő gyermekek formálódó képességeinek tisztelete, és a fogyatékossággal élő 

gyermekek identitásuk megőrzéséhez fűződő jogának tiszteletben tartása. 
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4. cikk: Általános kötelezettségek 
A részes államok kötelezettséget vállalnak arra, hogy biztosítják és elősegítik valamennyi alapvető 
emberi jog és szabadság teljes megvalósulását valamennyi fogyatékossággal élő személy számára, a 
fogyatékosság alapján történő bármiféle hátrányos megkülönböztetés nélkül. 
 
 
Fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága, hátrányos 
megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
Fogyatékkal élő lakótársaink foglalkoztatására a településen nincs mód, de nem a hátrányos 
megkülönböztetés miatt, hanem mert szervezett munkahelyi foglalkoztatásra nem lenne elég 
jelentkező. 
 
 
Önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 
 
Bakonykútiban állandó lakóhellyel rendelkező fogyatékkal élő személy nincs. A településen 
azonban a LÁMPÁS’92 Kiemelten Közhasznú Alapítvány működtet egy 8 férőhelyes lakóotthont 
az értelmi fogyatékos személyek részére. Az Alapítvány küldetése, hogy a sérült emberek a nem 
sérült emberekéhez hasonló életkörülmények között és életszínvonalon éljenek a normalizáció és az 
integráció elveivel összhangban. Ezzel is erősítve bennük és embertársainkban, hogy mindannyian a 
társadalom egyenlő, egyenjogú, teljes értékű tagjai vagyunk. Stratégiájuk a fent vázolt célok 
megvalósítása érdekében a sérült személyek egyéni igényeihez és képességeihez igazítottan kis 
létszámú szociális szolgáltatások (lakóotthon, lakásotthon, átmeneti otthon) működtetése, ahol 
személyre szabott bánásmódban részesítik a lakókat. Alapelvük, hogy igazodni kell a sérült 
emberek szükségleteihez, és mindenki annyi és csak annyi segítséget kapjon, ami jelenlegi állapota 
és képességei szerint szükséges ahhoz, hogy minél hatékonyabban el tudjon helyezkedni a 
társadalom normál közösségeiben. 
 
Bakonykútiban a kulturális programokon való részvétel biztosított fogyatékkal élők számára is. 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

A fogyatékos személyek az önkormányzatnál megfelelő információhoz jutnak a jogszabály szerint 
járó pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Ezeket igénybe is veszik. Alapellátásként amennyiben 
ennek szükségét érzik biztosítható a szociális alapszolgáltatások közül: 

 étkeztetés, 
 házi segítségnyújtás, 
 családsegítés. 

 
A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást, gondozást nyújtó 
intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, támogatott 
lakhatás, egyéb speciális szociális intézmény a településen nincs. 
 
Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2017. november 1-jétől beolvadt a Magyar 
Államkincstárba. A fogyatékossági támogatással, családi pótlékkal, gyermekgondozási 
támogatással, anyasági támogatással, valamint nemzetközi családi ellátással kapcsolatos 
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hatáskörébe utalt feladatok tekintetében a továbbiakban a Magyar Államkincstár jár el. Ezen 
ellátások folyósítása a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságából történik, azonban 
az ellátásokkal összefüggő változásokat, módosításokat továbbra is a családtámogatási feladatkörrel 
megbízott járási hivatalok intézik. 
 
A fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátását, kedvezményeit magasabb szintű 
jogszabályok szabályozzák. Ilyen támogatások: magasabb összegű családi pótlék, 
adókedvezmény/személyi kedvezmény, fogyatékossági támogatás, mozgásában korlátozott személy 
parkolási igazolványa, közlekedési támogatás súlyos mozgáskorlátozottak részére, személygépkocsi 
szerzési és átalakítási támogatás, akadálymentesítési támogatás, ápolási díj, közgyógyellátás. 
 
Helyi szinten a fogyatékkal élők az 1991. évi LXXXII. Tv. 5. §. f) pontja alapján kapnak 
kedvezményt gépjármű adómentességre, mely kimondja, hogy „a súlyos mozgáskorlátozott vagy 
egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb 
fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab – 100 kW 
teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és 
személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt – személygépkocsija után legfeljebb 13 
000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az 
adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb 
teljesítményű személygépkocsi után jár”. 
 
Az önkormányzat ezektől eltérő megkülönböztető helyi önkormányzati támogatást fogyatékkal élő 
személyek számára nem biztosít. 
 
Nem jelentős a tartós egészségi problémákkal küzdő és szociálisan rászoruló lakosok száma a 
településen. 
 

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

Év 

Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 
- Férfiak 

Megváltozott 
munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban 
részesülők száma - Nők 

Összesen 

2012 0 4 4 
2013 1 4 5 
2014 1 4 5 
2015 1 3 4 
2016 1 3 4 
2017 1 3 4 
Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 
A megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma alig változott. 
Közöttük a nők száma felülreprezentált. 
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A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők számának alakulása nagyon hasonló a megváltozott 
munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők számával. 
 

 
 
 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 
Települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 
 
A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, érzékelhető és biztonságos épített 
környezetre. Az önkormányzat tulajdonában lévő Közös Önkormányzati Hivatal épülete megfelel 
az előírásoknak. A hivatal egésze akadálymentesített, a mozgássérültek számára kialakított 
mosdóval is rendelkezik, bár a mosdók nem teljesen mozgáskorlátozott személyek részére 
kialakítottak tekintettel arra, hogy járókerettel és bottal könnyen megközelíthetőek (nincsenek 
lépcsők, és küszöbök), de kerekesszékkel nem tudják őket használni a keskenységükre való 
tekintettel, helyszűke miatt. Az orvosi rendelő, mely a Közös Önkormányzati Hivatal épületében 
található szintén akadálymentesített. 
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Közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 
információs és kommunikációs akadálymentesítettség 
 
A kulturális események színhelye a Közösségi Ház, amelyet úgy alakítottak ki, hogy 
mozgássérülteknek, és gyengén látóknak is lehetőségük van hozzáférni a programokhoz, mosdóhoz. 
 
A rendezvények szabad téren is megrendezésre kerülnek. 
 
 
Munkahelyek akadálymentesítettsége 
 
A hatályos jogszabályoknak megfelelően az új beruházások és felújítások akadálymentesített 
környezet biztosításával történnek. Ma már kötelezően, jogszabályban előírt feltétel az 
akadálymentesítettség, amelynek betartása az építésügyi hatóság feladata. Alapelv, hogy a 
településfejlesztési tervekben és más településfejlesztési dokumentációkban általános elvárásként 
jelenik meg az egyenlő esélyű hozzáférés szempontrendszere. 
 
Munkahelyek alig vannak és a helyi vállalkozások közül senki nem alkalmaz fogyatékkal élő 
személyt. 
 
 
Közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 
 
A településen a járdák nem akadálymentesítettek. 
Nincsenek helyi szolgáltatások fogyatékos személyek részére. 
A településen fogyatékosok nappali intézménye nincs. 
 
 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A település közintézményeinek akadálymentesí-
tése megoldott. A jövőben a közterület 
fejlesztésénél szükséges figyelemmel lenni az 
akadálymentesítési szempontokra. 

A gyalogjárdák és a kapu-, illetve 
kocsibejáróknál lévő döntött szegélyek 
kialakítása segíti az akadálymentes gyalogos 
közlekedést mindenki számára, ezért a 
következő időszakban az önkormányzat 
tekintettel lesz erre a felújítások, illetve 
fejlesztések alkalmával. 

A településen működik középsúlyosan értelmi 
sérült emberek ápoló-gondozó otthona. 

A Lámpás Közhasznú Alapítvány 
intézményében ellátottakat az önkormányzat 
lehetősége szerint támogatja. 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit 
szereplők társadalmi felelősségvállalása 

 
A helyi önkormányzatnak, a községben működő kis-, és mezőgazdasági vállalkozóknak, az 
egyházak képviselőinek, a falu egész lakosságának közös érdeke és felelőssége, hogy Bakonykúti a 
jövőben is még inkább élhető településsé váljon. Ennek érdekében szívesen és sokat tesznek az 
önkéntesek és a településen működő civilszervezet. 
 
 
Önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség 
 
A polgármester, a képviselők és a lakosság kapcsolata jónak mondható. Az egyház és az 
önkormányzat közötti kapcsolat is jól kiépített. 
 
Az önkormányzat jó kapcsolatot ápol a térségi közösségekkel, társulásokkal is. 
 
 
A nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
 
A településen nemzetiségi kisebbségi csoportok nem élnek, ezért nemzetiségi önkormányzat sincs, 
továbbá más nemzetiségi önszerveződések sem alakultak ki. 
 
 
Helyi vállalkozók célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
 
A vállalkozók egy része valamilyen módon segíti a helyi rendezvényeket, ezzel együtt támogatva az 
esélyegyenlőségi célcsoportokat is. 
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezetét Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete, az önkormányzat dolgozói, az állami és önkormányzati intézmények, egyházak, 
civilszervezetek, a település lakossága előzetes véleményezés, esetleges módosító javaslatok 
megtétele céljából tanulmányozhatja. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Bakonykúti Község 
Önkormányzata hivatalos helyiségében bárki számára elérhető, olvasható és véleményezhető. 
 
Bakonykúti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fentebb felsorolt intézmények, civil 
szervezetek, valamint a lakosság meghívása mellett, nyilvános képviselő-testületi ülésen tárgyalja 
és fogadja el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 
 
 

Jövőképünk 

Bakonykúti Község Önkormányzatának kiemelt fontosságú célja a településen élő állampolgárok 
jólétének biztosítása, életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet 
működtetésével, amely 
 erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmust, a társadalmi szolidaritást, 
 kiemelt figyelmet, ha kell előnyben részesítést alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok számára, 
 tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok 

felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul. 
 
Olyan településen kívánunk élni, ahol lakosaink közül minél többen válnak munkából élő, családjuk 
eltartására és a közterhek viselésére alkalmas polgárokká. További célunk, hogy minden 
Bakonykúti polgár számára fokozottan érvényesüljön a fizikai infrastruktúra és a szociális 
szolgáltatások (közszolgáltatások, szociális és közösségi szolgáltatások, stb.) rendszeréhez való 
minőségileg sokkal jobb hozzáférés. Fontos számunkra, hogy Bakonykúti község ne tartozzon a 
mélyszegénység által sújtott települések közé. Célunk, hogy a gyermekvállalás egy család számára 
se jelentsen szegénységi kockázatot. 
 
Olyan településen kívánunk élni, ahol meg tudjuk őrizni mindazon értékeket, amelyek miatt vonzó 
a település. Fontos, hogy az alacsony lélekszám ellenére élhető település maradjon Bakonykúti. 
Elengedhetetlennek tartjuk, hogy mindazon szolgáltatások, amelyek a XXI. században elvárhatóak, 
azok helyben vagy elérhető közelségben, a szomszédos településekkel összefogva a lakosság 
számára rendelkezésre álljanak. Meghatározó számunkra, hogy a szegénységben élők 
felzárkózzanak. 
 
Kiemelt területnek tartjuk a gyermekek biztonságos jövőjét. Folyamatosan odafigyelünk az idősek 
egészségi állapotára, mentális frissességére. Szükségesnek tartjuk a nők esetében a munkaerőpiacon 
való részvételt. Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők közösségi életbe való bevonására, a 
velük való törődés pedig emberségünk mércéje. 
 
Célunk egy olyan település kialakítása, ahol megteremtjük mindazt, ami kedvező a 
fogyatékossággal élő embertársainknak, a kismamáknak, a nehezen mozgó időseknek, az 
egészségügyi problémákkal küzdőknek egyaránt. Bakonykúti kiemelt feladata az idősek 
megbecsülése és biztonságának megerősítése. 
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Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 A B C D E F G H I J 

Intézk
edés 

sorszá
ma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentum
okkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az 
intézkedés 

felelőse 

Az 
intézkedés 

megvalósítás
ának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességé

t mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításáho

z szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeine

k 
fenntarthatós

ága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

I.1 
Helyi termékpiac ge-
nerálása 

A helyi 
őstermelőknek nehéz 
piacra jut-ni. 
Kistelepülés lé-vén a 
termékek és 
szolgáltatások 
helyben 
korlátozottan ér-
hetők el.  

A 2019-ben elké-
szült többfunkciós 
közösségi ház al-
kalmas arra, hogy 
helyet biztosítson a 
településen élő he-
lyi termelők termé-
keinek 
bemutatására, és 
ezen alkalmakon 
más településen 
élő őstermelők is 
bemutathatják 
kézműves ter-
mékeiket. 

Település 
éves 
költségvetése
.  

Havonta egy-két 
alkalommal, ren-
dezvényhez 
kapcsolódóan 
kerül megtartásra 
a „piac nap”. 
Ennek alkalmával 
egy-egy termék-
csoportra 
szakosodott 
őstermelők 
meghívásával bő-
víthetik a helyiek 
a tapasztalataikat 
és a kiállítók is 
népszerűsíthetik a 
saját helyi 
termékeiket. 

Önkormány
zat. 
A 
Közösségi 
Házban 4 
órában fog-
lalkoztatott 
művelődéss
zervező. 

2021.12.31. 

Látogatók szá-
ma. 
Minden héten 
kedden és 
csütörtökön 
nyitva tart a 
közösségi ház. 
A piacnapok 
hétvégén 
vannak, és a 
hétvégi 
rendezvények 
függvé-nyében 
kerülnek 
meghirdetésre, 
mert ek-kor 
van esély a 
legnagyobb lá-
togatószámot 
elérni. 

Önkormányzat 
infrastruktúrája 
és saját humán 
erőforrása, ön-
kéntes segítők 
felajánlása. 

Folyamatosa
n szeretné ezt 
a lehetőséget 
biztosítani az 
önkormányza
t. 

I.2 
Ingyenes 
szolgáltatások 
nyújtása a Közösségi 

A munkahelyek, ok-
tatási-nevelési intéz-
mények és a 

A felnőtt lakosság 
szubjektív 
elégedettségének 

Település 
éves 
költségvetése

A Közösségi 
Házban internet 
elérés biztosítása, 

Önkormány
zat. 
A 

2021.12.31. 
Gyermekek 
száma. 
Egy-egy ilyen 

Önkormányzat 
infrastruktúrája 
és saját humán 

Folyamatosa
n szeretné ezt 
a lehetőséget 
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Házban termékek, 
szolgáltatások 
elérése érdekében a 
település lakossága 
sok időt tölt 
közlekedéssel, a 
környező 
településeken 
végzett 
tevékenységgel. 
Ezért lehetőséget 
szükséges biztosítani 
a helyben történő 
aktív időtöltésre, és a 
közösségi élet 
megvalósítására. 

erősítése, és a 
fiatalabb 
korosztályok 
lakóhelyhez 
történő kö-
tődésének 
elősegítése fontos 
a település jövője 
szempontjából. 

. 
A Közösségi 
Ház 
programterve
. 

könyvtár 
szolgáltatás, 
gyermekeknek 
kézműves 
foglalkozások. 
A rendezvények 
úgy kerülnek 
megszervezésre, 
hogy a szülők 
munka után 
beadják a 
gyermekeket az 
estig tartó 
foglalkozásokra, 
és a program vé-
gén csatlakoznak 
a gyermekekhez. 

Közösségi 
Házban 4 
órában fog-
lalkoztatott 
művelődéss
zervező. 

tematikus 
délutáni 
foglalkozáson 
átlagosan 10-15 
gyermek vesz 
részt. 

erőforrása, ön-
kéntes segítők 
felajánlása. 

biztosítani az 
önkormányza
t. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

II.1 

Gyermekes családok 
részvételével közös 
ünnepi rendezvények 
megszervezése 

Lehetőséget 
szükséges biztosítani 
a helyben történő 
aktív időtöltésre és a 
közösségi élet 
megvalósítására. A 
gyermekeknek a 
lakóhely, település 
iránti 
elköteleződésének 
megerősítéséhez 
szükségesek a 
helyben szerzett 
közösségi élmények. 

Az ünnepek 
időszakában a 
gyermekes 
családok 
foglalkoztatásával 
történik meg a kö-
zös ünneplés 
előkészítése, és a 
programokon 
minden generáció 
rész-vételére 
lehetőség van. 

Település 
éves 
költségvetése
. 
A Közösségi 
Ház 
programterve
. 

Minden jelentős 
ünnep esetében 
közös ünnepi 
program 
előkészítése 
történik meg. A 
Közösségi 
Házban a 
gyermekek 
felkészítése 
történik meg, és a 
gyermekek 
műsorát a 
templomban, 
illetve a 
Közösségi 
Házban a falu 
lakossága 
megtekinti. 

Önkormány
zat. 
A 
Közösségi 
Házban 4 
órában fog-
lalkoztatott 
művelődéss
zervező. 

2021.12.31. 
Gyermekek 
száma 

Önkormányzat 
infrastruktúrája 
és saját humán 
erőforrása, ön-
kéntes segítők 
felajánlása. 

Folyamatosa
n szeretné ezt 
a lehetőséget 
biztosítani az 
önkormányza
t. 
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II.2 
„Kerekítő” 
foglalkozások 

Tanítási időn kívüli 
időben, és a tanítási 
szünetekben egy kis-
településen kevesebb 
szervezett 
szabadidős 
programba tud-nak 
bekapcsolódni a 
gyermek korosztá-
lyok. 

Helyi 
összefogással és az 
önkormányzat 
szerepvállalásával 
bővül a lehetősége 
a gyermekeknek 
arra, hogy tanítási 
időn kívül, és a 
tanítási 
szünetekben 
közösségfejlesztő 
programokba 
tudjanak 
bekapcsolód-ni 
helyben. 

Település 
éves 
költségvetése
. 
A Közösségi 
Ház 
programterve
. 

Hétvégére 
időzített egész 
napos programok 
megszervezése, 
amelyen a 
gyermekek 
vehetnek részt 
szüleikkel együtt. 
A 
gyermekfoglalkoz
ások mellett 
rendszerint a 
felnőttek ételt ké-
szítenek. 

Az 
önkormány
zat fi-
nanszírozza 
a 
programokr
a le-
szerződtetet
t 
szolgáltatók
at. 

2021.12.31. 
Gyermekek 
száma 

Önkormányzat 
infrastruktúrája 
és saját humán 
erőforrása, ön-
kéntes segítők 
felajánlása. 

Folyamatosa
n szeretné ezt 
a lehetőséget 
biztosítani az 
önkormányza
t. 

III. A nők esélyegyenlősége 

III.1 

BABA-MAMA Klub 
szervezése, Baba 
masszázs tanfolyam 
szervezése 

A GYES-en lévő 
anyukák 
elszigetelődése, 
otthonukba va-ló 
bezárkózás. 

Kismamák 
bevonása a 
közösségi életbe, 
hogy 
kimozduljanak 
otthonról és 
közösségbe 
menjenek. 

Családsegítő 
beszámolója. 

Kisgyermekes, 3 
év alatti 
gyermeket nevelő 
anyukák 
összegyűlnek és 
énekelnek, ver-set 
tanulnak, kö-
zösségre 
szoktatják a 
gyermekeket heti 
egy-két 
alkalommal. 

védőnő 2022.12.31. 

A GYES-en lé-
vő anyukák 
60%-a részt 
vesz a 
klubfoglalkozá
sokon. 

Közösségi Ház, 
művelődésszer
vező, 
önkéntesek 

Az 
önkormányza
t biz-tosítja a 
he-lyiséget 
és a rezsit 
állja. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

IV.1 
Idős kortárs 
közösséghez való 
tartozás ösztönzése 

Életkori jellemző az 
idősek kapcsolati há-
lójának beszűkülése 
és az elszigetelődés, 
elmagányosodás. 
Ennek 
következtében 
kevesebben vesznek 

Az idősek 
társadalmi 
megbecsülésének 
erősítése. A 
korosztályból mi-
nél többen 
tartozzanak a 
kortárs kö-

Település 
éves 
költségvetése
. 

Az idős 
korosztály 
bevonása a 
közösségi progra-
mok 
megszervezésébe. 
A Közösségi Ház 
művelődésszerve

polgármeste
r 

2022.12.31. 
Résztvevők 
száma. 

Közösségi Ház, 
művelődésszer
vező, 
önkéntesek, 
anyagköltség, 
helyszín 

Saját erőből 
fenntartható, 
az 
önkormányza
t viseli a 
költségeket. 
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részt a korosztályból 
a közösségi életben, 
mint ahányan 
megtehetnék ezt. 

zösséghez, és ve-
gyenek részt a kö-
zös 
rendezvényeken. 

zője megszervezi 
a le-hetőséget a 
rendezvények 
megvalósításában 
tör-ténő 
szerepvállalásra. 

IV.2 

Idősek világnapjának 
megünneplése, és kö-
zös nyugdíjas Kará-
csony megszervezése 

Az idősek 
megbecsülésének 
fontossága. 

Méltóságteljes 
öregkor központba 
helyezése. 

Családsegítő 
beszámolója. 

A 65 év felettiek 
meghívása egy 
közös programra, 
ahol minden idős 
ajándékutalványb
an részesül. 

polgármeste
r 

2022.12.31. 
Résztvevők 
száma a 
rendezvényen. 

Önkormányzati 
hivatal. 

Saját erőből 
fenntartható, 
az 
önkormányza
t biz-tosítja a 
he-lyiséget 
és a rezsit 
állja. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

V.1 

Lámpás Közhasznú 
Alapítvány 
lakóotthonával való 
kapcsolat-tartás, és az 
ellátottak támogatása 

Az alapítvány 
lakóotthonában 
középsúlyos értelmi 
fogyatékos férfiak 
kerülnek ellátásra, 
akik az ön-
gondoskodásban és a 
foglalkoztatásban 
megerősítést 
igényelnek.  

Az önkormányzat 
a településen 
működő szociális 
in-tézménnyel jó 
kap-csolatra 
törekszik, és a 
lakóknak igyekszik 
segítséget nyújtani. 

Település 
éves 
költségvetése
. 

Amennyiben 
szükséges az ön-
kormányzat 
közfoglalkoztatás 
ke-retében 
foglakoztatja az 
érintett el-látott 
személyt. Az 
önkormányzat az 
alapítvány ren-
dezvényeihez tá-
mogatást ad, a 
Közösségi Ház 
infrastruktúrájána
k rendelkezésre 
bocsájtásával, 
technikai 
felszereléseket 
biztosításával. 

polgármeste
r 

2022.12.31. 

Résztvevők 
száma, 
támogatott 
rendezvények 
száma. 

Közösségi Ház, 
művelődésszer
vező, 
önkéntesek, 
műszaki 
eszközök, 
helyszín. 

Folyamatosa
n szeretné ezt 
a lehetőséget 
biztosítani az 
önkormányza
t. 
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Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

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

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 
Fórumot hozunk létre. 
 
A HEP Fórum feladatai: 

 a HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének 
nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-
testületének rendszeres tájékoztatása, 

 annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott 
intézkedések elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és ezen tapasztalatok 
alapján esetleges új beavatkozások meghatározása, 

 a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások 
évenkénti felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása, 
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 az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése 
képviselő-testületi döntésre, 

 az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása, 
 a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása. 

 
 
A HEP Fórum működése: 
 

 A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
 A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
 A Fórum javaslatot tesz a 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. 
 
 

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 beszámolói alapján. 
 
 

Nyilvánosság 

 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja a Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánossága. 
 
A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az 
eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző 
rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek 
támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és 
társadalmi környezet kialakítása érdekében. 
 
 

Kötelezettségek és felelősség 

 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Kovács Edit 
közös hivatali jegyző felel: 

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

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
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- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum 
támogatásával végzi. 
 Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

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

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

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához. 
 Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben megtenni a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni. 

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

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

önkormányzat felelősével közösen, 
 a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

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

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

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

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

 
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként 
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak. 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. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 
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Elfogadás módja és dátuma 

 

Bakonykúti község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része 

az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú határozatával elfogadta. 

 

 

 

 

 

 

Dátum:  .......................................................  

 Marics József 

 polgármester 

 


