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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 

 

Bevezetés 

 

 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI 

rendeletrendelkezéseivel, Ikrény Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 

esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait
1
, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 

bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

 

A település bemutatása 

 

Ikrény, Magyarország északnyugati részén, Győrtől 8km-re délre helyezkedik el. Ikrény talán a 

legdinamikusabban fejlődő falva a Rábcatorok térségnek. A rendszerváltás óta kb. 27%-al nőtt a 

lakosságszám, ma 1866 fő. 

Ikrény teljesen közművesített, az útfelújítások és a közterületek szépítése, bővítése folyamatos. Az 

új építési-telek kialakítása, a nemzetközi szintű rendezvények befogadására is alkalmas sport- és 

szabadidőközpont építése, a temető bővítése mind azt mutatják, hogy Ikrény nagy léptekkel 

folytatja fejlődésének útját. 

A folyami hordalékra épült község turisztikai értékei között említhetjük a Rába folyót és annak 

holtágát. A Rábát gyönyörű galériaerdők szegélyezik, uralkodó fafajai a nyár és a fűz. A holtág a 

horgászatot kedvelők paradicsoma. Rába és a Rábca által határolt település a kerékpározást 

kedvelőknek is feledhetetlen természeti környezetet ígér, s kitáblázott útvonal segíti a túrázókat. 

A folyóvizek jellegzetes - védelemre érdemes - növényvilága mellett a mesterségesen kialakított 15 

ha vízfelületű tó mindazoknak kellemes szórakozást nyújthat, akik a fürdőzés, vízisízés és szörfözés 

kínálta kikapcsolódást szeretnék választani. 

Ikrény műemléki épülete a Merán kastély, hajdan kolostor, mely jelenleg hasznosítatlan, felújításra 

vár, valamint a kastély melletti urasági kápolna. Itt található az ikrényi címeren szereplő boltíves 

kapu is. 

A község valószínűleg az Ikrény család ősi fészke volt. Ez a família már a XIII. században is 

szerepelt, 1324-ben I. Károly király Miklós bánt iktattatja itteni birtokába. 1373-ban már a Kanizsay 

család az ura. Mivel fiú örökös nem született, a birtok Kanizsay György leányáé, Kanizsay 

Orsolyáé lett, akit Nádasdy Tamás vett feleségül. Ezen az úton jutott a Nádasdyak birtokába Ikrény. 

Nádasdy Ferenc kivégeztetése után királyi birtok lett. 1614-ben már Győr várost és Vizkelety Jánost 

is birtokosként említik. 

                                                           
1
 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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A Lambergek, akik 1945-ig voltak itt a birtokosok 1777-ben tűntek fel. Ebben az évben Lamberg 

Volrád a földterület nagyobb részének a birtokosa. Utódja Fülöp már az egész határt megszerzi a 

családja számára. Fülöp uralma alatt nagy építkezések kezdődnek meg. A cselédházakat, amelyek 

nagy része már lebontásra került, az 1790-es években építették. A téglákon az 1791-es évszám 

olvasható. 

A ma is fennálló kastély állítólag hajdan kolostor volt. Erről azonban nincs írásos bizonyíték. A 

kastély mellett egy urasági kápolna is található. Gróf Lamberg ezen birtokon 1800 elején angol 

félvér méntelepet hozott létre, mely a II. világháború végéig fennállott. 

 

Infrastruktúra 

 

Ikrény elhelyezkedéséből fakadóan, komparatív előnyöket élvez az infrastrukturális ellátottság 

szempontjából. A községet az 1-es főút közvetett, majd a 85-ös főút mellett fekszik mely a lakosok 

számára kiemelkedően fontos, hiszen az ingázók szempontjából Győr és a környező települések 

elérése rendkívül fontos.  

A községtől 3 km-re húzódik az M1- es autópálya, melyre a község határától nem messze autópálya 

fel és lehajtó található.  

A község belterületét érinti a Győr-Sopron Ebenfurt vasútvonal, melynek vonalán óránként 

közlekedő vonatjáratokkal közvetlenül Győr belvárosába lehet jutni 5 perc alatt. A másfél-

kétóránként helyközi buszjáratok párhuzamos közlekedést biztosítanak Győr és a környező 

települések irányába.   

 

Úthálózat: Ikrény belterületén az utak 98%-ban portalanítottak. A belterületen minden út szilárd jó 

minőségű útburkolattal rendelkezik. Az utak javításáról, karbantartásáról a település a 

lehetőségekhez mérten gondoskodik.  

Ivóvíz ellátottság: A község minden utcájában húzódik ivóvíz főgerinc, így minden ikrényi 

háztartásnak lehetősége van az ivóvíz hálózatra való rákötésre. Belterületen és külterületen 

közkifolyók vannak. Ikrény nem rendelkezik saját víztisztítóval. Az ivóvizet Győrből a Rábca-folyó 

alatt átvezetett vezetéken keresztül kapják a felhasználók. Ikrényben 97 %-a a lakosságnak rákötött 

a csatornahálózatra. A fennmaradó 3 % rákötése folyamatban van. 

Szennyvíz csatorna ellátottság: A község minden belterületi útja mellett húzódik szennyvíz 

főgerinc. Jelenleg is vannak lakossági fogyasztók, akik nincsenek rákötve a szennyvízhálózatra. A 

keletkezett szennyvizet átemelő szivattyúk segítségével Győrbe szállítja a szolgáltató.  

Földgáz: A fent említett két közműhöz hasonlóan, a földgáz főága is minden utca vonalán 

végighúzódik. A KSH 2011-re vonatkozó adatai szerint a községben az összes gázfogyasztók száma 

903, ebből háztartási gázfogyasztó 869 fogyasztó, vagyis az 1124 lakást számláló lakásállomány 

mintegy 77 %-a részt vesz a gázszolgáltatásban.  

Áram, telefon, kábeltévé kiépítettsége: A község területén mindhárom szolgáltatás 100%-ban 

kiépített és igénybe vehető. A szolgáltató által a karbantartás folyamatos, az üzemzavarok 

elkerülése megelőzése szempontjából.  

Külterületi utak: A külterületen található utak nem rendelkeznek szilárd aszfaltburkolattal (nem 

portalanítottak). A külterületi utak minősége gyenge.  

 



 5 

2. Ikrény község intézményi ellátottsága, és létesítmények száma:  

 

Egészségügy: Településünkön az egészségügyi ellátás egy komplex rendeltetésű intézményben 

folyik, mely a település főutcáján, jól megközelíthető helyen található, rendezett parkolási 

lehetőséggel.  

Az épületben található egy orvosi rendelő, egy fogorvosi rendelő, illetve a védőnői szolgálat. 

Az önkormányzat minden évben egészségnapot szervez, melyen a háziorvos is tevékeny részt 

vállal.  

Oktatási, nevelési intézmények: A községben óvoda üzemel. A létesítmény 2013-ban részlegesen 

került felújításra. Az óvoda tetőszerkezete és az egyéb felújítási munkák 2013 őszén fejeződtek be, 

így a településünk lakói gyermekeiket helyben tudják óvodába járatni, kulturált körülmények 

között.  

Ikrényben egy nyolc osztályos általános iskola üzemel, amely az abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola 

ikrényi tagintézménye. A testnevelés órák megtartása a 2006-ban épült korszerű Rábcatorok 

Sportcsarnok által biztosított. Mind az alsó, mind a felső tagozatban megoldott a napközis ellátás, 

bár a tendencia azt mutatja, hogy a 7-8. osztályos diákok körében nincsen erre igény.  

Közigazgatás: A település közigazgatási feladatait Abdai Közös Önkormányzati Hivatal Ikrényi 

Kirendeltségeként látja el, mely szervezethez három település tartozik: Abda, Börcs, Ikrény. A 

székhely Abdán található. Az önkormányzati épület a közigazgatási feladatok mellett esküvők 

helyszínéül is szolgál.  

Sport: Az iskola mellett található a Rábcatorok Sportcsarnok, mely széles körű sportolási 

lehetőséget biztosít nemcsak a helyi lakosok számára. Lehetőség van többféle labdajáték (teremfoci, 

röplabda, futsal, kézilabda, kosárlabda) megtartására, valamint a 2013 őszén elkészült fallabda 

pálya is emeli a község sportéletének színvonalát.  

A község belterületén található egy nem fedett sportlétesítmény egy focipályával, egy 

strandröplabda-pályával, valamint egy edzőpályával. 2014 tavaszán kertült átadásra az új 

sportöltöző épülete, mely kulturált lehetőséget biztosít a sportolók öltözködési és tisztálkodási 

igényeinek.  A 3 pálya biztosítja a szórakozást, kikapcsolódást a sportolni vágyók számára.  

Civil és kulturális szervezetek: A községben több civil szerveződés működik. A civil szervezetek 

főleg különböző programok szervezésében való részvétellel vannak jelen a község életében. Civil 

szervezetek, szerveződések: Nefelejcs Nyugdíjas Klub, Ikrényi Horgász Egyesület, Ikrényi Polgárőr 

Egyesület, Ikrény Község Sportjáért és Kultúrájáért Közalapítvány, Ikrényi Sportegyesület, Ikrényi 

Templomért Alapítvány. 

 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

 

Ikrény lakosságának száma a rendszerváltás óta kb. 26%-al nőtt, ma 1866 fő. A település 

korösszetétele kedvező. Az elmúlt három-négy évben jelentősen növekedett a születések száma. 

Év Fő Változás 

2007 1805   

2008 1826 101% 

2009 1792 98% 

2010 1800 100% 

2011 1806 100% 

2012 1843 102% 

2013 1850 100% 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A lakosságszám 2009. évtől folyamatos emelkedést mutat, amely jelzi, hogy a település vonzó a 

fiatalok számára, akik családot szeretnének alapítani. 

 

 

2. számú táblázat - Állandó népesség 

     

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 923 927 1850 50% 50% 

0-2 évesek     80     

0-14 éves 156 163 319 49% 51% 

15-17 éves 30 21 51 59% 41% 

18-59 éves 581 604 1185 49% 51% 

60-64 éves 49 50 99 49% 51% 

65 év feletti 107 89 196 55% 45% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 2013. 

      

 

Fenti adatokból megállapítható, hogy a lakosságszám koronkénti megoszlása eltérést mutat, 

tekintve, hogy az aktív korú lakosság aránya jelentősen meghaladja a többi korosztály arányát. A 

nemek esetében viszont a 15-17 éveseket leszámítva kiegyensúlyozottnak mondható az arány. 
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3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú 

állandó lakosok 

száma (fő) 

Öregedési 

index (%) 

2001 141 182 77,5% 

2008 184 327 56,3% 

2009 187 317 59,0% 

2010 184 327 56,3% 

2011 186 338 55,0% 

2012 189 319 59,2% 

2013 196 319 61,4% 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Az adatokból látható, hogy a 0-14 évesek száma jelentősen emelkedett 2001 és 2008 között, majd 

2008 után egy kisebb visszaesést követően ismét emelkedésnek indul. A 65 év felettiek száma 

szintén emelkedett ezen időszakban, de összességében az öregedési index is azt mutatja, hogy 

Ikrény a fiatalos népességszerkezetű települések közé tartozik. 

 

 
 

Országos viszonylatban Győr-Moson-Sopron megyében az öregedési index 100 % alatti, mely azt 

fejezi ki, hogy a település fiatalos. Az alábbi térkép jelzi, hogy ez a tendencia ÉK-Magyarország és 

a főváros környéke vonatkozásában áll még fenn. Ikrény tehát nem az „elöregedő” települések közé 

tartozik.  
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
állandó jellegű 

odavándorlás 
elvándorlás egyenleg 

2008 62 61 1 

2009 58 70 -12 

2010 68 58 10 

2011 49 55 -6 

2012 48 83 -35 

2013 57 49 8 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

A településre való bevándorlás és az onnan való elvándorlás nagyon vegyes képet mutat. A vizsgált 

időszakban 2009-ben volt egy jelentősebb elvándorlás, majd azt követő évben az odavándorlás 

mutatott pozitív képet. A legnagyobb „vesztes”2012-ben volt, ekkor történt a legtöbb elvándorlás, 

míg a következő év hirtelen ugrást jelent a pozitív egyenlegével. 2013-ban is pozitív a kép, 

minimális, de mégis az odavándorlók felé billen a mérleg nyelve.  

 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

év  
élve születések 

száma 

halálozások 

száma 

természetes 

szaporodás (fő) 

2008 23 16 7 

2009 22 18 4 

2010 21 19 2 

2011 25 10 15 

2012 16 10 6 

2013 10 11 -1 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A természetes szaporodás Ikrény településen nem az országos tendenciát követi, mivel 2013-at 

kivéve minden évben pozitív egyenleg figyelhető meg e téren. A mai elöregedő társadalomban - 

melyet befolyásol a fiatalok alacsonyabb gyermekvállalási kedve, az anyagi nehézségek, a 

munkanélküliség, a gazdasági helyzet, az emberek egészségi állapota, valamint a család 

intézményének megítélésében bekövetkezett változás -, ritka jelenség, hogy a születések száma 

évről évre meghaladja a halálozást. Ennek oka viszont nem egyértelműen a születések számának 

növekedése, mivel megfigyelhető, hogy 2008. és 2010. között ez a szám csökkenést mutatott, majd 

2011-ben indult el ismét egy növekedés. Míg 2010. évben közel azonos volt a születések és a 

halálozások száma, a 2011. év volt egy jelentős kiugrás a korábbi évekhez képest. A természetes 

szaporodás ilyen jelentős pozitív irányba való elmozdulását nem csak az élve születések számának 

növekedése, hanem a halálozások számának jelentős csökkenése alakította ki, tehát több tényező 

játszott közre ezen pozitív statisztikai adat létrejöttében.  

Településünk folyamatosan fejlődésére törekszik, ezért új telkeket alakítunk ki a következő 

években, amelyek bízunk benne, hogy növelni fogják a gyermekek, a lakosság számát. Szeretnénk 

megakadályozni a település elöregedését és próbáljuk megfelelő közszolgáltatások és színes 

programok útján élhetővé tenni Ikrényt. Győrhöz való közelsége sok esetben előny a családok 

számára, mert a városhoz közel, de mégis falusias környezetben élhetnek. 

 

 

Értékeink, küldetésünk 

 

A cél, hogy Ikrény község területén élők közül senki ne tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés 

közvetlen, vagy közvetett formáját, továbbá, hogy mindenkivel szemben érvényesüljön az egyenlő 

bánásmód elve.  

Cél a hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltárása, valamint esélyegyenlőségük 

előmozdítását szolgáló intézkedések meghozatala, a következő területekre különös tekintettel:  

- a nevelés, oktatás területén a jogellenes elkülönítés megelőzése, megszüntetése,  

- a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosítása,  

- munkaerőpiaci szegregáció visszaszorítása  

- a hátrányos helyzetű csoportok foglakoztatási esélyeinek javítása  

- az egyenlő bánásmód érvényesítése a helyi döntéshozatalban.  

 

Fentiek a következő területekre fókuszálnak: lakhatás, foglalkoztatás, egészségügyi ellátás 

igénybevétele, oktatás, szociális, és közszolgáltatások területe.  

A fókuszban lévő csoportok: mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal 

élők csoportja. 
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Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Ikrény település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

- a diszkriminációmentességet,  

- szegregációmentességet, 

- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén 

a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő 

intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi 

szerveivel (tankerülettel).  

 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

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

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

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

HEP IT tartalmazza. 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

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

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

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

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.). 2015. március 1. napjától a helyi önkormányzatok hatásköréből a járási hivatalok 

hatáskörébe került át az aktív korúak ellátásával kapcsolatos teljes körű ügyintézés. Az 

említett hatáskörváltozásokról többek között a többször módosított, a szociális igazgatásról 

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

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

törvény) 

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

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

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

előírásaira. 

 

Figyelemmel voltunk továbbá az alábbi jogszabályokra: 

- a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai 

szakszolgálatokról  

- a közhasználatú épületek akadálymentesítési kötelezettségéről szóló 1998. évi XXVI. tv.  

- 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről  

- 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról  

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

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

foglakoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról  

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

foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók 

ellenőrzésének szabályairól  



 13 

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

közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés 

területén történő megvalósításáról  

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

szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó 

munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről  

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

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

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

kihirdetéséről  

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

- 2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 

fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről.  

- 2012. évi XXXVIII. törvény a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó 

intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

(3. A települési önkormányzatok adósságának átvétele)  

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  

 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Ikrény község Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete 

fogalmazza meg a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozását. Ennek keretében az 

Önkormányzat külön szabályozza a rendszeres- és a nem rendszeres pénzbeli ellátások feltételeit és 

rászorultságtól függően a kérelmezőnek települési- és rendkívüli települési támogatás állapítható 

meg. Települési támogatásként lakhatási támogatást, ápolási támogatást, gyógyszertámogatást és a 

gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása címén nyújtott támogatást kaphatnak a 

rászorulók, rendkívüli települési támogatás keretében pedig temetési támogatás, krízistámogatás, 

eseti támogatás, pénzügyi szolgáltatásnak nem minősülő szociális kölcsön, valamint év végi 

támogatás nyújtható a feltételek fennállása esetén. 

 

Természetbeni ellátásokkal is segíti az Önkormányzat a feltételeknek megfelelő rászorulókat. 

Ennek formája a köztemetés és szociális tűzifa. Az önkormányzati rendelet tartalmaz külön 

szabályozást még szociális alapszolgáltatásként az étkeztetésről, a házi segítségnyújtásról és a 

családsegítésről. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások a család- és 

gyermekjóléti szolgálat útján biztosítottak, valamint a gyermekek napközbeni ellátása érdekében 

óvoda és általános iskolai napközi működik. 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

A település esélyegyenlőségi programját a mindenkori hatályos – lentebb felsorolt - 

dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal összhangban kell megalkotni, ugyanakkor ezek 

megalkotásánál is mindenkor figyelembe kell venni az állampolgári jogok, valamint 

esélyegyenlőség érvényesülését: 

- költségvetési koncepció  
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- gazdasági program  

- szolgáltatástervezési koncepció  

- köznevelés-fejlesztési terv  

- településfejlesztési stratégia  

- településrendezési terv  

- településszerkezeti terv  

- településfejlesztési koncepció  

 

A költségvetési koncepció, valamint a gazdasági program kapcsolódási pontja az esélyegyenlőségi 

programmal, azon pénzügyi lehetőségek betervezése, biztosítása, melynek kapcsán megvalósul a 

gyermekek óvodai nevelésének megszervezése, oktatása, a munkanélküliek, illetve szociálisan 

rászorultak, romák, mélyszegénységben élők támogatása, segélyezése, az idősek, fogyatékkal élők 

szociális alapszolgáltatásban részesítése, illetve az ezen csoportokhoz kapcsolódó településszintű 

rövid- és hosszú távú fejlesztések megvalósításának, pénzügyi hátterének biztosítása.  

 

Ikrény község Önkormányzata a helyi szociális rendeletbe foglalt pénzbeli és természetbeni 

ellátások finanszírozását minden évben betervezi költségvetésébe, figyelemmel az egyre növekvő 

igényekre. A téli időszakban leggyakoribb a természetbeni juttatások közül a tűzifa támogatás. 

 

A településen megvalósuló fejlesztések során – pl. járdák felújítása – fontos szempont az 

akadálymentes környezet, melynek pénzügyi feltételei szintén betervezésre kerülnek.  

A civil szervezetekkel való együttműködés több célcsoportot érint, az Önkormányzat pénzügyi 

támogatást nyújt több olyan civil szervezetnek, amely tevékenyen közreműködik a célcsoportokkal 

való kapcsolattartásban, segítségnyújtásban. A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben az 

önkormányzat feladata, kötelezettsége, hogy gondoskodjon a településen élők részére arról, hogy az 

óvodai nevelés és általános iskolai nevelés és oktatás a rendelkezésükre álljon anélkül, hogy annak 

igénybevétele a szülők, illetve gyermekeik részére aránytalan teherrel járna.  

A hatályos szabályozás szerint a köznevelési-fejlesztési tervet a Gy-M-S Megyei Kormányhivatal 

készíti el, azonban a helyi önkormányzatnak véleményezési joga van, mely során a 

véleményalkotásba bevonásra kerülnek a köznevelési intézmények nevelőtestületei, alkalmazotti 

közösségei, szülői és diákszervezetek.  

A településrendezési terv, a településszerkezeti terv, a településfejlesztési koncepció kidolgozása 

során a társadalmi, gazdasági és környezeti szempontoknak, valamint az ezeket biztosító 

intézményrendszernek van döntő szerepe.  

Ikrény község vonatkozásában – mint minden településen - széles kört felölelő a fenti terület, hiszen 

a fejlesztések a település minden lakóját érintik, a lakókörnyezet minősége, a szolgáltatások elérése 

kapcsán, azonban a külterületi részeken élők szempontjából az esélyegyenlőségi program 

feladatokat ró az Önkormányzatra. 

 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Ikrény jelenleg a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást együtt nyújtja Abda és Börcs 

településekkel, a három község közösen működteti a Rábca Menti Család- és Gyermekjóléti 

Szolgálatot, két családgondozó munkatárssal.  

A főbb területei a társulási együttműködésnek a foglalkoztatás, az oktatás, a szociális és 

gyermekvédelmi területek:  

- Fiatalkorú lakosság problémáinak felkarolása és kezelése  

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

ellátása)  

- Közbiztonság, bűnmegelőzés  
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- Ezek olyan átfogó célok, amelyek a kistérségi és a helyi szereplő által megvalósítandó 

fejlesztési tevékenységek számára is hosszú távon irányt mutatnak.  

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

 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Az önkormányzat számára a koherens esélytervhez szükséges információk rendelkezésre állnak. 

Vannak azonban olyan területek, amelyről az információszerzés még nehézkes. Az adatok gyűjtése 

elsősorban a nehéz helyzetbe került devizahiteles családokról, a fogyatékos személyek 

foglalkoztatásáról, iskolai végzettségéről, a nők helyi gazdaságban elfoglalt szerepéről volt 

problémás. Adathiányok az összes vizsgált területen felmerültek a 2012-es, 2013-as évekre 

vonatkozóan. 

 

A felhasznált statisztikai adatok:  

- a TEIR adatbázisból,  

- helyi önkormányzati adatokból,  

- statisztikákból,  

- a helyi nyilvántartásokból kerültek összegyűjtésre.  

 

 

Hiányosság:  

- nem készítették el a szociális térképet, ami a helyi társadalomról az általános 

ismereteknél jóval részletesebb képet nyújt.  
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A mélyszegénység viszonylag újkeletű jelenség az emberiség történelmében; a XX. században 

jelent meg először. A mélyszegénység fogalmát a Társadalmi Megújulás Operatív Program 

(későbbiekben: TÁMOP) „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” 

című pályázati felhívás bizonyos része írja le pontosan. Eszerint: „Azokat a közösségeket, amelyek 

mélyszegénységbe süllyedtek a nagyon alacsony iskolázottság és foglalkoztatási ráta, erős 

települési, lakóövezeti térségi koncentráció és szegregáció, az ezekből következő súlyos szociális 

deficit és a hátrányos társadalmi helyzet újratermelődésének nagyon nagy valószínűsége jellemzi.” 

 

Nemcsak tudományos fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor 

valaki vagy valakik tartósan létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből 

önerőből kilépjenek.  

 

A mélyszegénység okai nem vezethetőek vissza egyetlen kiváltó okra, számos tényező, társadalmi, 

gazdasági, szociálpolitikai, kulturális és egyéni ok áll a hátterében, így kezelése is csak komplex, 

szociálpolitikai-, oktatási-, egészségügyi és foglalkoztatáspolitikai intézkedésekkel képzelhető el, a 

felzárkóztatás csak a problémák rendszerben való kezelésével oldható meg. 

 

Ma Magyarországon kb. négymillióan élnek létminimum alatt és szinte esélyük sincs arra, hogy 

ebből az állapotból önerőből kilépjenek, szükséges az állam aktív szerepvállalása. A KSH adatai 

alapján a népesség 14 százaléka számít jövedelmi szegénynek, arányuk egyre inkább nő. A 

szegénység kockázatának a gyermeket nevelő családok (különösen az egyedülálló szülők és a 

sokgyermekesek), a fiatalabbak (különösen a gyerekek) és az egyedül élők esetében jóval nagyobb. 

A mélyszegénység egyre nagyobb méreteket ölt, a legsúlyosabb problémát a szegénységben élő 

gyermekek jelentik, hiszen a minták, szerepek révén, az alapvető szükségletek hiányában 

újratermelik a szegénységet. 

 

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az 

etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes 

probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és 

a mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem 

fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az 

viszont kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt 

az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyíltdimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt.”  

(Cserti-Csapó-Orsós, 2012.) 

 

Ikrényben állandó lakóhellyel, ideiglenes lakcímmel, és életvitelszerűen itt tartózkodó romák 

száma- becsült adattal- 20 fő.  

 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A mélyszegénységben élők jövedelmi helyzete nehéz, a létminimum alatt élnek, de a település 

mindennapjaiba beilleszkedtek. Közmunka programokban részben vesznek részt, ebből a roma 

jelenleg nincs. A mélyszegénység egyik mutatója a jövedelmi és vagyoni helyzet alacsony szintje. 

A célcsoporthoz tartozó személyek jellemzően a szociális ellátásokból élnek, amelyek pénzbeli és 

természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások formájában vehetők igénybe. A 

szociális munka számos eszköze kifejezetten a célcsoport szolgálatában alakult ki. A célcsoport 

jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálata a következő fejezetekben történik. 

 

A mélyszegénységgel kapcsolatos vizsgálatok az egyén, illetve háztartás saját jövedelmi 

helyzetének értékelésén alapul. A település lakosságának jövedelméről nincsenek rendelkezésre álló 
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konkrét adatok, a következő adatterületek figyelembevételével lehet képet alkotni a jövedelmi, 

vagyoni helyzetről:  

-  a településen élők átlagnyugdíjára vonatkozó adatok  

- adóerőképességi adatok  

-  a településen képződő SZJA adatok  

-  a település lakásállományára, azok komfortfokozatára vonatkozó adatok  

-  a településen a gépjárműadó fizetésére kötelezett személygépkocsik száma  

- közüzemi, hitelintézeti tartozások adatai  

 

Fentiek vizsgálata alapján Ikrény községről elmondható, hogy az országos átlaghoz képest a 

vagyoni, jövedelmi helyzet jobb képet mutat.  

 

  Lakásállomány alakulása 

Év Lakások száma (db) 

2010. 585 

2011. 589 

2012. 599 

2013. 609 
   Forrás: Teir, KSH, TStar 

 

 

A lakásállomány alakulásából látszik, hogy Ikrény folyamatosan fejlődik, egyre több lakás épül. A 

közüzemi, hitelintézeti tartozások adatai jelenleg hiányosak. 2011. évben még jogszabály által 

előírtan az önkormányzatok tájékoztatást kaptak a közüzemi szolgáltatóktól a kikapcsolás előtt álló 

fogyasztók tekintetében, de jelenleg már ezek az adatok sem állnak rendelkezésre.  

A beadott segély kérelmek alapján, azonban jól látható, hogy nő a közüzemi, és hitelintézeti 

tartozások száma.  

Fentiek figyelembevételével elmondható, hogy Ikrény község elszegényedési szempontból nem 

veszélyeztetett település, azonban az elszegényedés jelei itt is megfigyelhetők. A folyamatot 

generálja az is, hogy a „boldogulás” reményében az ország hátrányosabb helyzetű régiói felől egyre 

nagyobb az idevándorlás, az alacsonyan iskolázott és képzett lakosság tekintetében is, akik közül a 

legnagyobb eséllyel kerülnek ki a mélyszegénységben élők csoportjának tagjai. 

 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

Ikrény földrajzi adottságaiból adódóan komparatív előnyökkel bír a munkalehetőségek tekintetében 

is. A környező településeken több kisebb egyéni vállalkozás és gazdasági társaság is működik, 

munkalehetőséget biztosítva ezzel az ikrényi lakosok számára. Földrajzi adottságokból eredően a 

munkalehetőségeket vizsgálva kiemelkedő jelentősége van a megyeszékhelynek, Győrnek. Győr 

város ipara, elsősorban autóipara széleskörű munkalehetőséget biztosít a pályakezdők és a több éves 

tapasztalattal rendelkező munkavállalók részére is. 

A községben élők foglakoztatási helyzete kedvező. A településen élők jelentős része a 10 km-re 

található megyeszékhelyre jár dolgozni. A vállalkozások struktúrája jelentős változáson ment át az 

utóbbi évtizedben.  

 

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi 

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

törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző 

foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak 

bemutatásával a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük 

térségi és országos adatokkal is. 

 



 18 

 

 

 

3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

év  

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

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 653 694 1347 19 2,9% 20 2,9% 39 2,9% 

2009 660 682 1342 27 4,1% 42 6,2% 69 5,1% 

2010 665 685 1350 31 4,7% 32 4,7% 63 4,7% 

2011 666 684 1350 35 5,3% 27 3,9% 62 4,6% 

2012 662 673 1335 35 5,3% 31 4,6% 66 4,9% 

2013 660 675 1335 17 2,6% 17 2,5% 34 2,5% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 
 

 

A 15 és 64 év közötti korosztályba tartozó álláskeresők esetében megfigyelhető egy kisebb mértékű 

csökkenés, majd növekedés és stagnálás Ikrény községben. A nők száma 2011-ig egy kicsivel alul 

maradt a férfiakéhoz képest ezen korosztályban, de ez a különbség évről évre csökkent, majd 2011-

ben megfordult és 2013-ban egyenlítődött ki. Összességében elmondható, hogy 2013-ra mind a nők, 

mind a férfiak vonatkozásában felére csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma.   

 

 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 
fő 39 69 63 62 66 34 

20 éves és fiatalabb 
fő 2 2 3 4 1 1 

% 5,1% 2,9% 4,8% 6,5% 1,5% 2,9% 

21-25 év  
fő 3 8 8 5 7 8 

% 7,7% 11,6% 12,7% 8,1% 10,6% 23,5% 

26-30 év 
fő 5 9 5 11 4 4 

% 12,8% 13,0% 7,9% 17,7% 6,1% 11,8% 

31-35 év 
fő 4 12 11 10 8 4 

% 10,3% 17,4% 17,5% 16,1% 12,1% 11,8% 
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36-40 év 
fő 6 15 8 4 8 0 

% 15,4% 21,7% 12,7% 6,5% 12,1% 0,0% 

41-45 év 
fő 5 3 7 6 8 3 

% 12,8% 4,3% 11,1% 9,7% 12,1% 8,8% 

46-50 év 
fő 4 9 9 6 9 5 

% 10,3% 13,0% 14,3% 9,7% 13,6% 14,7% 

51-55 év 
fő 6 5 7 6 9 1 

% 15,4% 7,2% 11,1% 9,7% 13,6% 2,9% 

56-60 év 
fő 4 5 5 10 12 5 

% 10,3% 7,2% 7,9% 16,1% 18,2% 14,7% 

61 év felett 
fő 0 1 0 0 0 3 

% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 8,8% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 
 

 

A diagramból jól látható, hogy a 2009-es évben – a gazdasági válság hatásának következtében – 

volt a legmagasabb a regisztrált munkanélküliek száma, 2013-ra azonban jelentős változás történt, a 

felére csökkent, de előtte években is csökkenő tendenciát mutat. Az adatok alapján megállapítható, 

hogy a 26-30 éves korosztály esetében viszont emelkedett a regisztrált álláskeresők száma. Ez 

betudható lehet annak, hogy a fiatalok nem rendelkeznek szakmai tapasztalattal és a munkáltatók 

által igénybe vehető pályakezdők foglalkoztatásához kapcsolódó támogatások sem teszik eléggé 

motiválttá őket, hogy a fiatalokat foglalkoztassák. Az 56-60 éves korosztály esetében az adatok még 

negatívabb képet mutatnak. Ahogy országosan is, úgy Ikrény település esetében is megfigyelhető, 

hogy a nyugdíjkorhatár előtt álló munkavállalók vannak a legnehezebb helyzetben, ugyanis az e 

korosztályba tartozó regisztrált munkanélküliek száma a kétszeresére emelkedett 2010-ről 2011 

évre.  

 

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek 

száma és aránya nemenként 

év  

nyilvántartott/regisztrált 

munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 19 20 39 7 2 9 36,8% 10,0% 23,1% 

2009 27 42 69 9 17 26 33,3% 40,5% 37,7% 

2010 31 32 63 13 10 23 41,9% 31,3% 36,5% 

2011 35 27 62 11 12 23 31,4% 44,4% 37,1% 
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2012 35 31 66 17 11 28 48,6% 35,5% 42,4% 

2013 17 17 34 4 4 8 23,5% 23,5% 23,5% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 
180 napnál hosszabb ideje munkanélküliek összehasonlítása nemek szerint 

 

A 2011-ig a regisztrált munkanélküliek számának közel egy harmada tartós munkanélkülinek 

mondható, mivel 6 hónapnál régebben keres munkát, 2013-ban csökkent ez a szám a negyedére. 

2013-ra összességében is elmondható, hogy a nyilvántartott álláskeresők száma a felére csökkent, és 

a nemek aránya kiegyenlítődött, ellentétben a korábbi évekkel, amikor változó képet mutatott. 

2010-ig több volt a férfi álláskereső, 2011-2012-ben a nők lettek többen, majd 2013-ra egyenlővé 

vált a számuk. A tartós munkanélküliek esetében ez az arány változó, de a számuk összesen is 

jelentősen, majdnem negyedére csökkent.  

 

 

3.2.4. számú táblázat - Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség 

száma nemenként 

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 149 156 305 1 0,7% 1 0,6% 2 0,7% 

2009 146 154 300 2 1,4% 3 1,9% 5 1,7% 

2010 153 160 313 2 1,3% 4 2,5% 6 1,9% 

2011 139 163 302 3 2,2% 4 2,5% 7 2,3% 

2012 143 146 289 2 1,4% 2 1,4% 4 1,4% 

2013 142 146 288 4 2,8% 4 2,7% 8 2,8% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma a településen alacsony, bár az elmúlt években 

emelkedést mutatott, 2011-ről 2012-re számuk visszaesett, majd 2013-ban az előző évi kétszeresére 

emelkedett arányuk.  
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Iskolázottsági adatok, mutatók 

 

A településen élő lakosság iskolai végzettségének feltérképezése, elemzésére számos szempont 

figyelembevételével kerülhet sor. Az esélyegyenlőségi program készítésénél, az iskolai végzettség 

vizsgálatánál elsősorban az alacsonyan iskolázottakat vesszük számba, hiszen ez a réteg 

veszélyeztetettebb. 

Egy településen az alap-, közép- esetleg felsőfokú oktatás léte és minősége nemcsak egy település, 

illetve a térség gyermekeinek fejlődését befolyásolja, hanem hozzájárul a település 

népességmegtartó erejének növeléséhez mind a pedagógiai munka, mind az infrastrukturális 

tényezők, és az eszközellátottság tekintetében is.  

 

Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

év  

15 éves és idősebb 

lakosság száma 

összesen 

15-X éves legalább 

általános iskolát 

végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem 

rendelkezők 15-x évesek száma  

összesen nő 
férf

i 
összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 1370 677 693 1130 542 588 240 17,5% 135 19,9% 105 15,2% 

2011 1536 773 763 1395 700 695 141 9,2% 73 9,4% 68 8,9% 
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 
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2001-es adatok szerint a 15 évesnél idősebb lakosság körében jelentős volt az általános iskolai 

végzettséggel nem rendelkezők száma. Ez pozitív irányba változott, 2011-re majdnem a felére 

csökkent ezen korosztályból a nyolc osztályt felmutatni nem tudó személyek száma.  

 

 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

év 

nyilvántartott 

álláskeresők száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 

szerint 

8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

8 általános 

8 általánosnál 

magasabb iskolai 

végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 39 0 0,0% 12 30,8% 27 69,2% 

2009 69 2 2,9% 20 29,0% 47 68,1% 

2010 63 1 1,6% 22 34,9% 40 63,5% 

2011 62 1 1,6% 17 27,4% 44 71,0% 

2012 66 2 3,0% 22 33,3% 42 63,6% 

2013 34 1 2,9% 11 32,4% 22 64,7% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

A 8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettségűek esetén 2008. évhez képest jelentős változás nem 

történt, míg a nyolc általánossal rendelkezők esetében 2010-re majdnem a kétszeresére nőtt az 

álláskeresők száma, de 2013-ra ez a szám a felére csökkent. A nyolc általánosnál magasabb iskolai 

végzettségű álláskeresőknél a 2008. és 2009. közötti időszakban ugrott meg jelentősen a számuk, 

visszavezethetően a gazdasági válságra, ami pár évig tartotta is magát, de 2013-ra ez a szám is 

szerencsésen alakult, majdnem a felére csökkent. 

 

3.2.7. számú táblázat - Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8. évfolyamot 

eredményesen végzettek 

 év 

általános iskolai 

felnőttoktatásban résztvevők 

száma 

8. évfolyamot felnőttoktatásban 

eredményesen elvégzők száma 

fő Fő % 

2009 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2010 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2011 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2012 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 

 

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 év 

középfokú 

felnőttoktatásban 

résztvevők összesen 

szakiskolai 

felnőttoktatásban  

résztvevők 

szakközépiskolai 

felnőttoktatásban 

résztvevők 

gimnáziumi 

felnőttoktatásban 

résztvevők 

fő fő % fő % fő % 

2009 0 0 
#ZÉRÓOSZTÓ

! 
0 

#ZÉRÓOS

ZTÓ! 
0 

#ZÉRÓOS

ZTÓ! 

2010 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ 0 #ZÉRÓOS 0 #ZÉRÓOS
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! ZTÓ! ZTÓ! 

2011 0 0 
#ZÉRÓOSZTÓ

! 
0 

#ZÉRÓOS

ZTÓ! 
0 

#ZÉRÓOS

ZTÓ! 

2012 0 0 
#ZÉRÓOSZTÓ

! 
0 

#ZÉRÓOS

ZTÓ! 
0 

#ZÉRÓOS

ZTÓ! 

2013 0 0 
#ZÉRÓOSZTÓ

! 
0 

#ZÉRÓOS

ZTÓ! 
0 

#ZÉRÓOS

ZTÓ! 

2014 0 0 
#ZÉRÓOSZTÓ

! 
0 

#ZÉRÓOS

ZTÓ! 
0 

#ZÉRÓOS

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

 

Közfoglalkoztatás:  

 

Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munka világába történő visszavezetésének, illetve 

munkaerő-piaci helyzetük javításának egyik eszköze a közfoglalkoztatás megszervezése. A 

közfoglalkoztatás történhet helyi, vagy országos közfoglalkoztatási programok keretében. Közös a 

két foglakoztatási formában, hogy az érintett kör, a regisztrált munkanélküliek, illetve az 

aktívkorúak ellátásában – ezen belül foglakoztatást helyettesítő támogatásban – részesülő 

munkanélküliek. A jelenlegi szabályozás szerint a közfoglalkoztatási támogatást kérelmezni kell az 

Önkormányzatoknak, mely hosszabb időtartamú lehet, ezen belül napi 6, illetve 8 órás 

munkaidőben történik a foglalkoztatás, a támogatás mértéke pedig 85-100%-os lehet.  

A fő tevékenységi kör, amit a közfoglalkoztatási programok megcéloznak, a fizikai jellegű munka, 

mint pl. a településtisztasági, karbantartási feladatok, melyek alacsony iskolai végzetséggel is 

elvégezhetők, de kisebb számban előfordulnak olyan támogatott munkakörök is, aminek feltétele pl. 

a középfokú végzettség.  

Településünkön évek óta jelen van a közfoglalkoztatás, de napjainkra a munkanélküliek és aktív 

korúak ellátásában részesülők magasabb száma miatt elengedhetetlen a közfoglalkoztatási 

programokban való részvétel. Ennek jelentősége azzal is nőtt, hogy foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesülőknek az éves felülvizsgálat alkalmával legalább 30 nap munkaviszonyt kell 

igazolniuk, ami pedig a jogosultak nagy részénél csak közfoglalkoztatási munkaviszony 

igazolásával teljesíthető. A 30 nap emellett keresőtevékenységgel, munkaerő-piaci programban való 

részvétellel, ill. az Flt. szerinti és legalább 6 hónapra meghirdetett képzésben való részvétellel is 

teljesíthető. Ha ezek összidőtartama az adott évben nem éri el a 30 napot, akkor a jogosultsági időbe 

beleszámít az adott évben végzett közérdekű önkéntes munka időtartama is. 

Annak ellenére, hogy a munkanélküliek száma indokolná a támogatási lehetőségek bővítését, évről 

évre egyre nehezebb a támogatásokhoz való hozzájutás.  

Ikrény községben a közfoglalkoztatásban résztvevők száma csökkent, míg 2010-ben 9 fő került 

bevonásra, addig a rákövetkező két évben a jogszabályi változások miatt 6 főt tudott foglakoztatni 

az önkormányzat települési segédmunkásként, intézményi kisegítőként, illetve a szociális 

alapellátási területen. 2013. márciustól-novemberig terjedő időben 4 fő közfoglalkoztatott dolgozott 

az önkormányzatnál, majd decembertől 2014 márciusáig 10 fő vett részt a közfoglalkoztatás 

kertében szervezett képzésben. 2014-ben átlagosan 4-5 fő dolgozott közmunkaprogramban, és 

2015-ben 6 főt foglalkoztattunk.  

 

 

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői  
 

A szegénység kialakulása és fennmaradása – egyéb iskolázottsági és szociológiai tényezők mellett – 

a foglalkoztatottság hiányára vezethető vissza. Ez a megállapítás ugyanakkor fordítva is igazolható: 

a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci belépésének esélye erősen korlátozott.  

Adott településen a foglakoztatáshoz való hozzáférés lehetőségeit több tényező együttesen 

befolyásolja, ilyen pl.: a település elhelyezkedése, közlekedés, potenciális munkalehetőségek, 

lehetséges vállalkozási területek, a helyben és a térségben működő foglalkoztatási programok.  
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Településünk foglakoztatási szempontból szerencsés helyzetben van, hiszen a megyeszékhelyen, 

Győrben, valamint a település 30 km-es körzetében is működnek nagyvállalatok, ipari üzemek, 

intézmények, valamint településünkön is kisebb, nagyobb vállalkozások vertek gyökeret, melyek 

szintén munkahelyeket teremtettek. 

Továbbá napjainkra jellemző jelenség az Ausztriában történő munkavállalás, mely akár napi szintű 

ingázással is megoldható.  

A fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 

programok, valamint a munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások nem állnak 

rendelkezésre a településen. Erre lehetőség a közeli megyeszékhelyen biztosított csak. Ennek 

ellenére az önkormányzat hatékony segítséget nyújt az álláskeresők számára, mivel folyamatos 

kapcsolatban áll a helyi vállalkozásokkal, akik munkaerő igényüket az önkormányzatnál is 

bejelentik, így önkormányzat mint egy „közvetítőként” az álláskeresőknek közvetlenül és gyorsan 

tud tájékoztatást adni az aktuális munkalehetőségről. Ezen folyamat eredményeképpen számos helyi 

állástalan tudott elhelyezkedni. 

Elmondható, hogy több mélyszegénységben élő személyt foglalkoztat az önkormányzat saját 

fenntartású intézményeiben, valamint a községben működő vállalkozásoknál. Így a településen 

egyáltalán nem érzékelhető a hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén, az egyenlő 

elbánás teljes mértékben érvényesül. 

 

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

kapcsolódó támogatások. 

 

Fontos mérőszám egy község lakossága helyzetének megítélésében a szociális ellátások igénybe 

vételének aránya. A rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők szempontjából különösen fontos az 

ellátásokhoz való hozzájutás, melyek elsősorban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény (Szt.), valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 

ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) alapján vehetők igénybe.  

Az Szt. alapján a szociálisan rászorulók részére jövedelmük kiegészítésére, pótlására pénzbeli 

ellátás nyújtható, melyek az alábbiak:  

A járási hivatal: 

- időskorúak járadékát, 

- foglalkoztatást helyettesítő támogatást, 

- egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást, 

- ápolási díjat,  

 

a képviselő-testület 

– települési támogatást 

állapít meg  

 

Természetbeni ellátásként közgyógyellátás is igénybe vehető, azoknak a személyeknek, akiknek ezt 

jövedelmi helyzete, valamint magas gyógyszerköltsége indokolja, valamint a szociálisan rászoruló 

személyek ingyenesen juthatnak hozzá az egészségügyi szolgáltatáshoz.  

 

Az Flt. alapján nyújtható munkanélküli ellátások a következők:  

álláskeresési járadék,  

resési segély,  

 

A munkanélküliséghez, mélyszegénységhez szorosan kötődő rendszeres pénzellátások közül ki kell 

emelni az álláskeresési járadékot, valamint az aktív korúak ellátását, mely két részre bontható: a 

foglalkoztatatást helyettesítő támogatásra és a rendszeres szociális segélyre.  

Főszabályként elmondható, hogy két utóbbi ellátás azt követően vehető igénybe, hogy a 

munkanélküli személy az Flt. alapján folyósított ellátás folyósítási idejét kimerítette.  

Az a személy jogosult álláskeresési járadékra, aki: álláskereső, és az álláskeresővé válását 

megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, és rokkantsági, 
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baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül, és munkát akar 

vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az illetékes munkaügyi 

központ kirendeltsége sem tud megfelelő munkát ajánlani. 

 

 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti 

lakónépesség száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 1354 23 1,7% 

2009 1227 35 2,9% 

2010 1288 53 4,1% 

2011 1279 36 2,8% 

2012 1335 20 1,5% 

2013 1335 27 2,0% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

2010-es évben szintén a válság hatásának köszönhetően jelentős volt az álláskeresési segélyben 

részesülők száma az azt megelőző és az azt követő évek kevesebb, mint 3 %-os arányától eltérően. 

 

 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma 

év 

nyilvántartott 

álláskeresők 

száma 

álláskeresési járadékra 

jogosultak  

fő fő % 

2008 39 23 59,0% 

2009 69 35 50,7% 

2010 63 36 57,1% 

2011 62 36 58,1% 

2012 66 n.a. #ÉRTÉK! 

2013 34 27 79,4% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

A 2008. és 2012. évek között mintegy 59 %-kal nőtt a nyilvántartott álláskeresők száma, 2013-ra 

azonban szinte a felére csökkent, mint ahogy csökkent a járadékra jogosultak száma is, bár azok 

aránya nőtt a nyilvántartott álláskeresőkhöz viszonyítva. 

 

A munkanélküli ellátások rendszeréből kikerülve az aktív korú álláskereső, amennyiben 

álláskeresése továbbra is sikertelen, a járási hivatalon keresztül aktív korúak ellátásán belül 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, illetve egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatásra lehetnek jogosultak. 

A két ellátási forma közötti lényeges különbség, hogy a jogosultnak csak a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás esetében van együttműködési kötelezettsége az önkormányzattal 

közfoglalkoztatás keretében, illetve az éves felülvizsgálat során szintén csak ezeknek a 

jogosultaknak kell 30 nap munkaviszonyt igazolni.  

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra az jogosult, aki egészségkárosodott 

személynek minősül, vagy 14 éven aluli iskoláskorú gyermeket nevel, és a gyermek ellátását 

napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai 

napköziben nem tudják biztosítani.  

Tudomásunk szerint településünkön jelenleg 1 fő részesül egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásban, aki egészségkárosodása alapján szerzett jogosultságot. 
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Elmondható, hogy a település lakosságához mérten alacsony az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők száma. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesülők jelenlegi számáról hivatalosan nincs tudomásunk, mivel ennek megállapítása a járási 

hivatal hatáskörébe tartozik. 

 

 

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek száma 

 

év 

rendszeres 

szociális segélyben 

részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás (álláskeresési 

támogatás) 

Azoknak a száma, 

akik 30 nap 

munkaviszonyt 

nem tudtak 

igazolni és az FHT 

jogosultságtól 

elesett  

Azoknak a száma, 

akiktől helyi 

önkormányzati 

rendelet alapján 

megvonták a 

támogatást 

fő 

15-64 

évesek %-

ában 

fő 
munkanélküliek %-

ában   

2008 3 0,22 6 n.a. 0 0 

2009 1 0,81 6 n.a. 0 0 

2010 2 0,15 4 n.a. 0 0 

2011 3 0,23 5 n.a. 0 0 

2012 3 0,22 4 n.a. 0 0 

2013 3 0,22 7 n.a. 0 0 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Önkormányzati adatgyűjtés 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a 

szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen 

fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 

hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

A lakhatási körülmények vizsgálata során vizsgálni kell – az ENSZ Gazdasági, Szociális és 

Kulturális Jogok Bizottsága által meghatározott - a megfelelő lakás fogalmát az alábbi szempontok 

szerint:  

ló hozzáférés,  

 

 

 

 

 

Magyarországon, ha a lakhatáshoz való hozzáférést vizsgáljuk, azt látjuk, hogy az önkormányzati 

bérlakások száma évről évre csökken, a hajléktalanok száma pedig folyamatosan nő, illetve egyre 

nagyobb probléma az elárverezett ingatlanok miatti lakhatási gondok megoldása.  

Az ikrényi lakásállomány száma 2013. évi adatok szerint 609, ennek döntő többsége lakáscélú 

ingatlan. 

Településünkön jelenleg 3 fő rendelkezik településszintű lakcímmel, hajléktalan nincs a településen. 

Ikrényben jelenleg egy önkormányzati bérlakás található.  
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3.4.1. számú táblázat - Lakás állomány 

év 

összes 

lakásállo

mány (db) 

  

bérlakás 

állomán

y (db) 

  

szociális 

lakásállomá

ny (db) 

  

egyéb 

lakáscélr

a használt 

nem 

lakáscélú 

ingatlano

k (db) 

  

    

ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülmén

yeket 

biztosító 

lakások 

száma 

  

ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülménye

ket 

biztosító 

lakások 

száma 

  

ebből 

elégtele

n 

lakhatás

i 

körülmé

nyeket 

biztosító 

lakások 

száma 

  

ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülményeke

t biztosító 

lakások száma 

2008 566 0 0 0 0 0 0 0 

2009 578 0 0 0 0 0 0 0 

2010 585 0 0 0 0 0 0 0 

2011 589 0 0 0 0 0 0 0 

2012 599 0 0 0 0 0 0 0 

2013 609 0 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 

 

 

Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

 

A településen nem merült fel az elmúlt 5 évben olyan helyzet, mely szerint életveszélyessé vált 

lakhatási körülmények miatt egy család kiköltözni kényszerült volna lakásából. 

 

A lakhatást segítő támogatásoknak azért van fontos szerepe, mivel napjainkban komoly probléma 

az eladósodás, különösen az alacsony jövedelműek, illetve munkájukat elveszítők körében, 

veszélyeztettek ilyen szempontból még a többgyermekes családok is. Ez a réteg veszítheti el a 

lakását, válhat hajléktalanná, vagy náluk kapcsolhatják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. 

Helyi szinten a következő támogatásokkal lehet segíteni a rászorultakat:  

- lakhatási támogatás,  

- kamatmentes szociális kölcsön.  

 

 

 

 

 



 28 

 

Ikrényben a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma 2012 évben hirtelen megugrott, 2014-

re az előző évi kétszeresére emelkedett, ami köszönhető a gazdasági válság következményeinek, 

valamint annak, hogy a gázár támogatás jogosulti köre szűkült. Az ebből a támogatási formából 

kikerülők a lakásfenntartási támogatást vehetik igénybe, úgy hogy az Szt. módosításával a 

jövedelmi feltételek kedvezőbbek lettek. 2015-től ez a támogatás lakhatási támogatás néven 

igényelhető.  

2008. évben 1 háztartás igényelt és kapott lakásfenntartási támogatást, míg ez a szám 2012-ben már 

6 háztartás volt. Azon jogosultak esetében, akik közüzemi tartozásokat halmoztak fel, a támogatás 

természetbeni formája működik, a közüzemi szolgáltató számlájára történő utalással. 2012. évben 4 

család részesült ebben a formában a támogatásból, 2013-ban átlagosan 5 család, 2014-ben pedig 12 

család. 

 

Ikrény község egy darab önkormányzati bérlakással rendelkezik.  

 

 

3.4.3. számú táblázat – Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők 

év 

lakásfenntartási 

támogatásban részesítettek 

száma 

adósságcsökkentési 

támogatásban részesülők 

száma 

2008 1 0 

2009 0 0 

2010 2 0 

2011 2 0 

2012 4 0 

2013 7 0 

2014 14 0 

Forrás: önkormányzati adatok 

 

A külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, 

közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása: A 

közműszolgáltatások közül vezetékes víz, villany hozzáférhető, valamint a közösségi közlekedéshez 

való hozzáférés is megoldott egy buszmegálló kihelyezésével. 

 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Szegregátumnak nevezzük, azokat a földrajzilag egybetartozó és elhatárolható területeket, ahol 

legfeljebb az általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív korú lakosságon (15-64 éves korosztály) belül eléri, illetve meghaladja 

az 50 %-ot. Ikrényben a fenti meghatározás szerinti szegregátum nem alakult ki. 
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés  

 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 

Felnőttek és gyermekek 

részére tervezett háziorvosi 

szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 

ellátott szolgálatok száma 

2008 1 0 0 

2009 1 0 0 

2010 1 0 0 

2011 1 0 0 

2012 1 0 0 

2013 1 0 0 

2014 1 0 0 

2015 1 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 2012 évre 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (4) bekezdése határozza meg, 

hogy az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások kötelezően 

ellátandó feladata az önkormányzatnak. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a 

értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:  

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,  

b) a fogorvosi alapellátásról,  

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyleti ellátásról,  

d) az iskola-egészségügyi ellátásról.  

 

Az egészségügyi alapellátás helyben a háziorvosi ellátáson keresztül valósul meg. A település 

főútján található épületben található az orvosi rendelő, a védőnői szolgálat, illetve a fogorvos is. A 

településen egy gyógyszertár is található. 

Az ellátás megfelelő színvonalon működik, az egyenlő bánásmódhoz való jog ezen a területen 

érvényesül, hiszen az egészségügyi intézmény használata megfelelő színvonalú és hatékony.  

Szintén a háziorvossal együttműködve valósul meg az iskolaegészségügyi ellátás, melyet a 

háziorvos külön megállapodás alapján, a társadalombiztosító finanszírozásával lát el.  

A védőnői szolgálat Ikrényben 1 fő védőnővel működik, aki a rendelő helyiségében, illetve a 

gyermekek otthonában végzi a jogszabály által előírt feladatait.  

Településünk lakosságát a Győrben található Győr környéki felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet 

látja el rendelési időn és a háziorvosok készenléti idején kívül. A járóbeteg-szakellátás javarészt 

Győrben valósul meg. 

A betegségek megelőzésének fontos formája a szűréseken való részvétel ösztönzése, a felvilágosító 

tevékenység kiterjesztése.  

A településen a prevenciós és szűrőprogramokhoz való hozzáférés biztosított, a szűrővizsgálatokat 

az Önkormányzat (pl.: tüdőszűrés) szervezi. A szűréseken részt vettek pontos száma az 

Önkormányzat számára nem ismert, a tapasztalatok alapján a lakosság körében az emlőszűrés, a 

méhnyak-szűrés, a tüdőszűrés lehetősége a legszélesebb körben ismert.  

Hiányossága a rendszernek, hogy még a háziorvosok számára sincs pontos adat arra vonatkozóan, 

hogy pácienseik milyen szűrővizsgálatokon vesznek részt. Az Önkormányzatnak, a háziorvosoknak 

és civil szervezeteknek is szerepet kell vállalniuk a szűrővizsgálatok fontosságának tudatosításában.  

Az egészségnapok szervezése számos kisebb szűrésre, valamint fentiek népszerűsítésére ad 

lehetőséget, a feladat megvalósítása az Önkormányzat, az iskola és a civil szervezetek hatékony 

közreműködésével jön létre településünkön.  
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A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés javarészt a megyeszékhelyen megoldott. A 

gyermekek vizsgálata, fejlesztése a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat által fenntartott 

Gyógypedagógiai Szolgáltató Központban széleskörűen megoldott. 

Itt működik a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, továbbá 

foglakoznak logopédiai ellátással, korai fejlesztéssel, fejlesztő felkészítéssel.  

Külön említésre méltó, hogy a településen a sportprogramokhoz való hozzáférés széleskörűen 

megoldott köszönhetően a Rábcatorok Sportcsarnok által nyújtott lehetőségeknek.  (röplabda, 

kosárlabda, kézilabda, teremfoci, fallabdázási lehetőség) valamint a sportpályán található 

strandröplabda és edzőpálya is. Mindezen sportolási lehetőségek széles korosztályt érintenek és 

bárki számára hozzáférhetőek, a mozgáskorlátozottak érdekében az akadálymentesítés megoldott. 

 

Településünkön a közétkeztetés erre a célra szakosodott cégen keresztül történik. Ennek keretében 

étkeznek az óvodások, az iskola tanulói, illetve a szociális étkezők is, ami azt jelenti, hogy sokfajta 

előírásnak és elvárásnak kell megfelelnie a közétkeztetést biztosítónak.  

Hiányosságokat lehet tapasztalni, de a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv ellenőrzései 

alkalmával tett megállapítások, valamint a szülői észrevételek kapcsán az Önkormányzat szükség 

esetén beavatkozik. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés a községben 

megoldott, az Önkormányzat a rászorulóknak biztosítja családsegítést, az étkeztetés pedig 

közvetlenül közétkeztetést biztosító cégen keresztül történik. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem működik a településen. 

 

A családsegítés az Szt. szerint a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 

krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 

megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából 

nyújtott szolgáltatás.  

 

Fenti tevékenységet a településen, a 3 községre (Abda, Börcs, Ikrény) szerveződött Rábca Menti 

községek Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának családgondozója látja el.  

A szervezet jogszabály által előírt feladatain túlmenően programok, rendezvények, segélyezési 

akciók megszervezésében is részt vesz.  

Fő tevékenységük a családgondozás, melyre vonatkozóan megállapítható, hogy a családok 

életviszonyai, a megszaporodott problémák miatt egyre nő az esetszám. Míg korábban az esetek 

döntő többsége a szegényebb, alacsonyabb iskolázottsággal rendelkező és ismétlődően ugyanazon 

családok közül került ki, napjainkra a családgondozói ellátásra szorultak köre kibővült. Az érintett 

családok sok és összetett problémával küzdenek, melynek megoldása sokszor csak a családsegítő 

segítségével sikerülhet, azonban gyakori gond, hogy ez az együttműködés hiányában nem valósul 

meg.  

A fenti szolgáltatások nyújtásakor az Önkormányzat szakemberei hátrányos megkülönböztetés 

nélkül, az egyenlő bánásmód követelményének betartásával látják el közfeladatukat.  

 

A hátránykompenzáló juttatások a szociális ellátórendszeren belül különböző, általában rendszeres 

pénzellátások formájában is megnyilvánulnak.  

 

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó, nagykorú hozzátartozó 

részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ikrény községben 2012. december 31. napján 6 fő részesült 

ebben az ellátásban. 2013. január 01-től az ápolási díj megállapítása a járási hivatal hatáskörébe 

került. 2015. március 01-től adott lehetőséget önkormányzatunk, hogy települési támogatás 

keretében ápolási támogatás nyújtható azon rászorulóknak, akik a járási hivatal által megállapítandó 

ápolási díjra nem jogosultak. Ilyen jogcímen a tavalyi évben senki nem részesült támogatásban.  

 

 

 



 31 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 8 

2009 10 

2010 11 

2011 16 

2012 11 

2013 9 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 

A 2011. évhez viszonyítva majdnem felére csökkent az ápolási díjban részesülők száma, mely arra 

vezethető vissza, hogy az ápolt személy elhunyt vagy kisebb részben az ápoló teljes munkaidőben 

elhelyezkedett.  

 

 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 70 

2009 57 

2010 40 

2011 32 

2012 34 

2013 34 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

2013.január 1-jétől az alanyi jogú közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása szintén a járási 

hivatal hatáskörébe került. Méltányossági alapon 2014. évben az önkormányzat állapítja meg a 

jogosultságot, de ilyen jogcímen senki nem részesült támogatásban. 2015-ben ezen jogcím helyett a 

települési támogatás keretében nyújtott gyógyszertámogatás igénylésére van lehetőség, ilyen módon 

egy fő részesült támogatásban. 

 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

A település életében fontos szerepet töltenek be a közösségi színterek, ahol a közösségi együttélés 

során megnyilvánul a társadalmi szolidaritás.  

Fentiek feltételei községükben mind infrastrukturálisan, mind az Önkormányzat, illetve civil 

szervezetek közreműködése által adottak.  

A közösségformálás jelenleg tapasztalható akadálya és egyben megoldandó problémája a lakosság 

nehéz bevonása, mely egyrészt abból is fakadhat, hogy az újonnan ideköltöző lakók nehezen 

találják a közös kötődést a település régebbi lakóval, másrészt a más településen való 

munkavállalás, oktatási intézménybe való járás miatt a lakosok egy részének élete nem helyben 

zajlik.  

A közösségi élet Ikrényben alkalmi és rendszeres programokon keresztül valósul meg. A különböző 

programok megvalósulásának helye a sportcsarnok melletti szabad terület, illetve a focipálya. Az 

önkormányzat a nagyobb rendezvényeket egy évre előre megtervezi (pl.: falunap, családi nap, 

falukarácsony, fényünnep, nemzeti ünnepek, egyéb megemlékezés), melyeknek a falu 
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közösségformálásában nagy jelentősége van. A civil szervezetek tevékenyen részt vesznek ezen 

programok megszervezésében és lebonyolításában.   

A civil szerveződések közül a nyugdíjasok klubot működtetnek, ahova az idős emberek 

rendszeresen eljárnak, és akik falun kívüli tevékenységeket (kirándulás, nyugdíjas találkozó) is 

szerveznek.  

A helyi közösségi szolidaritás adományozásban és önkéntes munkában  van jelen a településen,  

melyet az önkormányzat és a családsegítés szervez. A családsegítő szolgálat játék- és ruhabörze 

keretében segíti a rászorulókat. Említésre méltó, hogy a településen mindig nagy számban vannak, 

akik szeretnének ilyen módon segíteni és az összegyűjtött jól használható holmikat eljuttatják a 

családsegítő szolgálathoz. Legutóbb az önkormányzat szervezett önkéntes munkában járdaépítést, 

melyen nagyon sokan voltak jelen a falu lakói közül. Elmondható, hogy a településen példaértékű 

az önkéntes munkában való részvételi hajlandóság és az adományozás keretében is kifejezésre jut a 

helyi lakosok szociális érzékenysége. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal. 

 

2014-ig működött roma nemzetiségi önkormányzat a településen, jelenleg nemzetiségi 

önkormányzat nincs Ikrényben.  

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 

Külterület infrastrukturálisan elmaradott, 

nehezebben hozzáférhetők a különböző 

szolgáltatások 

infrastrukturális fejlesztés 

Nem minden munkanélküli regisztráltatja magát 

a Nemzeti Munkaügyi Hivatalnál 

 Tájékoztatás, információk a 

munkanélkülieknek adható támogatásokról a 

fórumokon, adatgyűjtés a nem regisztrált 

munkanélküliek elérése érdekében 

Nem teljes körű az együttműködés a 

nemzetiségi önkormányzat részéről 

Együttműködés javítása 

Adósságkezelési problémák, 90 napon túli 

közüzemi hitelintézeti tartozások, eladósodás 

Életvezetési tanácsadás keretében tájékoztatás 

segítségnyújtás 

Tartós munkanélküliség A munka világába való visszaintegrálás segítése 

fórumok szervezésével, tájékoztatás nyújtásával 

 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

Év 0-3 éves 4-6 éves 7-14 éves 15-18 éves 

2013. 78 fő 68 fő 173 fő 70 fő 

2014. 76 fő 78 fő 168 fő 74 fő 
Forrás: helyi Vizuálregiszter 
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A demográfiai adatok szerint a születések száma nagyobb, mint a halálozások száma. A 2012. évi 

adatok szerint 16 születésre 15 halálozás jutott, 2013-ban 15 születésre 12 haláleset és sajnos 2014-

re megfordult az arány és 17 születésre 23 haláleset jutott. 

 

A településen a gyermekek életkorának megfelelő intézményi ellátás az óvoda és az iskola 

fenntartásával biztosított. Ezeken túlmenően a gyermekek fejlődését 1 fő főállású védőnő kíséri 

nyomon, valamint a településen a Gyermekjóléti Szolgálat 1 fő családsegítő munkatársa nyújt 

segítséget azoknak a családoknak, ahol beavatkozás szükséges.  

 

A gyermekvédelem területén a veszélyeztetett és védelembe vett kiskorúak számát  

 

A veszélyeztetett gyermek definíciója alatt a gyermekvédelmi törvény meghatározásában olyan –

magatartás, mulasztás, vagy körülmény következtében kialakult – állapotot értünk, amely a 

gyermek testi, értelmi, érzelmi, vagy erkölcsi fejlődését gátolja. Olyan állapotról van szó, amelynek 

kialakulásában számtalan tényező játszhat közre a szülők, a környezet, vagy a gyermek részéről.  

A gyermekvédelem feladata a veszélyeztető tényezők felismerése, feltárása, a veszélyeztető 

magatartás megszüntetése.  

A veszélyeztetettség leggyakrabban a gyermek viselkedési zavarai, beilleszkedési zavarai által kerül 

napvilágra, ami miatt nagyon fontos szerepe van a jelzőrendszer működésének.  

A veszélyeztetettség és hátrányos helyzet nehezen elhatárolható fogalom, de elmondható, hogy a 

veszélyeztetettség előfordulása gyakoribb a hátrányos helyzetű rétegek esetén, és a hátrányos 

helyzet, tartós fennállása sokszor a veszélyeztetettséghez vezet.  

Emiatt nagyon fontos, hogy időben napvilágra kerüljenek a problémák, amikor még kisebb és 

kevésbé drasztikus beavatkozással megoldhatók azok.  

A veszélyeztetettség kialakulásának fő okai az anyagi gondok, a szülők elhanyagoló magatartása, a 

hátrányos helyzetű családi környezet tényezői, az életvezetési problémák, a szülők mentális, 

pszichés, szenvedély betegségei.  

A családgondozó munkatársak esetei között egyre több azoknak a szülőknek a száma, akik a 

megváltozott élethelyzetet – lakás elvesztése, munkanélküliség, betegség miatti megváltozott 

munkaképesség – nem tudják kezelni, így a gyermekek is veszélyeztetetté válnak.  

A tapasztalat szerint a veszélyeztetettség kialakulásában az is szerepet játszik, hogy a gyermekek 

szabadidejüket nem tudják hasznosan eltölteni, így a hasonló problémákkal küzdő társaikkal 

közösen elindul egy sodródási folyamat, ami az időben történő beavatkozás hiányában súlyossá 

válhat.  

Gyakori probléma a szülők nem együttműködő magatartása, aminek hiánya, szintén gátló tényező a 

probléma megoldásában. 

 

Fogyatékkal élő gyermek a településen az 0- 18 éves korosztályban jelenleg nincs.   

 

2013. szeptember 1-jétől a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg előterjesztett kérelemre, 

külön jegyzői határozattal történhet. A szabályozás célja a gyermek hátrányainak kompenzálása, 

esélyeinek növelése koragyerekkortól fiatal koráig a minél sikeresebb társadalmi integrációjának 

elősegítése érdekében.  

 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

- a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő 

mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról – önkéntes 

nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

-  a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 

bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
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kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 

hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a 

településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított 

lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan 

lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges 

feltételek. 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű 

- az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, 

aki esetében az előző pontban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, 

- a nevelésbe vett gyermek, 

- az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

Jelenleg 4 fő kérelmezte a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet megállapítását, a jogerős 

határozat meghozatala esetükben még folyamatban van.  

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre jutó havi 

jövedelem összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítják meg, célja a szociális alapon 

rászoruló kiskorúak, vagy közoktatási intézményben tanuló nagykorúak támogatása, a következő 

formában: étkezési kedvezmény, évente két alkalommal természetbeni tám

tankönyvtámogatás.  

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylő családok száma a 2008-as 50 jogosultról, 

2011-re 46 főre csökkent, ami annak köszönhető, hogy a család tagjainak sikerült munkát találni, 

illetve házastársi vagy élettársi kapcsolatot létesíteni, amely által a család a továbbiakban nem vált 

jogosulttá a kedvezményre. 2012-től csak kis mértékben nőtt az ilyen ellátásban részesülők száma, 

tehát elmondható, hogy számuk nem változik kiugró mértékben az évek során.  

 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatást a településen jelenleg nem folyósít az Önkormányzat. 

 

 

Fenti ellátáson túlmenően a gyermekek jogán járó helyi juttatás még a rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás volt korábban. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szociális Bizottsági hatáskörben 

volt adható eseti pénzbeli, vagy természetbeni támogatás, a gyermekekkel járó költségek 

kiegészítésére. Jelenleg ez az ellátás nem létezik, a gyermekek jogán más jogcímeken igényelhet 

támogatást a törvényes képviselő. Ezek pedig: gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása, 

tanköteles korú gyermek, illetve középfokú- vagy felsőfokú tanulmányokat nappali tagozaton 

folytató fiatal részére tanszerek-, tankönyvek megvásárlására, illetve osztálykirándulás, táborozás 

költségeire; gyermek-szülő gyámhatósági vagy bírósági határozaton alapuló kapcsolattartás 

útiköltségeihez való hozzájáruláshoz; valamint gyermek fogadásának előkészítése címén.  

 

A gyermekvédelmi törvény 2015-ös változása értelmében Az intézményi gyermekétkeztetést 

ingyenesen kell biztosítani 

a) a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, 

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

-  olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy 

-  nevelésbe vették; 

b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 
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- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

- nevelésbe vették; 

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá 

tartozó fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el; 

d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

- nevelésbe vették, vagy 

- utógondozói ellátásban részesül. 

 

Az óvodában jelenleg 43 gyermek étkezik ingyen, amely jelentős növekedés a fenti 

jogszabályváltozásnak tudható be.   

 

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma, 

aránya 

 

év 

 Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma iskola 

1-8. évfolyam 

50 százalékos 

mértékű 

kedvezményes 

étkezésre 

jogosultak száma 

1-13. évfolyam 

Ingyenes 

tankönyv-

ellátásban 

részesülők 

száma 

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők 

száma  

Nyári 

étkeztetésben 

részesülők 

száma 

2008 8 7 22 53 0 0 

2009 8 8 16 39 0 0 

2010 15 11 14 41 0 0 

2011 15 13 13 40 0 0 

2012 19 12 13 39 0 0 

2013 22 13 16 57 0 0 

2014 18 17 22 52 0 0 

Forrás: intézményi adatok 

 

A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 

egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos 

vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. 

 

Településünkön magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek nem él. 

 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből tartósan 

beteg 

fogyatékos 

gyermekek 

száma 

Kiegészítő 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek száma  

Ebből 

tartósan beteg 

fogyatékos 

gyermekek 

száma 

Rendkívüli 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek száma 
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2008 50 0 0 0 5 

2009 54 0 0 0 5 

2010 49 0 0 0 4 

2011 46 0 0 0 2 

2012 44 2 0 0 2 

2013 43 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

  

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Ikrény községben szegregált, telepszerű lakókörnyezet nem található, minden gyermek számára 

biztosított az életkorának megfelelő intézményi ellátás, oktatás, az egészségügyi ellátás 

igénybevétele. 

 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése. 

 

A védőnői ellátás biztosítására Védőnői Szolgálat működik, az ikrényi körzetet 1 fő főállású védőnő 

látja el, a területi ellátotti létszám a 2012. szeptember 30-i adatok szerint 246 fő, ebből 0-7 éves 

korú 160 fő, iskolás korú 86 fő. A 0-3 éves korú gyermek 66 fő. 7 fő ellátott külterületen él. 2013-

ban a 0-3 éves gyerekek száma: 78. A 0-7 éveseken és az ikrényi iskolásokon túl területi ellátásban 

végzi a kisbajcsi és a vámosszabadi tagiskola gyermekeinek gondozását, ami kb. 300 gyermeket 

jelent. Ehhez jönnek még a várandósok gondozási feladatai. Az ellátáshoz való hozzájutás 

biztosított. Munkája során együttműködik az iskolával, az óvodával, a családgondozókkal, az 

önkormányzattal, részt vesz az iskolaegészségügyi feladatok ellátásában is, illetve a települési 

jelzőrendszer tagjaként jelzéssel él, amennyiben olyan gyermek kerül a látóterébe, aki számára nem 

biztosítottak az egészséges fejlődés feltételei. A községben betöltetlen védőnői álláshely nincs, a 

helyettesítés megoldott. 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év 
védőnői álláshelyek 

száma 

Egy védőnőre jutó 

gyermekek száma 

2008 1 62 
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2009 1 63 

2010 1 75 

2011 1 80 

2012 1 151 

2013 1 146 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés, védőnői adatközlés 

 

A 0–7 éves korúak speciális ellátási igényei legfőképpen a korai fejlesztésre, rehabilitációra 

vonatkoznak. Ezek a speciális ellátási igények súlyos fogyatékosság, vagy tartós betegség miatt 

merülnek fel, melynek kielégítése a sérülékeny csoportok körében nehezített.  

A településre vonatkozó pontos számadatok nem állnak rendelkezésre, az érintettek számát illetően, 

a helyzetelemzés az önkormányzat látókörébe került esetek alapján végezhető el. 

 

A településen sem bölcsőde, sem családi napközi nem működik. 

 

 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai:  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 

1 

Hány településről járnak be a gyermekek 
2 

Óvodai férőhelyek száma 

60 

Óvodai csoportok száma 

3 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 
06.00-17.00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 

4 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 
6 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 
6 0 
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Gyógypedagógusok létszáma 

0 0 

Dajka/gondozónő 

3 0 

Kisegítő személyzet 

1 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés, 2013/2014. 

 

 

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

év 

3-6 éves korú 

gyermekek 

száma 

óvodai 

gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 

férőhelyek 

száma 

óvodai 

feladat-

ellátási 

helyek száma 

óvodába beírt 

gyermekek 

száma 

óvodai 

gyógypedagógiai 

csoportok 

száma 

2008 94 3 60 1 52 0 

2009 90 3 60 1 48 0 

2010 81 3 60 1 52 0 

2011 81 3 60 1 63 0 

2012 89 3 60 1 73 0 

2013 78 3 60 1 68 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

 

 

A Mézeskalács Körzeti Napközi Otthonos Egységes Óvoda ikrényi tagintézménye Napsugár 

napközi Otthonos Tagóvodaként működik, a jelenlegi létszám 66 fő gyermek.  

Az óvodásoknak 3 csoportszoba van kialakítva melyből 2 nagyobb, 1 kisebb alapterületű. Az 

intézményhez jól felszerelt játszóudvar tartozik, ahol a mindennapos levegőzés, szervezett mozgás, 

valamint szabad játékra van lehetősége gyermekinknek. Helyben biztosít az óvoda bábszínházi 

előadást, oviolimpiát, valamint kirándulásokat. Fentiek alapján elmondható, hogy az óvodai 

neveléshez szükséges tárgyi és személyi feltételek adottak.  

Az óvodában az SNI-s gyermekek száma csekély, 2 fő, megsegítésükre 1 fő utazó gyógypedagógus 

áll rendelkezésre, illetve logopédus igénybevételére is van lehetőség. Szakvéleménnyel igazolt, 

beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő kisgyermekek száma jelenleg: 3 fő.  

A gyermeklétszám és a férőhely összevetése kapcsán kiemelt feladatként jelentkezik az 

óvodabővítés, melynek megvalósulását a következő évekre tervezi az önkormányzat. Ez az a 

korosztály, melyre kiemelt figyelmet kell fordítani, hiszen ez alapozza meg a későbbi iskolai 

fejlettségüket, fejlődésüket a gyermekeknek. Egy nagyobb és korszerűbb óvoda mindenképp ezen 
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korcsoport és rajtuk keresztül az egész lakosság fejlődését is szolgálja, hiszen a szülők szívesen 

viszik gyermeküket egy a 21. századnak minden téren megfelelő intézménybe.  

 

 

Iskola 
 

Ikrény községben egy általános iskola működik, a Zrínyi Ilona Általános Iskola tagiskolája. A 

2015/16-as tanévre beíratott ikrényi tanuló létszám 82 fő, ami sajnos csökkenést mutat a korábbi 

évekhez képest. Ebben  

Az iskolában SNI-s tanulók száma 12 fő, beilleszkedési, magatartás zavarral küzdő tanuló 5 fő, 

illetve enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermek 2 fő jár az iskolába. A gyermekek, tanulók 

integrált nevelése, oktatása megoldott.  

Az ikrényi iskolában 1 fő tanító, gyógypedagógus szakos nevelő látja el a számukra kötelezően 

előírt rehabilitációs fejlesztéseket. 

Magántanulói státuszban 1 diák tanul iskolánkban, 250 óránál többet hiányzó tanuló az elmúlt 

tanévekben nem volt és nem is számol az iskola ilyen magas hiányzási átlaggal. A 

kompetenciamérés eredményeit az iskola folyamatosan elemzi, értékeli. 

Az intézmények tanulói az országos átlagnak általában megfelelő módon teljesítenek. Szignifikáns 

eltérés nem mutatkozott. A két kompetencia terület mutatói nem térnek el nagyban egymástól. A 

hozzáadott pedagógiai értékek jellemzően magasabbak a települési átlagoknál. 
 

 

Programok a tanév során: 

- kerékpártúra / Börcs 

- győri egyetem által szervezett tehetségnap / Kiskutatók éjszakája…/ 

- családi nap 

- közös sport nap / Abda, Börcs, Ikrény / 

- nemzeti ünnepek, megemlékezés / okt. 06., okt. 23., márc. 15./ 

- hagyományok ápolása / tökfaragás, Márton nap, Mikulás, Kiszézés, Anyák napja/ 

- kézműves programok / adventi játszóház, húsvéti játszóház/ 

- téli erdei iskola / 3 nap/ 

- bálok / farsangi, Mikulás, locsoló / 

- tanulmányi versenyek / helyi, kistérségi, országos rendszerű / 

- kulturális bemutatkozási lehetőség / KI MIT TUD ?, vers-és prózamondó verseny/ 

- Madarak és fák napi iskolai kirándulás  

- diák nap /DÖK szervezésben / 

- bábszínház látogatása 

- rendhagyó tanítási órák szervezése / irodalom, biológia / 

- drog prevenciós programokhoz való csatlakozás / maratoni futás a drogok ellen 

A településen a fenti célcsoportot érintő hátránykompenzáló juttatás, szolgáltatás a jogszabályok 

által meghatározott ellátásokban, valamint szolgáltatásokban nyilvánul meg. 

 

Hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén az ikrényi 

nevelési, oktatási intézményekben nem valósul meg.  
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 

tanév 

Általános iskola 1-4 

évfolyamon tanulók 

száma 

Általános iskola 5-

8 évfolyamon 

tanulók száma 

általános 

iskolások 

száma 

napközis tanulók száma 

fő fő fő fő % 

2010/2011 44 50 94 27 28,7% 

2011/2012 41 45 86 28 32,6% 

2012/2013 41 45 86 28 32,6% 

2013/2014 47 41 88 31 35,2% 

2014/2015 47 41 88 34 38,6% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, iskolai adatgyűjtés 
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

tanév 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános iskolai 

feladat-ellátási 

helyek száma 

1-4 

évfolyamon 

5-8 

évfolyamon 
összesen 

1-4 

évfolyamon 

5-8 

évfolyamon 
összesen db 

2010/2011 4 4 8 0 0 0 1 

2011/2012 4 4 8 0 0 0 1 

2012/2013 4 4 8 0 0 0 1 

2013/2014 4 4 8 0 0 0 1 

2014/2015 4 4 8 0 0 0 1 

Forrás: iskolai adatgyűjtés 
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4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek 

  Fő Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító 0 0 

Szaktanítást végző tanítók száma 5 0 

Szaktanítást végző tanárok száma 4 0 

Gyógypedagógusok létszáma 1 0 

Gyermekvédelmi felelős 1 0 

Iskolaorvos 0 0 

Iskolapszichológus 0 0 

Kisegítő személyzet 4 0 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

 

 

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

tanév 

8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali 

rendszerű oktatásban 

fő % 

2010/2011 12 100 

2011/2012 13 100 

2012/2013 13 100 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 

 



 43 

 

Fentiek alapján elmondható, hogy folyamatosan keletkeznek gondozási esetek. A család- és 

gyermekjóléti szolgálat rendszeresen segítséget nyújt gyűjtésekkel, a rászoruló családok ruha, 

élelmiszer, játék adományban részesülnek ezáltal.  

Fontos területe a családgondozók munkájának a prevenciós és közösségi programok szervezése, 

melybe a helyi óvodába, iskolába járó gyerekek kerülnek bevonásra.  

Ikrényben igénybe vehető szolgáltatások elsősorban a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

szolgáltatásai, szakmai tevékenységük között szerepel az információnyújtás, tanácsadás, segítő 

beszélgetés, hivatalos ügyek intézése, az anyagi nehézséggel küzdők számára az ellátásokhoz való 

hozzáférés segítése, segítségnyújtás az álláskeresésnél, önéletrajz-írási technikák bemutatása…stb. 

 

A gyermekek számára nagyon fontos, hogy szabadidejüket hasznosan töltsék el, életkoruknak, 

érdeklődési körüknek megfelelő programokon vegyenek részt. Adott közösséghez való tartozás 

segíti őket az egészséges szocializációban, ezért a különböző közösségfejlesztő programoknak 

fontos szerepe van a gyermek fejlődése szempontjából.  

Az egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

településünkön biztosított. Fentiek megszervezésében az Önkormányzat, az óvoda, az iskola és a 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai vesznek részt. A sportprogramok javarészt az 

iskola és óvoda életéhez kötődnek. 

Aktuális probléma egy olyan közösségi tér létrehozása, ahol a gyermekek felügyelet mellett, 

hasznosan, hasonló korosztályos csoportban tudják eltölteni szabadidejüket.  

A szünidős programok közül évek óta megrendezésre kerül a nyári napközis tábor, melyre egyre 

több a jelentkező. Ennek okai, hogy a dolgozó szülők nehezen tudják megoldani a nyári 

gyermekfelügyeletet, egyre kevesebb az együtt élő többgenerációs család, illetve a táborok sok 

család számára megfizethetetlenek.  

Az önkormányzat által szervezett nyári napközis táborban jellemzően az alsó tagozatos gyermekek 

vesznek részt, számukra, változatos sport, kulturális, szabadidős programokat szerveznek a 

pedagógusok, illetve a családgondozók.  

 

Az intézményi gyermekétkeztetés a településen az iskolai melegítő konyhán keresztül megoldott, az 

étel vásárolt szolgáltatásként, külső cég által működik. Az iskolába, óvodába járó gyermekek 

helyben étkeznek. Az intézményekben hétvégén étkezési lehetőség nincsen, az óvodai konyha a 4 

hetes leállási időszak kivételével nyáron is működik. 

Az iskolában 1 fő, az óvodában 2 fő konyhai dolgozó vesz részt az étkeztetésben, ami a 

gyermeklétszámhoz viszonyítva megfelelő.  

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 50. § (3) bekezdése kimondja, hogy a 

közétkeztetésben – különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekintézményekben 

nyújtott közétkeztetésre – az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell 

biztosítani.  

 

Fentieket teljesülését a megfelelő szakhatóság rendszeresen ellenőrzi, szükség esetén intézkedések 

megtételére szólítja fel az étkezést biztosító céget.  

Az önkormányzat saját hatáskörében kivizsgálja a szülői panaszokat, amennyiben azok 

megalapozottak, intézkedést kezdeményez.  

A gyermekétkeztetéshez, mint normatív kedvezményhez való hozzáférés az arra jogosultak számára 

biztosított ingyenesség, illetve 50%-os kedvezmény formájában.  

A fenti szolgáltatások nyújtásakor az Önkormányzat szakemberei hátrányos megkülönböztetés 

nélkül, az egyenlő bánásmód követelményének betartásával látják el közfeladatukat, észrevétellel 

civil érdekképviselők nem éltek.  
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: 

-  különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

- sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

-beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

- kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló, 

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

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

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

 

Társadalmi kapcsolatok  

 

Az intézmények társadalmi kapcsolatai széles körűek. Rendszeres kapcsolatot tartanak fenn a 

család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint a védőnővel.  

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

egészséges étkezés  tájékoztató az egészséges táplálkozás 

népszerűsítésére 

a hhh-s és hh-s gyermekekről adathiány ezen gyermekek számának pontos felmérése  a 

megfelelő szolgáltatások biztosítása érdekében 

a gyerekek egy része nem tudja szabadidejét 

hasznosan tölteni 

Közösségi tér létrehozása, szabadidős 

programok szervezése 

 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez:  

a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, 

kulturális jog tekintetében.  

a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a 

munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén történő 

végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv,  

és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális 

biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról,  
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foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról.  

 

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. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a 

nemet, családi állapotot, az anyaságot és a terhességet is. 

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 694 663 674 644 20 19 

2009 562 665 520 638 42 27 

2010 685 671 653 640 32 31 

2011 684 666 657 631 27 35 

2012 673 662 n.a. n.a. 31 35 

2013 675 660 n.a. n.a. 17 17 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 

 

Ikrény községben a vizsgált időszakban csak 2009-ben haladta meg az aktív korú nők száma a 

férfiakét. Megfigyelhető, hogy a munkavállalási korú lakosságból a nők egy kicsivel nagyobb 

arányban vannak foglalkoztatva, mint a férfiak. A munkavállaló nők helyzete ennek ellenére 

lényegesen nehezebb, mivel összhangot kell teremteniük a gyermekvállalás, a család és a munka 

között, amit sok esetben – különösen a versenyszférában – nem tolerálnak a munkáltatók. 

Sajnálatos módon továbbra is nagyon alacsony a részmunkaidős foglalkoztatásnak és a távmunka 

lehetősége, amely nagyban megkönnyítené a női munkavállalók helyzetét.  

 

A nők gazdasági szerepére azért is tekintettel kell lenni, mert az egyszülős családok jelentős 

részében a nők a családfenntartók. Ha ezek a nők munkanélkülivé válnak, vagy tartósan azok 

maradnak, ez magával hozhatja azt is, hogy a gyermekeik hátrányos helyzetbe kerülnek a nem 

megfelelő anyagi körülmények következtében. A szociális hálónak jelen kell lenni ahhoz, hogy 

ezen családok megkapjanak minden olyan támogatást, amelyek mind a nők, mind a gyermekeik 

vonatkozásában biztosítják az alapvető egészségügyi-, oktatási- és egyáltalában a megélhetés 

feltételeit.  

 

A fiatal, családalapítás előtt álló és kisgyermekes anyák munkavállalási nehézségei mellett 

elmondható, hogy az országos tendencia szerint is az 50 év feletti korosztály lehetőségei nagyon 

korlátozottak munkavállalás terén. Ez a probléma a nőket és a férfiakat is sújtja. A nyugdíjkorhatár 

közeledtével egyre kevésbé akarják foglalkoztatni ezen korosztályba tartozó munkavállalókat, 

amely helyzetet még nehezebbé teheti, ha a munkavállaló alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkezik. Az ilyen helyzetek akár több évre is ellehetetlenítik a foglalkoztatást, amely elindít egy 

láncreakciót. Egyre nehezebb lesz a visszaintegrálódás a munka világába és növekszik a 

támogatásra, segélyre szorulók száma.  

 

Arra nincs pontos adatunk, hogy jelenleg a munkaképes, de munkanélküli nők közül hányan 

rendelkeznek alapfokú és magasabb végzettséggel.  
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Fontos probléma az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező álláskeresőknél, hogy súlyos 

életvezetési gondjaik vannak, emiatt hajlamosak megragadni a munkanélküliség, a segélyektől való 

függés állapotában.  

A családgondozó szakemberek feladata életvezetési tanácsok adása, valamint az Önkormányzaté, 

hogy a helyi szabályozás által megakadályozza, hogy a tartós munkanélküliek tartósan segélyekből 

éljenek meg.  

 

A nők bérezésére vonatkozó pontos információk nem állnak rendelkezése, de feltételezhető, hogy a 

jövedelemarányok eltérőek a férfiak javára.  

 

 

5.2 számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő 

szolgáltatások:  

év 

3 év alatti 

gyermekek 

száma a 

településen 

működő 

bölcsödék 

száma 

bölcsődei férőhelyek 

száma 
működő 

családi 

napközik 

száma 

férőhelyek 

száma 

családi 

napközikben 

férőhelyek 

összesen 

önkor-

mányzati 
egyéb 

2008 62 0 0 0 0 0 0 

2009 63 0 0 0 0 0 0 

2010 75 0 0 0 0 0 0 

2011 80 0 0 0 0 0 0 

2012 62 0 0 0 0 0 0 

2013 54 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR 

 

 

A községben óvoda és általános iskola biztosítja a gyermekek nappali ellátását. Bölcsőde sajnos az 

anyagi lehetőségek miatt nem áll rendelkezésre.  

A településen családi napközi nem működik. A település önkormányzata 2013. évben családi 

napközi kialakítására benyújtott pályázata forráshiány miatt elutasításra került. Amennyiben lesz a 

jövőben hasonló lehetőség az önkormányzat újra pályázni fog. 

 

Az iskola napközit az alsó tagozatos gyermekek számára biztosít, a gyermekek itt töltik 

szabadidejüket a tanórán kívül, a menzai étkezés szintén megoldott.  

 

 

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

 

év védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 

átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008 1 82 82 

2009 1 88 88 

2010 1 92 92 

2011 1 101 101 

2012 1 91 91 

2013 1 78 78 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
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A család- és nővédelmi gondozást az Eütv. 41. §-a rögzíti, ennek értelmében biztosítani szükséges a 

gyermekvállalás körülményeinek elősegítését a tanácsadás és gondozás eszközeivel, a 

családtervezéssel összefüggő ismeretek átadását és a nők egészségvédelmét szolgáló 

intézkedéseket.  

A településen a védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét is szolgálja.  

A településen védőnői szolgálat működik 1 fő főállású védőnővel. A szolgáltatáshoz való 

hozzáférés megoldott, a védőnő a Védőnői Szolgálat helyiségében, illetve családlátogatások 

alkalmával segíti a családtervezéssel, gyermekvállalással összefüggő ismereteket.  

Munkája során kapcsolatban van a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakembereivel, illetve a 

helyi háziorvossal.  

A háziorvos prevenciós jelleggel rendszeresen felhívja a nők figyelmét a szűrővizsgálatokon való 

részvétel fontosságára, illetve tájékoztatja őket a megelőző lehetőségekről.  

 

 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak  
 

A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók 

közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény és a büntető 

törvénykönyv tartalmazza.  

Fenti szabályozás önmagában keveset ér, mivel az esetek döntő többségében, a családon belüli 

erőszak jelenlétére nem derül fény, a probléma feltárása együttműködés hiányában nagyon nehéz.  

Községünkben a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat által koordináltan a települési jelzőrendszer 

tagjai a jogszabály által előírt települési tanácskozáson rendszeresen megvitatják a felmerült 

problémákat, eseteket.  

Az így tudomásra jutott adatok szerint családon belüli erőszak a 2013-ban 1 család esetében fordult 

elő, ahol rendőrségi jelzésre indult az eljárás. Az eljárás jelenleg bírósági szakaszban van. Fenti 

esetben a család nő tagja lett áldozata a családon belüli erőszaknak. 

Településünkön- a prevenció területén- elsősorban a családgondozók, illetve a védőnő, akik 

hatékony segítséget tudnak nyújtani, hiszen ők azok, akik a családokkal akár napi kapcsolatban 

vannak. A család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársai által az iskolában tartott prevenciós órák 

témái között foglalkoznak a családon belüli erőszak kérdésével, az édesanyák és nők körében 

védőnő ad tanácsot. 

Az önkormányzatnak abban van fontos szerepe, hogy támogassa a települési jelzőrendszer hatékony 

működését, aminek ezen a területen kiemelt a létjogosultsága, hiszen azokban az esetekben, amik 

nem derülnek ki, beavatkozni sem lehet.  

 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások  
 

A kialakult krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások a nők számára az anyaotthonok, illetve a 

családok átmeneti otthona, melyek a településtől 10 km-re, a megyeszékhelyen találhatóak.  

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben  
 

A településen a nők közéleti részvétele több területen is megnyilvánul. A helyi döntéshozatal 

szintjén, a képviselő testületben, illetve a civil szervezetek vezetői, tagjai között is szerepelnek nők, 

akik tevékenyen részt vesznek a község életében, képviselve a nők érdekeit.  

 

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

kezdeményezések  
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A rendelkezésre álló adatok szerint helyi szinten nőket fokozottan érintő társadalmi problémák, 

emiatt a nők hátrányos megkülönböztetése miatti kezdeményezések nincsenek.  

Az önkormányzat a jövőben is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy fenti problémák ne alakuljanak ki 

és a nőkkel való együttműködés a közélet minden területén megvalósuljon. 

 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A nők – különösen az egyedülállók –gazdasági 

kiszolgáltatottsága 

információ gyűjtés 

A nők esélyegyenlőségével kapcsolatos adatok 

hiánya 

adatgyűjtés helyi partnerek bevonásával 

rejtett családon belüli erőszak felvilágosítás, jelzőrendszer fejlesztése, az 

áldozatoknak segítséget nyújtó szolgáltatások 

bevezetése 

Hátrányos megkülönböztetés a munka 

világában. 

munkabér, munkakör elemzés 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 
 

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

trendek stb.) 
Az időskorú népesség a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a 65 év feletti népesség. A fejlett 

országok többségében jellemző a korstruktúra átalakulása, a népesség öregedése.  

A döntéshozókra, az egész társadalomra egyre nagyobb feladatot ró ennek a jelenségnek a kezelése, 

ami nem kezelhető azokkal az eszközökkel, melyekkel korábban.  

Ikrényi viszonylatban vizsgálva elmondható, hogy az öregségi index évek óta 100 alatti, vagyis 

településünkön nem érvényesül a fenti tendencia.  

Köszönhető ez annak, hogy a település gazdaságilag stabilabb régióban helyezkedik el, az itt élők 

csak kis hányada küzd megélhetési gondokkal, ami miatt a demográfiai adatok kedvezőbbek. 

 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

év 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak 

száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő nők 

száma 

összes nyugdíjas 

2008 158 216 374 

2009 160 213 373 

2010 166 202 368 

2011 172 209 381 

2012 165 214 379 

2013 160 205 365 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Az adatokból kitűnik, hogy a fenti időszakban a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő nők 

száma jelentősen meghaladja a férfiakét. Ehhez talán hozzájárul az is, hogy a nők negyven évi 

munkaviszony után nyugdíjba vonulhatnak, míg a férfiak között van, aki akár ötven évet is 

ledolgozik, mielőtt eléri a nyugdíjkorhatárt.  

 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszer saját jogú és hozzátartozói nyugellátásokat biztosít. A saját 

jogú nyugellátások körébe tartozik az öregségi nyugdíj, és a rehabilitációs járadék. Az időskorúak 

részére biztosított ellátás még a szociális törvény alapján nyújtható időskorúak járadéka, amely azon 

idős személyek részére nyújt ellátást, akik szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése 

után saját jogú nyugellátására nem jogosultak, illetve alacsony összegű ellátással rendelkeznek.  

Hozzátartozói ellátások a következők: özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj, baleseti 

hozzátartozói nyugellátások, valamint az özvegyi járadék.  

 

A településen élő idősebb korosztály munkaerő-piaci mutatói rávilágítanak arra, hogy milyen 

arányú a foglalkoztatottságuk, milyen szektorokban dolgoznak,vagy ha már nyugdíjasok, vállalnak-

e munkát kereset-kiegészítésként. Az Flt. alapján a nyugdíjkorhatár betöltése előtt nyugdíj előtti 

álláskeresési segély folyósítható. 

 

 

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 
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fő fő % fő fő % 

2008 39 4 10% 9 n.a. #ÉRTÉK! 

2009 69 5 7% 26 n.a. #ÉRTÉK! 

2010 63 5 8% 23 n.a. #ÉRTÉK! 

2011 62 10 16% 23 n.a. #ÉRTÉK! 

2012 66 12 18% 28 n.a. #ÉRTÉK! 

2013 34 8 24% 8 n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

A regisztrált munkanélküliek száma jelentősen nőtt 2008. és 2012. között, különösen az 55 év 

felettiek esetében jelentős a növekedés, mivel ezen korosztályban háromszorosára nőtt a 

munkanélküliek száma. Ebből is látszik, hogy ezt a korosztályt hátrányos megkülönböztetés éri a 

munkaerőpiacon. A tartós munkanélküliek száma szintén ilyen szorzót mutat 2012-ig, majd 2013-

ban ismét a 2008-as számokhoz közelít, sőt kevesebb a tartós munkanélküli ebben az évben 2008-

hoz képest.  

A tevékeny időskor a településen leginkább a - bővülő taglétszámú- nyugdíjas egyesületben 

nyilvánul meg, melynek tagjai tevékenyen részt vesznek a település rendezvényein valamint néhány 

tagjuk aktív hallgatója a nyugdíjas egyetemnek. A nyugdíjasok köréből egy fő foglalkoztatása 

biztosított a település egy közintézményében, további igény nem merült fel időskorú részéről. 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

 

Az idősek által igénybe vehető szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a 

települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és 

lakókörnyezetükben, önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális 

állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz, különös tekintettel a házi 

segítségnyújtásra való igényről nincs pontos adat a településen, az étkezés, valamint a szociális 

ellátás keretében az önkormányzat biztosítja az étkezést, valamint a családsegítést. 

Az rászorultaknak étkezés külső cég általi kiszállítással megoldott. 

Az idősek ellátása, felügyelete a településen családon belül megoldott, nincs szükség az 

önkormányzat tevékeny részvételére e területen. Igény esetén természetesen az önkormányzat 

biztosítja a megfelelő szolgáltatást.  

 

A családsegítés az Szt. szerint a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 

krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok 

megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából 

nyújtott szolgáltatás.  

Fenti tevékenységet a településen a 3 községre (Abda, Börcs, Ikrény) szerveződött Rábca Menti 

községek Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának családsegítő munkatársa látja el.  

 

Fő tevékenységük a családgondozás, melyre vonatkozóan megállapítható, hogy az családok 

életviszonyai, a megszaporodott problémák miatt egyre nő az esetszám. Míg korábban az esetek 

döntő többsége a szegényebb, alacsonyabb iskolázottsággal rendelkező és ismétlődően ugyanazon 

családok közül került ki, napjainkra a családgondozói ellátásra szorultak köre kibővült. Az érintett 

családok sok és összetett problémával küzdenek, melynek megoldása sokszor csak a családsegítő 

segítségével sikerülhet, azonban gyakori gond, hogy ez az együttműködés hiányában nem valósul 

meg.  

A településen élő idősek az egészségügyi alapellátást helyben, akár otthonukban is, illetve a 

szakellátást általában a megyeszékhelyen tudják igénybe venni. Indokolt esetben a háziorvos, a 

családsegítő szolgálat segítséget nyújt a szakrendelőkbe való eljutás megszervezésében.  
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6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak 

száma 

év 
64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

fő fő % 

2008 184 0 0% 

2009 187 0 0% 

2010 184 0 0% 

2011 186 0 0% 

2012 189 0 0% 

2013 196 0 0% 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

2013 0 

2014 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

A községben Nyugdíjas Klub működik, ami a településen élő idős emberek széles rétegét bevonja 

tevékenységébe, kirándulások, kulturális rendezvények látogatásával, szervezésével. Az 

önkormányzat a programok szervezésénél figyelembe veszi az idősek igényeit, azok 

megszervezésében képviselőik tevékenyen részt vesznek. Az önkormányzat a sportcsarnok vip 

termében biztosít helyiséget az idősek foglakozásai számára, de a Községháza rendezvénytermét is 

igénybe tudják venni programjaik megszervezéséhez.  

A településen kívüli programok látogatása tömegközlekedési eszközökkel megoldható.  

A számítógép használat, az internet használatában való jártasság fejlesztése, bővítése az idősek 

körében fontos feladat, hiszen ezáltal is csökkenthető a korosztályt érintő elszigetelődés veszélye, 

illetve az elektronikus ügyintézések lehetőségével kényelmesebbé tehető életük.  

Az idősek informatikai jártassága a felmérések szerint alacsony. 

 

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

 

A szociális támogatást nyújtó személyes szolgáltatások közül étkeztetés szolgáltatást vehetik 

igénybe mindennapi életvitelük fenntartásához. A településen a fentebb már említett kulturális, 

szabadidős programok célozzák meg az idősebb korosztályt. 

 

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
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beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

egyedülálló idősek helyzetéről, problémáiról 

adathiány 

adatgyűjtés és igényfelmérés, igényeknek 

megfelelő szolgáltatás biztosítása 

kiszolgáltatottság a bűnelkövetőkkel szemben  tájékoztató fórumok szervezése, szórólapok 

készítése, figyelemfelhívás a megelőzés 

érdekében a rendőrség bevonásával 

informatikai ismeretek hiánya informatikai oktatási program szervezése, 

informatikai eszközök hozzáférésének 

biztosítása. 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi 

képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 

számottevően korlátozott és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív 

részvétel során.  

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, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely 

számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal 

egyenlő társadalmi szerepvállalását. (Forrás: Képzési segédlet a helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítéséhez) 

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 

egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 7 6 

2009 7 5 

2010 8 4 

2011 n.a. 4 

2012 54 3 

2013 55 3 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

év 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

önkormányzati fenntartású 

intézményben  

egyházi fenntartású 

intézményben 

civil fenntartású 

intézményben  
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2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével.  

 

 

A fogyatékkal élők foglalkoztatottsági helyzetéről kevés adat áll az önkormányzat rendelkezésére. 

Az önkormányzat intézményeiben fogyatékos személyt nem foglalkoztat. Hátrányos 

megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén az önkormányzatnak tudomása nincsen, a 

tapasztalatok azt mutatják, hogy az igénybe vehető munkáltatói kedvezmények miatt elterjedőben 

van a fogyatékosok foglakoztatása.  

 

Az önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok közül az önkormányzat 

a családsegítés keretében tud segítséget nyújtani. Ezen túlmenően a közeli városokban van 

lehetőség az önálló életvitelt támogató szolgáltatás igénybevételére. 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

A fogyatékos személyek ellátásai, kedvezményei a következők:  

- Fogyatékossági támogatás  

- Rokkantsági járadék  

- Közlekedési kedvezmény  

- Parkolási igazolvány  

 

A fogyatékossági támogatás havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás, mely nem függ a 

jövedelmi viszonyoktól. Pontos számadatok nem állnak rendelkezésre, de az érintettek körében 

végzett felmérés szerint, a támogatás igénybevételének feltételeit ismerik, és igénybe is veszik az 

ellátást.  

A rokkantsági járadékra jogosult, aki a 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, 

illetve 80%-os, vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti 

nyugellátást részére nem állapítottak meg.  

A fogyatékkal elő személyek - az Önkormányzat, jegyző hatáskörébe tartozó - rendszeres 

pénzellátásra való jogosultságának elbírálásakor, ugyanazok a szabályok érvényesülnek, mint a nem 

fogyatékos személyeknél.  

Az ellátások közül jellemzően a közlekedési, gépkocsi szerzési és átalakítási támogatás, amit 

igénybe vettek a jogosultak, ezeknek a száma 2011-ben 2 fő volt. Az egyik közülük kiskorú értelmi 

fogyatékos volt, a másik pedig idős mozgásszervi fogyatékos. 

A támogatás megállapításának hatásköre 2011 szeptemberétől átkerült a Kormányhivatal 

hatáskörébe.  

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
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A települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek közül a Községháza, az orvosi rendelő, az 

óvoda fizikai akadálymentesítettsége megoldott. Az egyenlő esélyű hozzáférés egyik eszköze az 

akadálymentesítés, amelynek fogalma az utóbbi években teljesen új tartalmat nyert: ma már 

valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó ember - azaz a mozgássérült, a látássérült, a 

hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista és súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek - speciális 

szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű 

hozzáférés megteremtése alatt érteni. Ez olyan eszközök és megoldások telepítését jelenti, amely 

lehetővé teszi, hogy egy-egy szolgáltatást a mozgássérült embereken túl látás- vagy hallássérült, 

valamint értelmi fogyatékos emberek is igénybe vehessenek. (hangostérkép, indukciós hurok, 

könnyen érthető tájékoztató füzetek, stb.) A kulcs az, hogy ma már nem pusztán épületek 

akadálymentesítéséről, hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséről beszélünk, amely 

tehát magában foglalja az épületek komplex akadálymentességét, de annál jóval több.  

Azt a felfogást kell erősíteni, amely alapján az esélyegyenlőségi feladatok megoldása nem egyetlen 

szerv feladata, hanem természetes, hogy az ehhez kapcsolódó követelményeknek való megfelelés a 

saját területén mindenkinek a maga feladata és felelőssége.  

Ugyancsak elengedhetetlen, hogy már az épület tervezése eleve megfeleljen az egyenlő esélyű 

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

utólag akadálymentesíteni.  

Fontos feladat a célpályázatok felkutatása, illetve az akadálymentesítés komplex, rövid- és hosszú 

távú terveinek elkészítése.  

A közintézmények közül a Községháza, az egészségház, az iskola akadálymentesített, az óvoda 

pedig részben. Az intézményeknél a parkolási lehetőség biztosított. 

Az elmúlt időszakban történt járdafelújítások nagymértékben hozzájárultak a fogyatékos személyek 

közlekedésének biztonságosabbá tételéhez, a közszolgáltatások könnyebb eléréséhez. 

 

A településen a közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei 

adottak, a fizikai és kommunikációs akadálymentesítettség, a szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége nagyrészt megvalósult. 

A fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

megoldott. Pár héttel ezelőtt készült el pályázati forrásból a temető-ravatalozó és az ahhoz vezető 

gyalogút felújítása, mely segítséget nyújt a kerekesszékkel közlekedők számára is. Fogyatékosok 

nappali intézménye a településen nem működik.  

Hátránykompenzáló juttatás, szolgáltatás a településen nincs. 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

adathiány adatgyűjtés a fogyatékosok számáról, 

életkoráról, a fogyatékosság típusáról 

segítségkérés hiánya többszöri személyes tájékoztatás lehetőségek 

igénybevételéről 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 

társadalmi felelősségvállalása 

A településen működő civil szervezetek közösségformáló ereje fontos szerepet tölt be a település 

életében. Tevékenységükkel nagyban hozzájárulnak a közösség összetartozásának erősítéséhez, a 

hagyományok megőrzéséhez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez a falu lakossága körében. Minden 

korosztály találhat megfelelő programokat magának az év során szervezett különböző rendezvények 

közül. Az alábbi civil szervezetek működnek jelenleg a településen: 

 

Nefelejcs Nyugdíjas Klub  

 

Ikrényi Polgárőr Egyesület 

 

Ikrényi Horgász Egyesület  

 

Ikrény Sport Egyesület 

 

Ikrény Község Sportjáért és Kultúrájáért Közalapítvány 

 

Ikrényi Templomért Alapítvány 

 

A településen nemzetiségi önkormányzat nem működik. 

 

Nefelejcs Nyugdíjas Klub  

A Nyugdíjas Klub nem önállóan bejegyzett szervezet. Jelenleg 60 tagja van. A településen élő 

idős emberek részére biztosítanak lehetőséget a szabadidő eltöltésére, kulturális programok, 

kirándulások szervezésével, illetve a helyi kulturális és egyéb rendezvények állandó és aktív 

résztvevői.  

Fontosnak tartják a kapcsolattartást más idősek által alkotott szerveződésekkel, ennek jegyében 

kistérségi találkozó szervezésére is sor került Ikrényben.  

A tagok a község közösségi életéből nagy részt vállalnak. Havonta egyszer tartanak összejövetelt a 

Sportcsarnok vip termében.  

A falu rendezvényeihez leginkább ételek készítésével járulnak hozzá. Az önkormányzat - anyagi 

lehetőségei függvényében – minden évben támogatást nyújt a Klubnak, mivel a település idős 

lakosainak hasznos időtöltési lehetőséget biztosít.  

 

Ikrényi Polgárőr Egyesület 

Az egyesület 2001-ben alakult a lakosság biztonságérzetének megőrzése, a lakóközösségi 

kapcsolatok erősítése, valamint bűncselekmények megelőzése, bűnelkövetést elősegítő 

körülmények feltárása céljából. Jelenleg a tagok száma 54 fő. Az egyesület tevékenyen részt vesz a 

rendezvények lebonyolításában is.  

Mivel az Egyesület fontos szerepet tölt be a falu biztonságérzetének fenntartásában, a 

bűnmegelőzésben és a közösségi élet formálásában, az önkormányzat anyagilag támogatja az 

Egyesületet, hogy tevékenységét minél hatékonyabban végezhesse a falu érdekében.   
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Ikrényi Horgász Egyesület  

 

Az Egyesület 2005-ben alakult azzal a céllal, hogy kedvező horgászati lehetőséget biztosítson, a 

horgászmozgalom hagyományainak megőrzését szolgálja, valamint a horgászok érdekeinek 

képviselete mellett a pihenés, a kulturált szórakozás megteremtése és a halállomány védelme is 

fontos célkitűzést jelent. Az Egyesület a kezelésében lévő vízterületen tervszerű halgazdálkodást 

folytat, segíti a hatóságokat az orvhalászat, orvhorgászat leküzdésében, tevékenyen közreműködik a 

természet- és a környezetvédelmi feladatok ellátásában, a vizek tisztasága és a természet 

védelmében.  

A tagok száma 2015-ben 194 fő, ebből 26 fő kiskorú, 28 fő nyugdíjas és 14 fő női tag. 87 tag 

ikrényi, a többi tag a környező települések lakója.  

 

Az egyesület évente három horgászversenyt szervez: egy éves egyesületi- és egy gyermekversenyt, 

melyeket május 01-jén majálissal egybekötve tartanak és amelyen a falu lakosságát is vendégül 

látják. Ezen a rendezvényen több százan vesznek részt. Ezen kívül évente egyszer éjszakai verseny 

is megrendezésre kerül.  

Minden év februárjában jótékonysági horgászbált is szerveznek, melynek bevételét felajánlják helyi 

szervezeteknek. pl. iskola lányröplabda csapatának, egészségnap megszervezésére, oviolimpia 

szervezésére…stb. 

 

Az Önkormányzat a Horgász Egyesületet is támogatja anyagilag, tehát az egyesület és az 

önkormányzat együttműködése megfelelően működik. Az önkormányzat rendezvényein 

legfőképpen a főzéshez nyújt segítséget a szervezet, melynek keretében halakat biztosít. 

 

Ikrény Sport Egyesület 

 

Az egyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása az ilyen igények 

felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. 

Jelenleg a labdarúgás szakosztály működik 60 fővel. (4-45 éves korosztályig mozgatja meg az 

embereket. A felnőtt csapat megyei III. osztály csoportelsőként végzett a 2015/2016-os bajnokság 

őszi szezonjában. Van utánpótlás korosztály, akik eredményesen szerepelnek az MLSZ által 

szervezett Bozsik fesztiválokon, valamint az egyéb egyesületek által szervezett tornákon. Mivel a 

sport az összetartásra, kitartásra és fegyelemre is nevel, a sportolók tevékenyen részt vesznek a falu 

sportrendezvényeinek lebonyolításában. 2015. őszi szezonjában kezdett egy női csapat a kispályás 

megyei bajnokságban, Ikrényi Fekete Démonok néven. Ikrényi, börcsi, abdai és győri hölgyek 

játszanak a csapatban.  

 

Ikrény Község Sportjáért és Kultúrájáért Közalapítvány 

 

2006-ban alapították azzal a céllal, hogy Ikrény község kulturális- és sporttevékenységét segítse. 

Támogatni kívánja a kiemelkedő sportolókat, jól tanuló diákokat, hozzájárul a szabadidő sport 

anyagi feltételeinek javításához. Céljának tekinti a helyi hagyományok és nemzeti értékek ápolását.  

Az Alapítvány a személyi jövedelemadó felajánlott 1 %-ából (2011-ben 208 ezer Ft, 2012-ben 138 

ezer Ft volt) karbantartási anyagokat (festék, karnisok), játékokat vásárolt az óvoda részére, 

támogatta pénzügyileg a horgászegyesületet, nevezési díjakkal, bérleti díjak fizetésével segítette a 

többi civil szervezetet. 2014-ben közalapítvány lett.  
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Ikrényi Templomért Alapítvány 

 

Az alapítvány létrejöttének eredeti célja az volt, hogy anyagilag támogassa az ikrényi katolikus 

templom felépítését. Ennek köszönhetően egy modern stílusú katolikus templom épült fel a falu 

központjában. Mivel az eredeti cél megvalósult, folyamatban van az alapszabály módosítása, mely 

szerint a működés további célja Ikrény község templomának anyagi támogatása. Új kuratórium és 

tisztségviselők lettek megválasztva, szeretnék ismét működőképessé tenni az alapítványt, hogy a 

templom kisebb-nagyobb felújításaiban, berendezési tárgyak beszerzésében, illetve szükség esetén a 

működési kiadásokban segítségére tudjanak lenni az egyházközségnek. 

 

Az Önkormányzatot, amely a Győri Egyházmegyei Hivatallal együtt az Alapítvány alapító tagja, a 

Polgármester Úr képviseli a kuratóriumban. 

Az Alapítvány az elmúlt 8-9 év során gyakorlatilag vegetált, az Önkormányzat részéről pénzügyi 

támogatást közvetlenül az egyházközség kapott, illetve az egyházközség rendezvényeihez (pl. a 

templomszentelési évforduló), munkáihoz, illetve a templom környezetének gondozásához kapott 

folyamatosan jelentős segítséget az Önkormányzattól. 

 

A településen nemzetiségi önkormányzat már nem működik 2014 óta.  

 

Két nagyobb volumenű cég működik (Inicia Zrt., Raiffeisen-Agro Magyarország Kft.) és több 

kisebb vállalkozás is végez tevékenységet a településen, akik több helyi lakost foglalkoztatnak, 

valamint kisebb-nagyobb mértékben hozzájárulnak a rendezvények, programok lebonyolításához, 

felajánlásaikkal segítik a szervezők munkáját. Ezen cégekkel, vállalkozásokkal az önkormányzat 

nagyon jó kapcsolatot ápol. 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

Ikrény község önkormányzata a Települési Esélyegyenlőségi Program elfogadását megelőzően a 

konzultáció és a véleményformálás lehetőségét minden, a megvalósításba bevont szakmai és 

társadalmi partner számára biztosítja.  

Az Intézkedési Tervben megjelenített tevékenységek részletes tartalmi kidolgozása, a 

megvalósítandó tevékenységek tervezése az adott szakterület képviselőinek aktív részvételével 

valósul meg.  

A Települési Esélyegyenlőségi Programban foglaltak megvalósulásának nyomon követését az 

évente elvégzett felülvizsgálat biztosítja.  

A Települési Esélyegyenlőségi Program számára minél szélesebb nyilvánosság biztosítása 

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

társadalmi környezet kialakításának érdekében Ikrény Község Önkormányzata a Programot a 

település honlapján közzéteszi, hirdetőtáblájára kifüggeszti, az egyes intézkedések várható és elért 

eredményeiről a lakosságot tájékoztatja.  

 

 
 
 
 

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

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása 

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása 

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Külterület infrastrukturálisan 

elmaradott, nehezebben hozzáférhetők a 

különböző szolgáltatások,nem minden 

munkanélküli regisztráltatja magát a 

Nemzeti Munkaügyi Hivatalnál; 

tartós munkanélküliség; adósságkezelési 

problémák, 90 napon túli közüzemi 

hitelintézeti tartozások, eladósodás; nem 

teljes körű az együttműködés a 

nemzetiségi önkormányzat részéről 
 

infrastrukturális fejlesztés; tájékoztatás, 

információk a munkanélkülieknek 

adható támogatásokról a fórumokon; 

adatgyűjtés a nem regisztrált 

munkanélküliek elérése érdekében; 

együttműködés javítása; életvezetési 

tanácsadás keretében tájékoztatás,  

segítségnyújtás; a munka világába való 

visszaintegrálás segítése fórumok 

szervezésével, tájékoztatás nyújtásával 

 

Gyermekek 

egészséges étkezés; a gyerekek egy 

része nem tudja szabadidejét hasznosan 

tölteni 
 

tájékoztató az egészséges táplálkozás 

népszerűsítésére; ezen gyermekek 

számának pontos felmérése  a megfelelő 

szolgáltatások biztosítása érdekében; 

közösségi tér létrehozása, szabadidős 

programok szervezése, kiemelt figyelem 

az óvodai nevelés színvonalára, 

óvodabővítés megvalósítására 

 

Idősek 

informatikai ismeretek hiánya; 

kiszolgáltatottság a bűnelkövetőkkel 

szemben; egyedülálló idősek 

helyzetéről, problémáiról adathiány 

 

adatgyűjtés és igényfelmérés, 

igényeknek megfelelő szolgáltatás 

biztosítása; tájékoztató fórumok 

szervezése, szórólapok készítése, 

figyelemfelhívás a megelőzés érdekében 

a rendőrség bevonásával; informatikai- 

oktatási program szervezése, 

informatikai eszközök hozzáférésének 

biztosítása. 
 

Nők 

a nők – különösen az egyedülállók –

gazdasági kiszolgáltatottsága; anők 

esélyegyenlőségével kapcsolatos adatok 

hiánya; rejtett családon belüli erőszak; 

hátrányos megkülönböztetés a munka 

világában. 
 

információ gyűjtés; adatgyűjtés helyi 

partnerek bevonásával; felvilágosítás, 

jelzőrendszer fejlesztése, amunkabér, 

munkakör elemzés; áldozatoknak 

segítséget nyújtó szolgáltatások 

bevezetése 

 

Fogyatékkal 

élők 

segítségkérés hiánya; adathiány 
 

adatgyűjtés a fogyatékosok számáról, 

életkoráról, a fogyatékosság típusáról; 

többszöri személyes tájékoztatás 

lehetőségek igénybevételéről 
 

 



 59 

A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

 intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

felhívás a kapcsolattartás szorosabbá 

tételére, munkanélküliség kezelése, 

adósságkezelés 

Partnerek: Munkaügyi Központ, 

önkormányzat, Családsegítő Szolgálat 

Felelős: polgármester, jegyző 

Gyermekek 

szabadidős programok szervezése, 

egyéni fejlesztő programok szervezése, 

egészséges táplálkozás biztosítása 

Partnerek: iskola, óvoda, Gyermekjóléti 

Szolgálat, védőnő, önkormányzat 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

Idősek 

informatikai jártasság növelése, 

adatgyűjtés az igényekről, fórumok 

szervezése a bűnmegelőzés 

vonatkozásában  

Partnerek: önkormányzat, háziorvos, 

családsegítő szolgálat, rendőrség, civil 

szervezetek, polgárőrség 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

Nők 

gazdasági kiszolgáltatottság 

csökkentése, családon belüli erőszak 

rejtett eseteinek feltárása, tájékoztatás az 

igénybe vehető segítségről 

Partnerek: civil szervezetek, önkormányzat, 

rendőrség, háziorvos 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

Fogyatékkal 

élők 

akadálymentesítés, adatgyűjtés a 

fogyatékossággal élőkről és igényeikről 

Partnerek: önkormányzat, családsegítő 

szolgálat, háziorvos, Munkaügyi Központ 
Felelős: polgármester, jegyző 

 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák integráltan a közösség részét képezik és mindenféle 

hátrányos megkülönböztetés nélkül részt vesznek a közösség életében és a munka világában.  

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők segítséggel ki tudjanak törni a 

mélyszegénységből és tevékeny közreműködői legyenek a település közösségének formálásában. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek esélyegyenlőségét, így gondoskodunk arról, hogy minden 

gyermek származásától, szociális helyzetétől függetlenül megfelelő nevelésben, oktatásban 

részesüljön.  

Folyamatosan odafigyelünk az idősek mindennapi életkörülményeire, különösen fontosnak tartjuk, 

hogy érezzék, hogy a település egyik fontos csoportját alkotják. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az azonos bánásmódot és a hátrányos megkülönböztetés 

megszüntetését, kialakulásának megakadályozását.  

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének érvényesülésére, arra, hogy a 

társadalom hasznos tagjaivá váljanak, ne érezzék magukat kirekesztve és azonos feltételekkel tudják  

igénybe venni a közösségi szolgáltatásokat.  
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézke

dés 

sorszá

ma  

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezés

e  

A 

helyzetelemzé

s 

következtetés

eiben feltárt 

esélyegyenlős

égi probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentum

okkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az 

intézkedé

s felelőse  

Az 

intézkedés 

megvalósítá

sának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményessé

gét mérő 

indikátor(ok)  

Az 

intézkedés 

megvalósítá

sához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az 

intézkedés 

eredményein

ek 

fenntarthatós

ága  

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 
Mélyszegény

ség, romák 

Infrastrukturál

isan 

elmaradott 

külterület 

R:információ szerzés a 

fennálló helyzetről K: 

sikeres pályázat H: 

infrastruktúra 

fejlesztésének 

megvalósítása  

  

Információ gyűjtés 

a fennálló 

helyzetről, 

pályázati 

lehetőségek 

felkutatása. az 

infrastruktúra 

fejlesztés 

gyakorlati 

megvalósítása. 

polgármes

ter, jegyző 
2018.12.31. 

A külterületi 

lakosok 

megelégedettsé

ge 

faluközpontba 

való 

bejutásának 

megkönnyítése 

által. 

technikai, 

pénzügyi 

pályázati 

lehetőség 

függvényében 

hosszú távon 

2 

Munkanélkü

liség 

kezelése 

Nem minden 

munkanélküli 

regisztráltatja 

magát a 

munkaügyi 

hivatalban, 

tartós 

munkanélküli

ség. 

R:megfelelő adatok 

álljanak rendelkezésre a 

munkanélküliekről.K:si

keres tájékoztatók, 

fórumok 

megszervezése.H:munk

anélküliek 

munkahelyhez való 

jutásának 

megvalósulása. 

  

tájékoztatók, 

fórumok 

szervezése, 

adatgyűjtés,életvez

etési tanácsadás, a 

munka világába 

való 

visszaintegrálás 

segítése. 

polgármes

ter, jegyző 
2018.12.31. 

Munkanélkülie

k számának 

változása és a 

munkanélkülie

kről pontos 

adatok megléte. 

humán, 

technikai 

Ha sikerült a 

megfelelő 

tartós munkát 

találni a 

munkanélküli

eknek. A 

település 

érdeke, hogy 

a kifizetett 

szociális 

ellátások 

csökkenjenek. 

3 
Adósságkeze

lés 

A 90 napon 

túli közüzemi 

tartozások és 

R: pontos adatok 

rendelkezésre állása az 

eladósodottakról. K: A 

  

jelzőrendszer 

tagjainak 

segítségével a 

polgármes

ter, 

családgon

2018.12.31. 

Az eladósodott 

családok 

számának 

humán, 

technikai, 

pénzügyi 

Folyamatos 

nyomon 

követéssel, 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézke

dés 

sorszá

ma  

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezés

e  

A 

helyzetelemzé

s 

következtetés

eiben feltárt 

esélyegyenlős

égi probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentum

okkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az 

intézkedé

s felelőse  

Az 

intézkedés 

megvalósítá

sának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményessé

gét mérő 

indikátor(ok)  

Az 

intézkedés 

megvalósítá

sához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az 

intézkedés 

eredményein

ek 

fenntarthatós

ága  

hitelintézeti 

tartozások, 

eladósodás. 

tartozások 

felhalmozásának 

megakadályozása, 

tartozás felszámolása.H: 

pénzügyi problémák 

megoldása, újabb 

tartozás 

felhalmozásának 

elkerülése. 

problémával 

érintettekről adatok 

gyűjtése, pénzügyi 

támogatás az 

ügyintézésben való 

segítségnyújtás. 

dozó csökkenése, 

hosszú távon a 

probléma 

megszüntetése. 

segítségnyújtá

ssal a tartozás 

felhalmozás 

elkerülhető. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 

A 

gyermekek 

egészséges 

étkezése 

Kevésbé 

népszerű 

egészséges 

étkezés 

R: egészséges étkezés 

alapjainak 

megismertetése, K: 

gyermekétkeztetés 

minőségének megfelelő 

szinten tartása, s 

H:egészséges 

gyermekek nevelése 

  

Gyermekétkeztetés 

folyamatos 

kontrollja, szülői 

visszajelzések 

kezelése, kapcsolat 

a 

gyermekétkeztetést 

ellátó céggel. 

Felvilágosító 

fórumok 

szervezése az 

egészséges 

táplálkozás 

fontosságáról. 

polgármes

ter, 

óvodavez

ető, iskola 

igazgató 

2018.12.31. 

A 

gyermekétkezte

tésben 

résztvevők 

száma, a 

gyermekétkezte

tés étlapjának 

változatossága. 

humán, 

technikai, 

pénzügyi 

Folyamatos 

kontroll és 

kapcsolattartá

s a 

közétkeztetés 

biztosító 

céggel. 

2 
Óvoda 

kapacíitáshiá

az óvodai 

férőhely 

R: pontos adatok, 

létszámok felmérése. K: 
  

adatok gyűjtése a 

létszámokról 

polgármes

ter, 
2018.12.31. 

építkezés 

menete, 

humán, 

technikai, 

karbantartás 

és új telkek 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézke

dés 

sorszá

ma  

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezés

e  

A 

helyzetelemzé

s 

következtetés

eiben feltárt 

esélyegyenlős

égi probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentum

okkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az 

intézkedé

s felelőse  

Az 

intézkedés 

megvalósítá

sának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményessé

gét mérő 

indikátor(ok)  

Az 

intézkedés 

megvalósítá

sához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az 

intézkedés 

eredményein

ek 

fenntarthatós

ága  

nya  bővítése 

elengedhetetle

n a növekvő 

gyermeklétszá

m miatt 

építkezés, 

korszerűsítés.H: a 

létszámnak megfelelő 

kényelmes és modern 

óvodaépület 

jegyző, 

óvoda 

vezető 

beíratott 

gyermekek 

száma 

pénzügyi kialakítása, 

családok 

betelepülése, 

ami a 

gyermeklétszá

m 

fenntartásával 

jár 

3 

A gyerekek 

szabadidején

ek hasznos 

eltöltése 

A gyerekek 

egy része nem 

tudja 

szabadidejét 

hasznosan 

eltölteni. 

R:igények felmérése, K: 

megfelelő programok 

biztosítása, H:szabadidő 

hasznos eltöltése. 

  

adatgyűjtés, 

iskolában 

szakkörök, 

szünidőben táborok 

szervezése, 

sportolási 

lehetőségek 

bővítése.Közösségi 

tér létrehozása.  

polgármes

ter, 

óvodavez

ető, iskola 

igazgató 

2018.12.31. 

Szakkörökön, 

programokon 

való 

nagyszámú 

részvétel 

humán, 

technikai 

A gyermek 

érdeklődéséne

k 

fenntartásával 

hasznos és 

tartalmas 

programok 

szervezése. 

III. A nők esélyegyenlősége  

1 

Nők 

kiszolgáltato

ttsága 

Nők 

gazdasági 

kiszolgáltatott

sága, 

hátrányos 

megkülönbözt

etése a munka 

világában.  

R: pontos információk 

megléte a nehéz 

helyzetben lévő nőkről, 

K: az információ, 

felvilágosítás, 

tájékoztatás, 

címzettekhez eljutása 

Munkaerőpiaci 

  

információ gyűjtés, 

felvilágosítás 

tájékoztatás.Munka

erőpiaci integráció 

segítése a 

munkaügyi szervek 

bevonásával.  

polgármes

ter, 

családgon

dozó 

2018.12.31. 

munkanélkülisé

gi mutatók 

javulása, 

kevesebb 

regisztrált nő 

álláskereső. 

humán, 

technikai 

rendszeres 

fórum és 

adatgyűjtés a 

hatékonyabb 

probléma 

megoldás 

érdekében. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézke

dés 

sorszá

ma  

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezés

e  

A 

helyzetelemzé

s 

következtetés

eiben feltárt 

esélyegyenlős

égi probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentum

okkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az 

intézkedé

s felelőse  

Az 

intézkedés 

megvalósítá

sának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményessé

gét mérő 

indikátor(ok)  

Az 

intézkedés 

megvalósítá

sához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az 

intézkedés 

eredményein

ek 

fenntarthatós

ága  

integráció 

megvalósulása 

munkaügyi szervek 

bevonásával, H: 

Munkaerőpiacon 

foglalkoztatott nők 

számának emelkedése. 

2 Adathiány 

A nők 

esélyegyenlős

égével 

kapcsolatos 

adatok hiánya 

R: megfelelő adatok 

rendelkezésre állása. 

K:Adatok rendszerezése 

a problémák megoldása 

érdekében. H:Az 

egyenlőtlenségek 

csökkentése. 

  

Adatgyűjtés, a 

problémákra 

adható megoldási 

lehetőségekről 

tájékoztatás. 

polgármes

ter, 

családgon

dozó 

2018.12.31. 

A nők 

esélyegyenlősé

gével 

kapcsolatos 

problémák 

csökkenése. 

technikai, 

humán 

Minél több 

adatot sikerül 

beszerezni, 

annál 

hatékonyabba

n lehet 

kezelni a 

problémát, 

ami 

csökkentheti a 

nőket ért 

hátrányos 

megkülönbözt

etést. 

3 

Rejtett 

családon 

belüli 

erőszak 

Adathiány, 

illetve 

segítségkérés 

hiánya 

családon 

R: adatok rendelkezésre 

állása a bántalmazott 

nőkről. K:merjenek 

segítséget kérni a 

bántalmazott nők a 

  

Adatgyűjtés, 

tájékoztatás, 

fórumok 

szervezése. 

polgármes

ter, 

családgon

dozó 

2018.12.31. 

A bántalmazott 

nők számának 

csökkenése. 

humán 

Folyamatos 

kapcsolattartá

ssal a 

probléma 

megelőzése és 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézke

dés 

sorszá

ma  

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezés

e  

A 

helyzetelemzé

s 

következtetés

eiben feltárt 

esélyegyenlős

égi probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentum

okkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az 

intézkedé

s felelőse  

Az 

intézkedés 

megvalósítá

sának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményessé

gét mérő 

indikátor(ok)  

Az 

intézkedés 

megvalósítá

sához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az 

intézkedés 

eredményein

ek 

fenntarthatós

ága  

belüli erőszak 

kapcsán. 

megfelelő 

fórumokon.H: A 

családon belüli erőszak 

csökkentése. 

enyhítése. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 
Idősek 

biztonságban 

Kiszolgáltatot

tság a 

bűnelkövetők

kel szemben,  

R: adatok rendelkezésre 

állása az idősek 

adatairól problémáiról, 

K: fórumok által 

tájékoztatás és figyelem 

felhívás a 

bűnmegelőzés 

érdekében, H: Az 

idősek elleni 

bűncselekmények 

számának csökkentése. 

  

adatgyűjtés, 

igényfelmérés, 

tájékoztató 

fórumok 

szervezése, 

szórólap készítése,  

polgármes

ter, 

jegyző, 

polgárőrsé

g 

2018.12.31. 

alacsonyabb 

kiszolgáltatotts

ág, kevesebb 

bűncselekmény 

az idősek ellen. 

humán, 

technikai, 

pénzügyi 

Folyamatos 

figyelemmel 

kísérés 

2 
Idősek és az 

informatika 

Informatikai 

ismeretek 

hiánya 

R: adatok rendelkezésre 

állás a az informatikai 

jártasságról.K: 

informatikai oktatás 

sikeres lebonyolítása, 

eszközök hozzáférésnek 

biztosítása. H: 

megfelelő informatikai 

ismeretek 

megszerzésének 

  

Adatgyűjtés,inform

atikai oktatási 

programok 

szervezése, 

informatikai 

eszközök 

beszerzése. 

  2018.12.31. 

Nyitottság, 

nagyobb 

tájékozottság 

az 

informatikában 

technikai, 

humán, 

pénzügyi 

Lehetőség az 

informatika 

területén 

folyamatos 

gyakorlásra, 

ismeretek 

bővítésére. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézke

dés 

sorszá

ma  

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezés

e  

A 

helyzetelemzé

s 

következtetés

eiben feltárt 

esélyegyenlős

égi probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentum

okkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az 

intézkedé

s felelőse  

Az 

intézkedés 

megvalósítá

sának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményessé

gét mérő 

indikátor(ok)  

Az 

intézkedés 

megvalósítá

sához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az 

intézkedés 

eredményein

ek 

fenntarthatós

ága  

biztosítása. 

3 

Adathiány az 

egyedülálló 

idősekről 

Nem állnak 

rendelkezésre 

megfelelő 

adatok az 

egyedülálló 

idősek 

helyzetéről, 

problémáiról. 

R:Pontos adatok 

rendelkezésre állása. K: 

az adatok alapján az 

igényekről megfelelő 

kép kialakulása és 

hosszú távon az igények 

kielégítése, problémák 

megoldása. 

  

adatgyűjtés, 

megfelelő 

szolgáltatások 

(családsegítés, 

szociális 

juttatások...stb.) 

biztosítása 

polgármes

ter, 

családgon

dozó 

2018.12.31. 

Segítség nélkül 

egyetlen idős 

ember sem 

maradhat a 

településen. 

humán, 

pénzügyi 

a 

jelzőrendszeri 

és önkéntes 

segítségnyújtá

ssal az idősek 

megkapják a 

szükséges 

segítséget, 

ami által javul 

az 

életminőségü

k. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 Adathiány 

Nem állnak 

rendelkezésre 

megfelelő 

adatok a 

településen a 

fogyatékkal 

élőkről. 

R:álljanak 

rendelkezésre adatok a 

fogyatékosok számáról, 

életkoráról, a 

fogyatékosság típusáról, 

K:a személyes 

tájékoztatások 

biztosítása, 

H:akadálymentesítés 

  

Adatgyűjtés a 

fogyatékosok 

számáról, 

életkoráról, a 

fogyatékosság 

típusáról, 

akadálymentesítés 

megvalósítása. 

polgármes

ter, 

jegyző, 

családgon

dozó 

2018.12.31. 

megfelelő 

mennyiségű 

adat 

segítségével a 

problémák 

beazonosítható

ak és 

megoldási 

lehetőségek 

kereshetők. 

humán, 

technikai, 

pénzügyi 

A megfelelő 

adatok 

segítségével 

be lehet 

azonosítani a 

fogyatékosok

at érintő 

problémákat, 

ezek 

ismeretében 

pedig 

megoldásokat 



 66 

   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézke

dés 

sorszá

ma  

Az 

intézkedés 

címe, 

megnevezés

e  

A 

helyzetelemzé

s 

következtetés

eiben feltárt 

esélyegyenlős

égi probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentum

okkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az 

intézkedé

s felelőse  

Az 

intézkedés 

megvalósítá

sának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményessé

gét mérő 

indikátor(ok)  

Az 

intézkedés 

megvalósítá

sához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az 

intézkedés 

eredményein

ek 

fenntarthatós

ága  

lehet keresni. 

2 
Segítségkéré

s hiánya 

Nincs 

tudomás a 

fogyatékosoka

t érintő 

problémákról. 

R: A fogyatékosok 

problémáinak jelzése. 

K: A problémák 

rendszerezése. H: 

Probléma megoldása 

személyre szabottan. 

  

Igényfelmérés, 

probléma 

feltárása.Megoldási 

javaslatok 

kidolgozása. 

polgármes

ter, 

családgon

dozó 

2018.12.31. 

Naprakész 

nyilvántartás a 

fogyatékosokró

l és ezáltal 

folyamatos 

probléma 

megoldás 

humán, 

technikai, 

pénzügyi 

Folyamatos 

kapcsolattartá

s a 

problémával 

élő 

fogyatékosok

kal, a segítség 

folyamatos 

biztosítása 

részükre. 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

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

támogassák.  

 

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

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

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek. 

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

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

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet.  

 

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

maradéktalanul megvalósuljanak. 

A megvalósítás folyamata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre.  

 

AHEP Fórum feladatai: 

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

követése, dokumentálása és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 

tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

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

beavatkozások meghatározását 

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

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

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

testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
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Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorai együttműködnek az adott terület célkitűzéseinek megvalósítása érdekében.  

 

A Fórum tagjai: 

- Önkormányzat képviselője 

- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa 

- iskolaigazgató 

- óvoda tagintézmény-vezető 

- védőnő 

- háziorvos 

- civil szervezetek, partnerek képviselői 

 

 

A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül. 

 

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. 

 

Nyilvánosság 

A program elfogadását megelőzően a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja a Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 

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

mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit. 

 

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

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

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

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

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

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

érdekében. 
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Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester 

felel. 

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum 

bevonásával és támogatásával végzi. Így  

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

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

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

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben megtennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 

elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 

tevékenységének összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 

jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a 

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

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 

vegyenek.  

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

annak megvalósításában. 

- az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 

irányítóinak. 

- az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

 

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

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

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

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

együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló 
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szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a 

köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 

 

Érvényesülés, módosítás 

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

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

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

indikátorok teljesülése elmaradásának okait és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 

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

megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT 

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

– felelősségre vonásáról. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT 

végrehajtásáért felelős személy megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez és 

intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról. 

AHEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 

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

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

 

 

I. Ikrény község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 

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

beépítettük. 

 

 

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

(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 98/2013.(XII.10.) számú képviselő testületi 

határozatával elfogadta. 

 

 

Mellékletek: - HEP elkészítési jegyzék 

 

 

 

Ikrény 2013. december 11.  

 

Aláírás 
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Ikrény Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a 

Helyi Esélyegyenlőségi Programot és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak 

venni. 

 

 

 

 

Ikrény, 2013. december 11.   Nefelejcs Nyugdíjas Klub 

 

 

 

 

 

Ikrény, 2013. december 11.   Ikrényi Polgárőr Egyesület 

 

 

 

 

 

Ikrény, 2013. december 11.   Ikrényi Horgász Egyesület 

 

 

 

 

 

Ikrény, 2013. december 11.   Ikrény Sport Egyesület 

 

 

 

 

Ikrény, 2013. december 11.                        Ikrény Község Sportjáért és  

                                                                    Kultúrájáért Alapítvány 

 

 

 

 

Ikrény, 2013. december 11.                        Ikrényi Templomért Alapítvány 

 

 

 

 

 

Ikrény, 2013. december 11.                        Cigány Nemzetiségi  Önkormányzat 

 



HEP elkészítési jegyzék
2
 

 

NÉV
3
 HEP részei

4
 Aláírás

5
 

Nefelejcs 

Nyugdíjas 

Klub 

1 

T 

2 

T 

3 

T 

4 

T 

5 

T 

6 

T 

7 

T 

8 

T 

9 

T 

10 

T 
 

Ikrényi 

Polgárőr 

Egyesület 

É T  É T  É T  É T  É T  É T  É T  É T  É T  É T   

Ikrényi 

Horgász 

Egyesület 

R É T  R É T  R É T  R É T  R É T  R É T  R É T  R É T  R É T  R É T   

Ikrény Sport 

Egyesület 
 É T   É T   É T   É T  R É T  R É T   É T   É T   É T   É T   

Ikrény Község 

Sportjáért és 

Kultúrájáért 

Alapítvány 

 É T   É T   É T  R É T  R É T   É T   É T   É T   É T   É T   

Ikrényi 

Templomért 

Alapítvány 

 É T   É T   É T   É T  R É T  R É T   É T   É T   É T   É T   

Cigány 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

 T   T   T   T   T  T  T  T  T  T   

                                                           
2
Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 

dokumentum 
3
 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  

4
A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett, 

támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
5
Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 
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Ikrény Község 

Önkormányzata 

 

18/2013. 

Kivonat 

 

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2013.december 10 -én tartott ülésén készült jegyzőkönyvéből 

 
 

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőség Program elfogadása 

 

Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenlevő hat tagja egyhangú igen szavazatával az alábbi határozatot hozza: 

 

   98/2013. (XII.10.) Képviselő-testületi határozat  

   Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

   Ikrény Község Helyi Esélyegyenlőségi Program 

dokumentumot a mellékelt formában elfogadja és így  

m e g a l k o t j a 

 

Ikrény Község Helyi Esélyegyenlőségi Program-ját.  

 

 

Felelős: Németh Tamás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Németh Tamás sk.         Komjáti János s.k. 

polgármester                 jegyző 

 

 

 

A kivonat hiteles: 

 

Ikrény, 2013. december 11. 

 

       Komjáti János 

          jegyző 


