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Bevezetés 

 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, 
Pannonhalma Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség 
érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja 
a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 
működtetését.  
 
Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése és végrehajtása során külön 
tekintettel lesz a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  
 
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 

A település bemutatása 
 

Pannonhalma Győr-Moson-Sopron Megye jelentős történelmi múlttal rendelkező kisvárosa, 
települése. Területe 2957 hektár, lakosainak száma 3997 fő.  

A kisváros a megyeszékhely, Győr városától délre, mintegy 20 km-re található a 82-es számú főút 
mellett, az M 1-es autópályától közel 10 km-re.  

A megyeszékhely és a környékbeli települések tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetők, 
vasútvonalon vagy Volánbusz járattal. 

A település infrastruktúrája jó, a villany, gáz, telefon, csatorna- és ivóvízhálózat a település majdnem 
teljes területén kiépített. 

A teljesség alól kivételt a Tót-hegy településrész jelenti, ahol a csatornahálózat kialakítása még várat 
magára.  

Az utak állapota változó képet mutat, még nem egy helyen találhatóak murvás, mart aszfalttal 
borított utak, de a település utcáinak többségére az aszfalttal, betonnal borított burkolatok 
jellemzők. 

A járdák tekintetében is változatos képet mutat a település, mivel a kétoldali járdával rendelkező 
utcák mellett még szép számmal megtalálhatók a csak egyik oldalon járdás, vagy járda nélküli utcák.  

A városban a hulladékgyűjtést egy győri székhelyű kommunális szolgáltató vállalat üzemelteti, mely 
egyben már több éve fenntartja a szelektív hulladékgyűjtés rendszerét is, a mellett, hogy a város 
határában hulladékgyűjtő udvart is üzemeltet.  

Pannonhalma nem egy a 3.300 magyar település vagy a győri agglomeráció települései közül, hanem 
egy különleges történelmi emlékhely, ahol az 1.100. évre visszatekintő Kárpát  
medencei magyar történelem egyszerre van jelen, a kereszténység felvételétől és az államalapítástól 
kezdve, az oktatás megszervezésén át, a különböző korok építő kultúrát teremtő, embert formáló 
tetteiig.  
 
Helyzetét, igényeit csak olyan történelmi kisvárosokkal szabad párhuzamba állítani, mint Kőszeg, 
Szentendre, Sárospatak vagy Visegrád. 
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Az alábbiakban elsőként ismerkedjünk meg néhány alapvető kimutatással, melyek képet adnak 
városunk lakónépességéről, állandó népességéről, öregedési mutatókról, a népesség kor szerinti 
megoszlásáról, a belföldi vándorlásokról és a természetes szaporodásról. 

   
1. számú táblázat: A lakónépesség száma az év végén  

 

                                       Év          fő        
                        
                                   2012            3890                   
                                         2013            3925                     
                                         2014            3960                   
                                         2015            4001                   
                                         2016            3997                

 
1.1. számú táblázat: Az állandó lakónépesség alakulása  
 
                      Év                férfi          nő            összesen  
  
                     2012                1720             1777                      3497 
                         2013                1726             1767                      3493 
                         2014                1717             1755                      3472 
                         2015                1704             1755                      3459 
                         2016                1710             1773                      3483                                
 

1.2. számú táblázat: Az öregedési index alakulása 
 

Év 

65 év 
feletti 

állandó 
lakosok 
száma  

0-14 éves korú 
állandó lakosok 

száma  
Öregedési index (%) 

 

 
2011 

 
582 

 
482 

 
120,75% 

2012 590 494 119,40% 

2013 601 497 120,90% 

2014 607 499 121,64% 

2015 613 486 126,13% 

2016 628 503 124,85% 
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1.3. számú táblázat : A 18 év alatti népesség kor szerinti            
    megoszlása 2018-ban   

 

       Év           1,    2,   3,  4,    5,  6,  7,    8,   9,  10,    11,  12,     13,  14,  15,     16,  17,  18, 
 

   2018         35    32   34   44   27   52    26  43    37    37     30      25       26     41      35      35      34      33    
 
 
 

1.4.számú táblázat: A 65 év feletti állandólakosokra jutó 100 fő 0-14 éves korú  
állandó lakosok száma 

 
              Év        lakosok száma  
   
         2012                    119,4 
           2013                    120,9 
           2014                    121,64    
           2015                    126,13  
         2016                 124,85 

  
   1.5.számú táblázat: A belföldi vándorlások alakulása 

Év 
állandó jellegű 
odavándorlás 

elvándorlás egyenleg 
 

2013 77 61 16 

2014 78 96 -18 

2015 91 78 13 

2016 124 76 48 

 
 

   1.6. számú táblázat: A természetes szaporodás alakulása 

Év élve születések száma 
halálozások 

száma 
természetes 

szaporodás (fő) 

 

2012 40 54 -14 

2013 25 56 -31 

2014 34 46 -13 

2015 24 54 -30 

2016 35 55 -20 

 

 



 

7 
 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja: 

 
 
Pannonhalma Város 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.  
 
Az önkormányzat a köznevelési intézményeket érintő intézkedések érdekében együttműködik a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területi szerveivel.  
 
 

A HEP helyzetelemző részének célja: 
 
Elsődleges cél 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 cél a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
 
További cél 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 a HEP 
Intézkedési Terve (  IT ) tartalmazza. 
 
 

A HEP IT célja: 
 
Cél a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
 
További cél meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
 
Szintén célként határozandó meg annak az együttműködési rendszernek a felállítása, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, a nyomon követés, az 
ellenőrzés-értékelés, a kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórum és a hozzá 
kapcsolódó munkacsoportok. 
 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
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1. A  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 kell 
elvégezni. 
 

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat az alábbi jogszabályok tartalmazzák:  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 

• a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. ( VIII.31. ) EMMI  rendelet, 

• a  fogyatékossággal   élő  személyek  jogairól   szóló    egyezmény és  az ahhoz kapcsolódó 
fakultatív jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény, 

• az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve ( 2006.  július 5. ) a férfiak és  nők  
közötti  egyenlőség  és egyenlő  bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés 
területén történő megvalósításáról,    

• az Országos Fogyatékossági Programról szóló 10/2006. ( II.16.) OGY határozat,  

• a megváltozott képességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, 
továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól   szóló 176/2005. (IX. 2.) 
Korm. rendelet,  
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• a  2/2005. ( III.1. )  OM  rendelet   a   Sajátos  nevelési  igényű   gyermekek óvodai  
nevelésének     irányelve     és     a   sajátos   nevelési   igényű  tanulók iskolai oktatásának 
irányelve kiadásról és annak módosításai a 362/2004. ( XII.26. ) Korm. rendelet az  Egyenlő 
Bánásmód Hatóságáról és eljárásának részletes szabályairól,   

• a 2000. évi LX. törvény a foglalkoztatásból és a foglalkoztatásból eredő hátrányos 
megkülönböztetésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi  Konferencia 1958. évi 42.  
ülésszakán elfogadott 111. számú Egyezmény  kihirdetéséről, 

• a  pályakezdő  fiatalok,  az  ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermekek 
gondozását, illetve  a  családtag   ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának 
elősegítéséről, továbbá az  ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény, 

• a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók 
akkreditációjáról, valamint a megváltozott  munkaképességű  munkavállalók 
foglalkoztatásához nyújtható  költségvetési támogatásokról  szóló 327/2012. ( XI.16.) 
Korm. rendelet,      

• a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 
támogatásokról szóló 177/2005. (IX.2.) Korm. rendelet, 

• a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. ( XI. 8. ) Korm. rendelet, 

• a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás 
igénybevételének feltételeiről, igénylésének döntési rendszerének, folyósításának, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 62/2011. ( IX. 10. ) NEFM 
rendelet,            

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 

Az önkormányzat által megalkotandó helyi rendeletek meghozatalánál és szabályozásnál a releváns 
célcsoportokra figyelemmel vagyunk. 
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      2. A stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Önkormányzatunk helyi stratégiai és települési önkormányzati 
dokumentumai, koncepciói, programjai: 

− a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 7/2015. (II.25.)  önkormányzati 
rendelet, 

− a gyermekek védelméről és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2004. (IV. 1.)   
 önkormányzati rendelet,  

− a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ      
 Társulási Megállapodása    

 
 

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

kimutatása 

 

Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok rendelkezésre állnak, kutatások e témakörben 
még nem készültek önkormányzatunknál. 
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  3. A mély szegénységben élők és a romák helyzete, 

esélyegyenlősége 
 

3.1. A jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
Győr Megyei Jogú Város közelsége miatt a munkanélküliség az országos átlagnál alacsonyabb.  
A város lakói néhány kivételtől eltekintve saját tulajdonú ingatlanokban laknak, s mezőgazdasági 
kiegészítő, esetenként vállalkozási tevékenységet végeznek.  
 

   

3.2. A foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 
 
A HEP táblázataiba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglakoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban Flt.) és a Mötv.-ben foglalt 
feladatai alapján, a településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket 
szükséges elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve 
nemek szerinti bontásban. 
 
A gazdasági fellendülés hatására, a korábbi visszaesést követően javult a munkaerő piaci helyzet 
Magyarországon.  
 
Az elmúlt években az EU átlaghoz hasonló mértékben javult a foglalkoztatás, míg a munkanélküliség 
tekintetében az átlagnál erőteljesebb javulás volt tapasztalható. 
 
Ezzel együtt a magyar munkaerő piac a főbb mutatók javulása tekintetében az unió 
középmezőnyében helyezkedik el. 
 
A munkanélküliségi ráta, valamint a regisztrált álláskeresők számának csökkenése, illetve a 
foglalkoztatási ráta növekedésének újbóli beindulása arra enged következtetni, hogy a mélyponton 
már túllendült a magyar munkaerőpiac. 
 
Ezzel kapcsolatban ugyanakkor továbbra is óvatosságra intenek azok a hazai és közösségi elemzések, 
melyek a foglalkoztatás bővülés, illetve munkahelyteremtés nélküli gazdasági növekedés jelenségét 
prognosztizálják. 
 
A szegénység kialakulása és fennmaradása, egyéb iskolázottsági és szociológiai tényezők mellett a 
foglalkoztatottság hiányára vezethetők vissza. 
 
Ez a megállapítás ugyanakkor fordítva is igazolható. A hátrányos helyzetűek munkaerő piaci 
belépésének esélye erősen korlátozott. 
 
A foglalkoztatási rátában tartós emelkedést nem sikerült elérni, a hazai foglalkoztatási ráta európai 
összehasonlításban rendkívül alacsony, 55 %. 
 
A magyar munkaerő piacot jellemző alacsony foglalkoztatási ráta elsősorban az alacsony iskolai 
végzettséggel rendelkező népesség magas inaktivitására vezethető vissza, amely mindkét nemnél és 
a munkaerőpiacon egyébként legaktívabbnak számító középosztálynál is megfigyelhető. 
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A foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók továbbá az idősebb, nyugdíj 
előtt álló korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerő piacra visszatérő nők, valamint a 
megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. 
 
Alacsony továbbá a 15-24 éves korosztály munkaerő piaci részvétele is. 
 
A fiatalok távolmaradását főként az oktatási képzési idő meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor 
jelentősen megnőtt az iskola befejezése utáni munkahelykeresés ideje is, a tanulás melletti 
rendszeres munkavégzés pedig továbbra sem tekinthető tipikusnak. 
 
A fent felsorolt problémák fokozott mértékben jelentkeznek a munkaerő-piaci szempontból is 
hátrányos helyzetű roma népesség esetében. 
  

 

a) A foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya. 

 

3.2.1.számú táblázat : A nyilvántartott álláskeresők száma,     
   nemek közötti megoszlás 

 

               Év  nő  férfi  összesen 
 
              2014   30      25         55 

              2015   26     17         43 
              2016   26      13                          39 
              2017                 20                       17                    37  
 

   

 

3.2.2. számú táblázat : A nyilvántartott álláskeresők száma, kor   

                                                        szerinti megoszlás 

 

  Év       0-20 17-20 20-24     25-29 30-34 35-39  40-44  45-49 50-54   55-59 59-X       

  2013      5         0         18          8         13         9         10       11          7        14        2 

  2014      2         0           7          5           8         6           5         7          4          7         5  

  2015      2         0           6          3           3         5           4         6          3          5         7   

  2016      1         0           3          4           4         5           3         3          3          3         8  

  2017      1         0           6          2           2         3           1         2          2          4         9    
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3.2.3. számú  táblázat: A regisztrált munkanélküliek/ nyilvántartott álláskeresők   
   száma az állandó népesség 15-64 éves korúak számából %-ban 

  

    Év                    férfi            nő     

   2012                      4,38               4,37     

   2013                      4,14               3,82     

   2014                      2,08               2,58 

   2015                      1,42               2,23  

   2016                      1,06               2,26 

 

3.2.4. számú táblázat: A munkavállalási korú népesség száma 

 

   Év         férfi     nő     összesen 

2012      1228     1185       2473       

2009      1225     1170       2395         

2010      1213     1153       2366                 

2011      1219     1141       2380         

2012      1222     1130       2352          

 

3.2.5. számú táblázat: A munkanélküliek és a 180 napnál munkanélküliek száma és                                                             
                                        aránya 
 

 

Év 

nyilvántartott/regisztrált munkanélküli 
180 napnál régebben regisztrált 

munkanélküli 

fő 
fő 

 

nő férfi összesen nő férfi össz. 

2015 26 17 43 nincs adat nincs adat 16 

2016 26 13 39 nincs adat nincs adat 24 

2017 20 17 37 nincs adat nincs adat 20 
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3.2.6.számú táblázat: Az álláskeresési segélyben részesülők  száma: 
 

               Év                    fő 
              2013                       6                  
                 2014                       5 
                 2015                       5 
                 2016                       7  
                 2017                       8 
 

3.2.7.számú táblázat : A 8 általánosnál kisebb végzettségű regisztrált  munkanélküliek /  
                                         nyilvántartott álláskeresők száma 
                               
                    Év                  fő  
                       2013                     5 
                    2014                     3  
                       2015                     2 
                       2016                     1  
                       2017                     1 
   
 

   3.2.8. számú táblázat:  Az általános iskolát végzett regisztrált munkanélküliek /  
nyilvántartott álláskeresők száma                 
                                          
                     Év                   fő   
                     2013                   30 
                         2014                   17  
                         2015                   11 
                         2016                   10  
                         2017                     9 

         
   3.2.9 számú táblázat: A 8 általánosnál magasabb végzettségű regisztrált munkanélküliek / 
 nyilvántartott álláskeresők száma 
   
                        Év                 fő               
                            2013                   61 
                        2014                   35 
                            2015                   30 
                            2016                   28 
                            2017                   27    
     
   3.2.10. számú táblázat: A járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek / 
                                          nyilvántartott álláskeresők száma 
                           Év               fő 
                          2013                13 
                          2014                12 
                               2015                13  
                               2016                11  
                               2017                11  
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3.2.11. számú táblázat: A 8.évfolyamot eredményesen  befejezők száma   
         felnőttoktatásban. 

 

Év                         A 8. évfolyam eredményes befejezése  

                                                     a felnőttoktatásban 

                          2014                                           53 

                               2015                                            50 

                               2016                                           32    

 

b)  Az Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatja az alacsony iskolai 
végzettségűeket is, mely személyek száma a település összlakosságához viszonyítva nem magas.  

 

  C)   A közfoglalkoztatás. 

 

Az Önkormányzat évek óta 6-8 fő/hó létszámot foglalkoztatott, jelenleg már csak egy fő áll 
alkalmazásában.  

E körben az önkéntes munkavégzés lehetősége is biztosított, melyre már volt is példa 
közfoglalkoztatásunk történetében. 

 

d)  A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb 
tényezőiről, mint a közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett 
beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben vagy a térségben működő 
foglalkoztatási programokról az alábbiak mondhatók el. 

A Pannonhalma-Győr útvonalon a közlekedés jó, elősegíti a pannonhalmi lakosok munkavállalását,  
mivel  a megyeszékhelyen  bármilyen képesítés,  illetve képesítés nélküli munkaerőt is 
foglalkoztatnak, így e probléma kisebb százalékban terheli az önkormányzatot. 

Az Audi Hungária Motor Kft. mint Győr és az agglomeráció legnagyobb munkáltatója, mind 
Pannonhalmáról, mind a környező településekről rendszeres külön busz járattal szállítja a 
munkásokat  a megyeszékhelyre, ezzel biztosítva állást és megélhetést pannonhalmi családok 
számára is. 

Pannonhalma korábbi legnagyobb munkáltatója a Wienerberger Zrt. tulajdonában állt téglagyár 
volt, e mellett működött még a Ceres Sütő Zrt. kenyérgyára is. 

E komoly cégek településünkön felszámolták tevékenységüket s mivel helyükbe újabb ilyen 
formátumú munkaadó cégek nem léptek, a város  legjelentősebb munkáltatója a Pannonhalmi 
Bencés Főapátság lett, illetve a város önkormányzata a maga hivatalával, illetve az általa 
működtetett intézmények rendszerével.      

Fentieken kívül városunkban hasonló jelentőségű és komolyabb létszámot foglalkoztató 
munkáltatókat nem találunk, de kisebb, néhány 1-10 fő munkavállalót foglalkoztató vállalkozások, 
cégek működnek településünkön.   

 



 

16 
 

Az önkormányzat munkahely teremtés reményét nyújtó lehetséges beruházása a termál projekt, 
melynek keretében a településen feltárt 40-41 fokos termálvízre alapozva szállodaépítésre és fürdő 
kialakítására nyílna lehetőség.    

Sajnos e szállodaberuházás önkormányzati forrás híján egyelőre magántőke bevonására, vagy  
pályázati támogatás felhasználására vár. 

Ez valamint a hozzá kapcsolódó termálvizű medencék megvalósítása jelentős lökést adhatna 
városunk fejlődéséhez. 

Nem kizárólagosan, de ténylegesen 98 %-ban önkormányzatunk üzemeltetésében működik a 
településünkön a volt pannonhalmi kistérség önkormányzatainak összefogásával európai uniós 
támogatásból megépült és 2011-ben átadott Szent Márton Járóbeteg Szakellátó Központ.   

Ezen egészségügyi intézmény a labordiagnosztika, a röntgendiagnosztika és terápia, az ultrahang 
diagnosztika és terápia, a belgyógyászat és endokrinológia, a kardiológia, a tüdőgyógyászat, a 
sebészet és traumatológia, az ortopédia, a szülészet-nőgyógyászat, az urológia és andrológia, a 
fizio- és mozgásterápia, a reumatológia, a  szemészet, a fül-orr-gégegyógyászat, a bőrgyógyászat, és 
nemi beteg ellátás,  a pszichiátria, a neurológia, valamint a tüdőgyógyászat-gondozás területein lát 
el feladatokat a volt kistérség, a jelenlegi járás, de az azon kívül eső települések számára is.   

Az intézmény elsősorban az asszisztencia és a kiszolgáló karbantartó személyzet körében alkalmaz 
munkaerőt a helyi lakosság köréből. 

 

e) A fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való  átmenetet 
megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való 
hozzáférés lehetősége. 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központ több évvel ezelőtt felszámolta egy főből álló 
pannonhalmi kirendeltségét.  

 

A munkaerőpiacra való átmenet segítése még a korábbiaknál is nehezebbé vált, mivel a programok, 
képzések, továbbképzések szervezése ténylegesen a megyeszékhelyre került át, ezzel is nehezítve a 
fiatalok foglalkoztatásának megszervezését.  

 

Helyben az önkormányzatok közötti korábban kistérségi, jelenleg pedig jogi személyiségű 
önkormányzati társulás formájában működő Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és 
Gyermekjóléti Központ tud esetlegesen tájékoztatást adni a fiataloknak az elérhető lehetőségekről. 

 

f) A munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások 
feltérképezése pl. felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok 

 

Városunkban a munkaügyi kirendeltség megszűnése óta e kérdést ténylegesen nem tudjuk 
megoldani, helyben a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 
tud tájékoztatást adni a lehetőségekről.  
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g) A mély szegénységben élők és romák települési önkormányzati saját 
fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása. 

 

Városunkban a Polgármesteri Hivatalban és a saját fenntartású intézményekben mint a 
Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsődében, a Kazinczy Ferenc Művelődési Házban, a Városi 
Könyvtárban a mély szegénységben élők és roma származásúak foglalkoztatása a képesítés hiánya 
miatt többnyire nem lehetséges, erre inkább a közfoglalkoztatás keretében van lehetőségünk.  

 

h) A hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Városunkban nincs ismert adat arra vonatkozóan, hogy a foglalkoztatás terén bárkivel is szemben 
bármilyen hátrányos megkülönböztetés történt volna. 
 

3.3 A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, 
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások 

 

3.4. A  lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 
 

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet kerül elemzésre, 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 elemzésre kerülnek a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzők, elsősorban a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés. 

 

3.4.1. számú táblázat: A lakásállomány 

          

év 
összes 

lakásállom
ány (db) 

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmény
eket 

biztosító 
lakások 
száma 

bérlak
ás 

állom
ány 
(db) 

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmény
eket 

biztosító 
lakások 
száma 

szociális 
lakásállo

mány 
(db) 

ebből 
elégtelen 
lakhatási 
körülmén

yeket 
biztosító 
lakások 
száma 

egyéb 
lakáscélr

a 
használt 

nem 
lakáscél

ú 
ingatlan
ok (db) 

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2012 1296 0 19 0 17 0 0 0 

2013 1302 0 19 0 17 0 0 0 

2014 1305 0 19 0 17 0 0 0 

2015 1309 0 19 0 17 0 0 0 

2016 1315 0 14 0 12 0 0 0 
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a) A bérlakás-állomány 

Önkormányzatunk bérlakás állománya 2008-tól 2012-ig változatlan lakásszámmal szolgálta a 
lakossági érdekeket, egy ekkor végrehajtott épületbezárás azonban szűkítette a bérbeadás 
lehetőségeit. 2016-ban 5 lakás értékestésre került, így  önkormányzatunk ettől az évtől 14 lakással 
rendelkezik.     
 

A város bérlakásainak zömére jellemző, hogy az épületek kisebb nagyobb felújításara, korszerűsítésre 
szorulnak, mely munkálatok forrás híján az elmúlt évek, évtizedek során elmaradtak.  

 

A lakások minősége széles sávban mozog mert a szükséglakástól az összkomfortosig szinte minden 
kategória megtalálható közöttük. 

 

Tekintve, hogy a lakások tényleges rendbetételére az önkormányzatnak jelenleg sincs megnyugtató 
fedezete, forrása, az önkormányzat azokat ha van rá igény értékesíti a benne lakók számára.   

 

A bérlakások jellemzően határozott idejű bérleti jogviszonyban kerültek kiadásra, melynek célja, hogy 
az itt élőket egy átmeneti időszak után arra késztesse, hogy jövedelmük  ésszerű beosztásával saját 
maguk oldják meg lakásigényüket           

b) A szociális lakhatás 
 
Az önkormányzat lakásállományának túlnyomó része szociális bérlakás, melyek  állapota sok 
kívánnivalót hagy maga után.       

E lakásokat néhány kivételtől eltekintve többségében szerény jövedelmű, segélyből, alkalmi 
munkából, vagy kis nyugdíjból élő bérlők lakják akiknek sok esetben gondot jelent a lakbér, illetve a 
különböző szolgáltatói díjak kifizetése.  

E lakások történetében rendszeresek a fizetési felszólítások, illetve lakbértartozásra irányuló 
részletfizetési kérelmek. 

A szociális bérlakásállományra jellemző a határozatlan idejű bérleti jogviszony, mely egyrészt nem 
inspirálja a lakókat lakásigényük más keretekben való megoldására, de egyben biztonságot nyújt 
számukra a szerényebb jövedelemből való lakhatásra.     

Önkormányzatunk képviselő-testülete az elmúlt öt évben a korábbi gyakorlaton  változtatva, 
bevezette a határozott idejű, a legtöbb esetben egy éves, bérleti jogviszony rendszerét, hogy a 
szociális bérlakásokban élők ne érezzék élethosszig tartó jogviszonyban magukat.            

 

A képviselő-testület ezzel más, a jelenlegi bérlőnél esetleg rászorultabb  jelentkezőknek is megadta 
az esélyt a bérlakáshoz jutáshoz és egyúttal egy bizonyos körben mozgásteret is adott magának, mert 
a lakások csak határozatlan időre történő bérbeadása rövid idő alatt hosszú évekre bezárta volna a 
kiadható lakások körét.      

      

c) Az egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

      

Az önkormányzat egyéb, lakhatás céljára használt nem lakás célú ingatlanokkal nem rendelkezik. 
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d) A lakhatást segítő támogatások 

 

 
   3.4.3. számú táblázat: A támogatásban részesülők 

Év 
lakásfenntartási 

támogatásban részesítettek 
száma 

Adósságcsökkentési támogatásban részesülők 
száma 

 

2012 88 0 

2013 49 0 

2014 41 0 

2015 39 0 

 
 

A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma csökkenő tendenciát mutat, a mellett, hogy a 
vonatkozó jogi szabályozás szigorodó, változó feltételekhez köti e jogintézmény igénybevételét.    

 
A rendelkezésre álló adatok szerint a családok körében egyre elviselhetetlenebb terhet jelent a 
közműszolgáltatások megfizetése, s az esetleges hiteltörlesztések mellett  nehezen, küzdelmesen 
teljesítik a kifizetéseket. 
 
A településen sajnos ma már nem ritka a szolgáltatások szolgáltató általi kikötése lezárása, illetve  
végrehajtási eljárások kezdeményezése, mely mellett a meggondolatlanul felvett és adott hitelek 
nem fizetése okából is rendre indulnak végrehajtási eljárások.   
 
Az önkormányzat egy kifejezetten erre a célra megalkotott rendelet alapján évi egy alkalommal, 
vissza nem térítendő támogatásban részesíti, a Pannonhalmán vásárlás, vagy építkezés útján első 
lakásukhoz jutókat. 
 
E támogatás éves keretösszege jelenleg 1.500.000. Ft, melyet éves átlagban 6-12 család vagy 
egyedülálló igényel.  
 
Nem jellemző de már előfordult, hogy több kérelem esetén az egy kérelemre előírt maximum 
összegnél kisebb támogatás került kiosztásra. 
 
E támogatási formát az önkormányzat rendelete korábban jelzálog bejegyzéséhez kötötte, de a 
képviselő-testület alaposabb átgondolás után helyesen úgy döntött, hogy e kikötést a rendeletből 
hatályon kívül helyezi s csak az egyébként teljesíthető feltételek meglététől teszi függővé a 
támogatás megítélését.  
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Pannonhalma Városa jelenleg e támogatással próbál segíteni az itt letelepedni szándékozó 
családoknak, melyen kívül egyéb hasonló célú megoldások kidolgozása is szükséges lenne a 
lakónépesség megtartása esetleg létszámának növelése céljából.     

 

g) A lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő 
lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi 
közlekedéshez való hozzáférés bemutatása. 

 

A település állandó lakossága mellett elszórtan mintegy 40-50 olyan hétvégi ház, nyaraló épület 
található, melynek győri vagy külföldi tulajdonosai a hétvégék és a nyári szabadság eltöltésére 
rendezkedtek be.  

 

Ezen ingatlanok lakhatósága, kivitelezési minősége, szolgáltatásokkal való ellátottsága, 
meglehetősen eltérő képet mutat, de a jelenlegi ingatlanárak mellett a viszonylag tehetősebb 
Pannonhalmára költözők nem egy régi lakóházat vásároltak meg s azt lakóhely  vagy tartózkodási 
hely céljából felújították, korszerűsítették.      

 

Ezen ingatlanok megközelítése ritkábban aszfaltozott úton, jellemzően azonban murvás vagy föld 
utakon biztosított. 

 
Ahhoz még sajnos hosszú éveknek kell eltelnie, hogy az önkormányzat saját bevételei,  tehetőssége, 
vagy az esetleges pályázati támogatások lehetővé tegyék ezen  ingatlanok szilárd burkolattal való 
megközelítésének lehetőségét, illetve közművekkel való ellátását.  

 
f) Az eladósodottság 
 

Az eladósodottság országos jelentőségű probléma, mely elsősorban a hátrányos helyzetű, 
munkájukat elvesztett, alacsony jövedelmű személyeket vagy több gyermekes családokat sújtja. 
Önkormányzatunkat az elmúlt években egy személy kereste meg jelentős összegű tartozásának 
átvállalása céljából, de ezt önkormányzatunk nem tudta vállalni. 

 

Önkormányzatunk adósságcsökkentési támogatást nem folyósít, erre vonatkozó rendeletünk nincs. 
 

3.5.   A telepek helyzete 
 

 
a) A telep mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, lakásállományának állapota,  
közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb 
környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 

Városunkból a Ravazd község irányába kivezető út végén található az a Roma Nemzetiséghez tartozó 
mintegy 33-35 fő által lakott sorház, (téglagyári lakások) melynek lakói vízzel és csatornával való 
ellátottság nélkül, szerény körülmények között élnek.    
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E mintegy tíz lakás zömmel állami tulajdonban álló bérlakás, kisebb részben a volt bérlők által 
megvásárolt lakás, melyeket egykoron egy földszinti tömbbe építettek, hozzárendelve egy több ezer 
négyzetméteres telket, mely osztatlan közös tulajdonban áll az állam és a többi tulajdonos között.  

Az ingatlan mint a városba bevezető út színfoltja, a ház előtt, azzal szemben az út másik oldalán, de 
kiváltképp a ház mögött felhalmozott farakások, vashulladékok, használt cikkek gyűjtőhelyeként 
világosan jelzi, hogy ez az országunkban számos település egy egy portáján jelentkező életforma 
városunkban is jelen van s segítségre, megoldásra vár. 

A mintegy negyven méter hosszú, tíz méter széles, körbe frontos, földszintes házban, szoba konyhás 
sötét lakásokban roma, vagy roma származású, kötődésű családok élnek a XXI. század emberéhez 
méltatlan körülmények között. 

E lakások a villanyon kívül más közművel nem rendelkeznek, a víz, a csatorna, a gáz nincs bevezetve,  
fűtésük egyedi módon megoldott.  

Az itt élők vízigényét az önkormányzat által fenntartott utcai nyomókút látja el.           

Az állam 2010-ben, mint tulajdonos, e tulajdonában ragadt leamortizálódott lakásokat megpróbálta 
400.000. Ft-os vételárért 25 éves törlesztőrészlet engedélyezésével eladni a lakóknak, akik azonban 
egy két kivételtől eltekintve nem tudták, vagy nem akarták megvásárolni az ingatlanokat, így a vegyes 
tulajdoni helyzet és az áldatlan állapotok továbbra is fennmaradtak.   

 

b) A telepen élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. 
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 

E lakótömbben hivatalunk tudomása szerint 33-an laknak, azaz ennyien rendelkeznek bejelentett 
lakcímmel. 

Az itt élők életkori megoszlása a következőkben foglalható össze: 

− gyermekkorúak:         9 

− 18-30 év közöttiek:    6 

− 30-40 év közöttiek:    7 

− 40-50 év közöttiek:    6 

− 50-60 év közöttiek:    4 

− 60 év felettiek:           1  

 

A munkaképes korú felnőttek közül (22) 4-en rendelkeznek állandó bejelentett munkahellyel, míg a 
többiek közül a férfiak alkalmi munkából tartják el magukat illetve családjukat, a nők pedig vagy 
szintén alkalmi munkákat (erdőgazdaság, szüretelés) vállalnak, vagy háztartásbeliként nevelik 
gyermekeiket. 

 

A téglagyári lakásokban élők közül 19-en részesülnek rendszeresen valamely önkormányzati 
segélyben támogatásban, a gyermekek valamennyien hátrányos helyzetűek. 
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c) A szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének 
folyamatai 
 

Az elszegényedettek telepei Pannonhalmán nem alakultak ki, az egyébként jelentős számú 
elszegényedett család, egymástól elkülönülten, önálló tulajdonú vagy bérelt ingatlanokon próbálja 
fenntartani magát. 

 

A fentebb hivatkozott téglagyári telepről az utóbbi három évben három család költözött el, ezzel is 
bizonyítva azt, hogy a kitörés a telep esélytelennek látszó világából nem lehetetlen, egyben jelezve a 
többiek, az ott maradottak számára, hogy a felemelkedés útjának első lépése az önálló otthon 
megteremtése, a telep lehangoló, visszahúzó viszonyainak, környezetének hátrahagyása.       

 

 
3.6. Az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
a) Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való    

   hozzáférés  

 

3.6.1. számú táblázat: Az orvosi ellátás alakulása 

Év 

felnőttek és 
gyermekek részére 
tervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

csak felnőttek 
részére szervezett 

háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által ellátott 
szolgálatok száma 

2013 3 2 1 

2014 3 2 1 

2015 3 2 1 

2016 3 2 1 

2017 3 2 1 

 
 

Az alapszolgáltatásokat városunkban két háziorvos, egy gyermekorvos, egy fogorvos, két védőnő és 
egy gyógyszertár látja el. 
 
 
A 2011-ben átadott Szent Márton Járóbeteg Szakellátó Központ két lépésben 2011-ben és 2012-ben 
fogadta falai közé először a gyermekorvosi, a fogorvosi és a védőnői  ellátást, valamint a 
gyógyszertárat, majd 2012-ben a házi orvosi ellátást, s ezzel egy épületben került elhelyezésre a 
pannonhalmi alapellátás, illetve az akkor még kistérségi szakellátás valamennyi résztvevője.   
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év 
közgyógyellátási igazolvánnyal 

rendelkezők  

2012 113 

2013 27 

2014 70 

2015 86 

2016 88 

 

3.6.3. számú táblázat: A megváltozott munkaképességű személyek ellátásában 
részesülők számának alakulása 

                              

                             Év                férfiak        nők         összesen   

                            2012                   88                   81                      169               

                                2013                    89                   83                      172 

                                2014                    92                   79                      171 

                                2015                    86                   77                      163 

                                2016                    81                   75                      156 

 

3.6.4. A helyi szűrővizsgálatok, tüdőszűrő, védőnői szűrések. 

 

a) Városunkban  a  tüdőszűrő    ellátás    rendszeres    vizsgálatait korábban a  Győri Petz Aladár 

Megyei Kórház biztosította a minden év januárjában kirendelt mozgó tüdőszűrő állomás autóbusszal 
történő ellátásával azok számára, akiknek a győri intézet meglátogatása nehézségekbe ütközött. E  
szolgáltatás 3 éve megszűnt a tüdőszűrő ellátást jelenleg a Győri Megyei Kórházban lehet igénybe 
venni.   

 

b) A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

  

A fejlesztő és rehabilitációs ellátásokhoz való hozzáférés részben a Szent Márton Járóbeteg Szakellátó 
Központ, részben pedig a Győri Petz Aladár Megyei Kórház biztosítja az arra rászorulók számára.   

 

c) A közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Szent Márton Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollégium közétkeztetésének ellátásáról a helyi székhelyű IMI-COOP 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. gondoskodik, mely az óvoda épületegyüttesében látja el feladatát. 
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A konyha működésénél az egészséges és helyi alapanyagok felhasználása mindennapos  célt jelent, 
ennek eredményeképpen is értékelhető az, hogy e konyha az említett intézményeken kívül a 
lakossági elvitel körében is népszerű  s más települések igényeit is kielégíti. 

 

d) A sportprogramokhoz való hozzáférés 

 

A Pannonhalmi Sport Egyesület 1946-ban alakult alaptevékenységei körébe tartozik a tömegsport, az 
utánpótlás nevelés, a szakmai oktatás és a tömegsport igényeinek kielégítése. 

A labdarúgó szakosztály hét korosztályban, áll a sportolni vágyók rendelkezésére s az önkormányzati, 
valamint szponzori támogatások mellett pályázati lehetőségekből igyekszik fenntartani magát. 

Ezen kívül a Kazinczy Ferenc Művelődési Házban heti rendszerességgel idősek tornája, jóga 
foglalkozás, női kondicionáló torna, tai-chi edzés, valamint az Angel Dance Hip Hop Csoport, a 
Diamond Dance Jazzbalett Csoport, illetve a Pannonhalmi Sport ás Majorette Egyesület színesíti a 
sportolási lehetőségek palettáját.  

E mellett aki figyelmesen jár kel Pannonhalma utcáin felfedezheti a Pannonhalmi Lányok Asszonyok 
Futó Körét, akik kisebb nagyobb létszámban rendszeresen róják a városka utcáit s szeretettel várják 
csatlakozásra a futni vágyókat. 

 

e) A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 

A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ korábban a 
pannonhalmi kistérség keretében, jelenleg pedig a volt kistérség önkormányzatainak többségét 
magába foglaló jogi személyiségű társulás keretében biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális szolgáltatásokat. 

 

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

  

Városunkban nincs ismert adat arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatások nyújtásakor hátrányos 
megkülönböztetés, vagy az egyenlő bánásmód követelményének megsértése előfordult. 
 

g) A pozitív diszkrimináció (hátrány kompenzáló juttatások, szolgáltatások) a 
szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 
Városunkban a pozitív diszkrimináció előfordulásáról nem áll rendelkezésre információ. 
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3.7 A közösségi viszonyok, a helyi közélet bemutatása 
 
a) A közösségi élet színterei, fórumai 

 

Városunkban számos bejegyzett és nem bejegyzett egyesület, civil szervezet és csoport működik, 
melyek részére a legtöbb esetben a Kazinczy Ferenc Művelődési Ház biztosít helyet.   

 

Pannonhalmán jelenleg a következő egyesületek, civil szerveződések színesítik a közéletet: 

 

Angel Dance Hip Hop Csoport, Baba-Mama Klub, Balance TSE, Cantate  Kamara Kórus, 

Diamond Dance Jazzbalett Csoport, Engeni Baráti Kör, Idősek Tornája, Kalász Kör,    Kézimunka Varázs 
Kör, Madarász Klub, Magyar Vöröskereszt Pannonhalmi Alapszervezete, Mozdulat Színház, 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Női Kondicionáló Torna, Nyugdíjas Klub, Panntúra Egyesület, 
Pándzsa Klub Egyesület, Pannonhalma és Vidéke Mentésügyének Támogatásáért Közhasznú 
Egyesület, Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány,  

Pannonhalmi Óvodát és Bölcsődét Támogató Alapítvány, Pannonhalmi Sport Egyesület, Pannonhalmi 
Sport és Majorette Egyesület, Pannonhalmi Szent Márton Borrend, Pannonhalmi Szent Márton 
Polgárőrség, Pannonhalmi Tűzoltó Egyesület, PIPACS Egyesület, Szent Márton Cukorbetegek 
Egyesülete, és Mese-Vár Marionett Csoport.        

A civil szervezetek, egyesületek a város évente megrendezésre kerülő ünnepségein, rendezvényein 
részt vesznek, azonban a legtöbb esetben azokat ők maguk szervezik meg, részesei az önkormányzat 
vagy a művelődési ház szervezésében rendezett műsoroknak, ünnepségeknek.     

A teljesség igénye nélkül városunkban az utóbbi évek legjelentősebb, civil szervezetek, egyesületek 
szervezésében s jelentős közreműködésével létrejött rendezvények, ünnepségek  a következők 
voltak:   

 

Tűzoltóbál (Pannonhalmi Tűzoltó Egyesület)  

Iskola Bál (Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány)     

Sport Bál (Pannonhalmi Sport Egyesület) 

KALÁSZ Tábor ( KALÁSZ Kör ) 

Városunkban a lakosság túlnyomó többsége Római Katolikus vallású, részükre miséket a 
Pannonhalmi Főapátságban tartottakon kívül a városi templomban celebrálnak minden nap este 6 ill. 
7 órakor, valamint vasárnap 8, és 1/2 10 órai kezdettel.  

 

Pannonhalmán e mellett működik a Jehova Tanúi Királyság-Terme is.   

 

b) A közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 

 

Városunkban a lakosság életét a békés közösségi együttélés jellemzi. 

A településen etnikai konfliktus nem fordult elő. 
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c) A helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás,önkéntes munka 
stb.) 

 

Városunk önkormányzata és a társulás keretében működő Pannonhalma Többcélú Kistérségi 
Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ évente több alkalommal szervez karitatív 
szervezetekkel együttműködve adományozást.  

 

Ezen események közé tartozik a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által szervezett EU élelmiszer 
segély program, valamint a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti 
Központ által szervezett ruhaosztás. 

 
 

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

A Pannonhalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Pannonhalma Város Önkormányzata 2012 
július 26-án kötött együttműködési megállapodást, melyben a korábban a Városi Önkormányzat és 
a Pannonhalmi Roma Kisebbségi Önkormányzat által kötött megállapodásnál alaposabb és 
részletesebben meghatározott elvek és kötelezettségek alapján zavarmentesen működik együtt.  

A Roma Nemzetiségi Önkormányzattól elvártak és tényleges tevékenysége között jelentős eltérés 
mutatkozik. 

A részükre nyújtott néhány százezer forintos állami támogatás mellett az évközi tevékenységük 
alapján elérhető, hasonlóan néhány százezer forintos feladatalapú támogatás elnyerése mellett 
sem tudnak érdemi tevékenységet kifejteni s az általuk képviselt roma közösség elvárásainak nem 
tudnak megfelelni. 

A jelentős számú roma  vagy magát roma származásúnak valló személy abban a reményben 
választotta meg őket képviseletű, hogy akár az államtól akár a települési önkormányzattól olyan 
komolyabb összegű támogatást kaphatnak, mely több év alatt képes lehet őket kiemelni a mély 
szegénység kilátástalanságából s ha lassan is de elindulhatnak azon az úton, melyen a bérből és 
fizetésből élő magyarok többségéhez hasonlóan,  szerényen, de tisztességben, létbizonytalanság 
nélkül meg tudnak élni.    

A nemzetiségi önkormányzat jelenlegi anyagi keretei között ilyen elvárásoknak nem tud megfelelni 
s ténylegesen örül ha szerény működésének feltételeit fedezni tudja, de a rá számító, egységesnek 
nem is mondható pannonhalmi roma társadalmon nem tud segíteni, mivel ahhoz sem anyagi sem 
koncepció szintű alapja nincs. 

A roma nemzetiségi önkormányzat maga is csak vergődik a felé közvetített elvárások súlya alatt, az 
általa képviselni hivatottakon nem tud segíteni.    

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása. 

 
Városunk önkormányzata tisztában van azzal, hogy a Szociális Bizottság által jól ismert mély 
szegénységben élő magyar és roma nemzetiséghez tartozó lakosság helyzetén a segélyezés különféle 
formáival csak tűzoltó munkát végez, mivel e szerény összegű támogatások csak időleges segítséget 
jelentenek az évek hosszú sora óta kérelmezők listáján szereplő személyeknek.  
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Az iskolai végzettségük, képzettségük, egészségi állapotuk következtében munkaképtelen személyek 
helyzete kilátástalannak tűnik, a fiatalabb, munkára képes kérelmezői kört viszont oktatásra 
szervezéssel, jobb híján közmunkába állítással kell rávenni arra, hogy életét a munkáért bért, még ha 
szerényebb bért is elv alapján  fogja fel s ne a támogatást kérők táborát gyarapítsa.     
 

A mély szegénységben élők és a romák helyzete az esélyegyenlőség vizsgálata során településünkön 

Beazonosított problémák Fejlesztési lehetőségek 

A roma családok közötti élet színvonalbeli eltérés, 
valamint a mély szegénységben élő romák és más 

lakosok közötti életszínvonal közötti eltérés 

A főállású közmunkában történő foglalkoztatás 

A roma nemzetiséghez tartozók házai mellett lévő 
termőföld kihasználatlansága, parlagon hagyása 

A kertművelés támogatása 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, 

aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 
   A 18 év alatti népesség kor szerinti megoszlása 2018-ban  
  

 Év       1,  2,   3,  4,  5,  6,  7,    8,   9,   10,  11,  12, 13,   14,  15, 16,  17,  18, 
 

2018   35   32  34  44   27   52   26   43   37     37    30     25    26    41    35    35     34     33   

 

Városunkban az  óvodai és bölcsődei nevelési feladatokat a Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és 
Bölcsőde látja el a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. 

 

A település általános iskolai nevelési oktatási feladatait a Szent Benedek Általános Iskola, 
Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium látja el a működéséhez szükséges személyi és 
tárgyi feltételekkel.   

 

a) A veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és 
aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete   

 
4.1.1. számú táblázat: A védelembe vett és veszélyeztetett        
     kiskorú gyermekek számának alakulása 
 
 

Év    védelembe vett   megszüntetett esetek   veszélyeztetett    
             kiskorú  
       gyermekek száma   18 év alattiaknál      gyermekek száma 
 

 2012                  7                                      0                                           7 
 2013                  0                                      0                                           0  
 2014                  0                                      0                                           0 
 2015                  0                                      0                                           0  
 2016                  2                                      0                                           0 
          
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma:  37  
 
A gyengén látó gyermekek száma:  1  
 
A védelembe vett és veszélyeztetett kiskorúak száma évente jelentős eltérést mutat.  

E körben a legjelentősebb problémákat az iskolai mulasztások sora, az intézményben tanúsított 
magatartási hiányosságok jelentik, melyekhez társul a szülők több esetben mutatott hozzáállása s 
nem egyszer elfogadhatatlan magatartása.  

 

A jelentős eltérések okaként jelölhetők meg a településre való ki és beköltözések, valamint a 
veszélyeztetett gyermekek nagykorúvá válása. 
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b) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
4.1.2. számú táblázat: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben       
részesítettek száma 

          

év 
Rendszeres 
gyermekvéd

elmi 
kedvezmén

yben 
részesítette

k száma 

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatéko

s 
gyermeke
k száma 

Kiegészítő 
gyermekvédel

mi 
kedvezménybe
n részesítettek 

száma  

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

2012   111 2 0 0 111 

2013     69 3 0 0 69 

2014     81 2 0 0 81 

2015     45 1 0 0 45 

2016   31 1 0 0 31 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek száma átlagban 67 fő   

C) A gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 
 A gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma a lakosság jövedelmi helyzetének 
romlása következtében a 2011-2012. évi adatokhoz mérten magasabb értéket mutat.  

d) A kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 
 

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

Tanév 

Ingyen
es 

étkezés
ben 

résztve
vők 

száma 
óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma 
iskola 
1-8. 

évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezmény
es étkezésre 
jogosultak 

száma 
1-13. 

évfolyam 

Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásba
n részesülők 

száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma Szünidei 

HH,HHH 

2013 15 35 9 0 0 0 

2014 13 34 12 0 0 0 

2015 34 25 21 0 0 0 

2016 74 19 28 0 0 8 

2017 75 13 33 0 8 11 
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A Játék-Vár Óvodában az ingyenes étkezésben részesítettek száma a 2014-es tanévtől kezdve 
fokozatosan emelkedett, míg a Szent Benedek Általános Iskolában fokozatosan   csökkent . 

Az 1-13. évfolyamban az 50 % -os mértékű kedvezményes étkezésre jogosultak száma  a 2013. évtől 
fokozatosan emelkedett. 

 

e ) A magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 
  

Városunkban magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek, sem a Játék-Vár Óvodában, sem a 
Szent Benedek Általános Iskolában nincs.   

 

 
 

4.2 A  telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

 

A volt téglagyár mellett található telepszerű lakótömbben élő 9 gyermek önkormányzatunk 
nyilvántartása szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 67/A (2) bekezdése alapján halmozottan hátrányos helyzetű, melynek oka a szülők alacsony 
iskolai végzettsége, munkanélkülisége, a lakókörnyezet és a lakáskörülmények elégtelensége.   

 
E gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése biztosított, hiszen ténylegesen, mind a védőnő, 
mind  a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ,  mind  a 
Polgármesteri Hivatal szociális ellátásokkal foglalkozó ügyintézője, mind a Játék-Vár Óvoda, mind a 
Szent Benedek Általános Iskola megkülönböztetett figyelemmel kíséri sorsukat, így az ő életük 
minden fontosabb mozzanatáról tudnak. 

 

Ezen éppen hátrányos helyzetüknek köszönhető figyelem próbál ellensúlya lenni sorsuknak, 
életüknek.    

 

 
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint 

fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

  
Városunkban a Játék-Vár Óvodába két mozgáskorlátozott gyermek jár. A Szent Benedek Általános 
iskolába egy látássérült, kilenc értelmi fogyatékkal élő és egy autista gyermek jár. 

 

A 2018-es évben városunkban 81 hátrányos helyzetű és 37 halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermeket tartottunk nyilván. 

 

A jelzett fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű gyermekeket az intézményekben megkülönböztetett 
figyelem veszi körül és intézményen kívüli életüket is fokozott figyelemmel kíséri a védőnő, a 
Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ, hogy az egészséges 
hátrányt nem szenvedő többi gyermekhez képest fennálló hátrányukat csökkentse és segítse őket a 
szolgáltatások elérésében.        
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a) A védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések  
 száma, egy védőnőre jutott ellátott, betöltetlen státuszok) 

 
4.3.1.számú táblázat: A védőnői álláshelyek száma  
 

         Év         védőnő          egy védőnőre jutó gyermekek száma 

              álláshelyek    csecsemő             1-3 év     3-6 év  összesen             

2012                   1                            38                    70             129               237 

2013                   2                            22                    67             150               239 

2014                   2                            38                    64             137               239             

2015                   2                            24                    62             133               219 

2016                   2                            27                    66             133               225  

2017                   2                            32                    63             142               237 

 

Városunkban jelenleg a védőnői feladatokat két védőnő látja el. 

 

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

 

Pannonhalmán a házi gyermekorvosi ellátást egy fő gyermekorvos vállalkozási szerződés keretében  
biztosítja. 

 

A gyermekorvosi ellátás 2011-től a város egészségházából beköltözött a Szent Márton Járóbeteg 
Szakellátó Központ épületébe, ahol a házi gyermekorvosi ellátás, mint pannonhalmi alapellátás 
mellett, az intézmény keretébe tartozó szakellátásként heti 18 órában csecsemő és 
gyermekgyógyászati ellátás is biztosított, mind a pannonhalmi, mind a volt kistérségi, járási és más 
települések gyermekei számára.      

 

c) A 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire 
(pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó      
  adatok 
 
A Játék-Vár Óvodában és a Szent Benedek Általános Iskolában logopédiai ellátás működik, az 
elvégezhető fejlesztések helyben történnek.  
 
A további speciális ellátások kielégítése a megyeszékhelyen Győrben biztosított. 

 

d) A gyermekjóléti alapellátás 
 

A gyermekjóléti ellátást 2013 június 30-ig az addig létezett Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás 
keretében a volt kistérség önkormányzatainak fenntartásában és illetékességi területére kiterjedően 
a Szociális és Gyermekjóléti Központ látta el. 
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E tevékenységet a volt kistérség néhány településének e társulásból való kiválása után  az erre a célra 
alapított jogi személyiségű társulás látja el a tagönkormányzatok így Pannonhalma területén is a 
Szociális és Gyermekjóléti Központ keretében 

A gyermekjólét és a családsegítés feladatainak hatékony és költségtakarékos ellátásának 
lehetőségeiről még gondolkoznak, tárgyalnak az önkormányzatok, valószínű azonban, hogy a 
jelenlegi társulási felállás lesz a tevékenység jövője.  

 

e) A gyermekvédelem 
 

A gyermekvédelem hatósági feladatait a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Pannonhalmi 
Járási Hivatalának Gyámhivatala, valamint a város jegyzője látja el, e mellett a társulási formában 
működő Szociális és Gyermekjóléti Központra hárulnak a mindennapi feladatok, akik e munkát több 
helyi ügyintézővel látják el.   

 

f) A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Önkormányzatunk  szociális rendelete alapján a polgármester azonnali segítséget tud nyújtani az arra 
rászoruló és jogosult személyeknek az önkormányzati segélyezés keretében. 

Önkormányzatunk ugyancsak a szociális rendelet önkormányzati segélyének keretében 120.000. Ft. 
erejéig 24 havi kamatmentes törlesztőrészlet engedélyezésével segítséget tud nyújtani a vis major, 
vagy más családi problémák miatt azonnali hathatós segítségre szoruló személyek részére. 

E támogatást az arra rászoruló és jogosult személyek évente egy két alkalommal veszik igénybe. 

Az elmúlt években olyan esetekben volt rá szükség amikor  négy gyermekes család életveszély 
határán álló házát a dőlés veszélye miatt kellett helyreállítani, vagy a téli időszakban ugyancsak 
többgyermekes család elromlott kazánját kellett azonnal megjavítani.     

Önkormányzatunk képviselő-testülete vis major, vagy családi tragédia esetére egy kisebb lakást 
készenlétben tart, hogy az esetlegesen bármely okból egyik napról a másik napra utcára kerülő 
embereket végszükség esetén el tuja helyezni. 

Ezen óvatosság településünkön nem ok nélküli, mert már volt szükség ily eset miatt üres lakásra, 
amikor egy családanyának négy gyermekével menekülnie kellett otthonról egy veszekedés 
következtében.    

 

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

 

A Pannonhalmi Sportegyesület labdarúgó szakosztálya több korosztályban várja a labdarúgás iránt 
érdeklődő gyermekeket, de a sporttelep, sportköri és szabadidős használata folyamatosan biztosított. 

E mellett a Szent Benedek Általános Iskola tornatermében szervezett mozgáskultúrát növelő sportok 
művelési lehetősége is nyitott a gyermekek felé. 

A Kazinczy Ferenc Művelődési Ház a sport és a szabadidős tevékenységek sorával várja a 
gyermekeket, akik itt heti rendszerességgel ismerkedhetnek meg többek között az Angel Dance Hip-
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Hop Csoport, a Balance TSE, a Diamond Dance Jazz Balett Csoport, a Mozdulat Színház, a 
Pannonhalmi Sport és Majorette Egyesület, a Mese-Vár Marionett Bábcsoport és a Tai-Chi 
foglalkozások szépségeivel.    

Ezen kívül városunkban a Kalász Kör rendszeres szombati és ünnepek előtti foglalkozásai valamint 
éves nyári táborai biztosítanak igényes hétvégi, szabadidős és szünidei kikapcsolódást Pannonhalma 
gyermekeinek. 

 

h) A gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

 

A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde valamint a Szent Benedek Általános Iskola  gyermek étkeztetéséről 
az óvoda épületegyüttesében működő IMI-COOP Kft. gondoskodik, mint a város önkormányzatával 
gyermekétkeztetésre szerződött intézmény és egyben hétvégén és szünidőben is  elviteli 
lehetőséget biztosít a családok számára.   

 

Városunkban a tanulók ingyenes tankönyv ellátásban részesülnek. 

 

i) A hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének 
megsértése a szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil 
érdekképviselők észrevételei 

 

Városunkban a szolgáltatások nyújtásakor a hátrányos megkülönböztetésre vagy az  egyenlő 
bánásmód követelményének megsértése vonatkozó információ, adat nem ismeretes.  
 

j) A pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az 
ellátórendszerek keretein belül 

 

Városunkban a tanítási napokon tízóraira iskola tej,  kakaó  és alma biztosított valamennyi gyermek 
részére, hogy azok a gyermekek se legyenek éhesek a tanítás alatt, akiket otthonról tízórai nélkül 
engednek el szüleik. 
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint 
fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

4.4.1.számú táblázat: Az óvodai nevelés adatai 
  

 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 5 

Óvodai férőhelyek száma 140 

Óvodai csoportok száma 6 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6.30-16.30 

A nyári óvoda-bezárás időtartama:  4 hét  

személyi feltételek fő hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 13 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 13 0 

Gyógypedagógusok létszáma 1 0 

Dajka/gondozónő 9 0 

Kisegítő személyzet 1 0 

 

 
4.4.2. számú táblázat: Az óvodai nevelés adatai 
 

   Év  feladatell.   férőhelyek         beíratott    csoportok 
        helyek sz.     száma                gy.száma    gyógyped.  
 
   2012        1                     115                       96                         5 
   2013         1                     122                     114                         5 
   2014         1                     132                     120                         5   
   2015         1                     140                     129                         5 
   2016         1                     140                     119                         5           
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4.4.3. számú táblázat: Az óvodai ellátás  igénybevétele 
 

2017-2018. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves 

 Az intézménybe 
beíratott gyermekek 
létszáma  

34 18 50 14 1 

 Más településről 
bejáró gyermekek 
létszáma  

7 2 5 1 0 

 A beíratott 
gyermekek közül a 
hátrányos 
helyzetűek létszáma 

0 0 0 0 0 

 A beíratott 
gyermekek közül a 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetűek létszáma 

0 0 0 1 1 

 

 

tanév 

Általános 
iskola 1-4 

évfolyamon 
tanulók száma 

Általános 
iskola 5-8 

évfolyamon 
tanulók száma 

általános 
iskolások száma 

 fő fő fő 

 2013/2014 77 79 156 

 2014/2015 81 77 158 

 2015/2016 93 70 163 

Tanév 
általános iskolai osztályok száma 

1-4 évfolyam 
5-8 

évfolyam 
összese 

1-4 
évfoly. 

2013/2014 - - 8 1 

2014/2015 - - 8 1 

2015/2016 - - 9 1 

  

 

4.4.6. számú táblázat: Az általános iskolások adatai (el- és bejárás) 

 2012/2013. tanév 2013/2014. tanév 2014/2015. tanév 

Általános iskolások száma 157 150 156 

Más településről bejáró 6 6 7 
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HH gyerekek száma 42 34 21 

HHH gyerekek száma 
(a hh gyerekek számából) 

29 24 21 

 
 

4.4.7. számú táblázat: A 8. évfolyamot eredményesen     
                  befejezettek száma a nappali oktatásban 

 Tanév   A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma és                       
aránya a nappali rendszerű oktatásban  

2013/2014                                   53                           100% 

2014/2015                                   50                           100%  

2015/2016                                   32                           100%  

 

E tanulók valamennyien felvételt nyertek középfokú oktatási intézményekbe. 

 

a) A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési 
igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

 

Pannonhalmán mind a Játék-Vár Óvoda, mind a Szent Benedek Általános Iskola a  jogszabályok 
vonatkozó előírásainak maradéktalan betartása mellett biztosítja a címben megjelölt gyermekek 
ellátását. 

  

b) A közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 

A Játék-Vár Óvodában gyógypedagógust és pszichológust  nem alkalmaznak, e feladatok ellátását a 
Pedagógiai Szakszolgálat biztosítja az óvoda számára. 

 

A  Szent Benedek Általános Iskolában 2  gyógypedagógust alkalmaznak, pszichológust    a Pedagógiai 
Szakszolgálat biztosít az iskola számára.  

 

c) A hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés 
területén, az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció 

 
Városunkban nincs elkülönített oktatás sem intézmények közötti vagy intézményen belüli 
szegregáció. 
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d) Az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás 
hatékonyságában mutatkozó eltérések 

4.4.8. számú táblázat:  Az iskolai kompetenciafelmérések eredményei 

 

Országos          2013               2014          2015                 2016          2017 

kompeten-      isk.   orsz.         isk.   orsz.   isk. orsz.         isk.  orsz.    isk.   orsz. 

ciamérés         átl.   átl.        átl.  átl.     átl.  átl.             átl.  átl.    átl.   átl. 

eredménye 

Szövegértés 

6. osztály            1485    1487    1524  1481     1537  1488      1528   1494      1542  1503  

8. osztály            1503    1555    1551  1557     1586  1567      1610   1568      1569  1571     

Matematika 

6. osztály            1491    1489    1485  1491     1476  1497      1462   1486      1501  1497  

8. osztály            1522    1620    1599  1617     1571  1618      1623   1597      1568  1612       

 

Városunkban  a Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény  látja el az 
oktatási nevelési  feladatokat.    

 

A fenti országos mérési eredmények alapján iskolánk jó eredményt mondhat magáénak.  

 

e) A pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Városunkban a hátrányos helyzetű gyermekek kiránduláson, tanulmányi versenyeken való részvétele 
biztosított. 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása. 

 

Beazonosított probléma: A gyermekek helyzetének,  esélyegyenlőségének vizsgálata alapján 
megállapítható, hogy településünkön nagy mértékben csökkent a gyermekek életszínvonala.  

 

Fejlesztési lehetőség: Az átlag alatti életszínvonalú gyermekek fokozott figyelemmel kísérése mind az 
óvodában mind az iskolában a gyermekvédelmi felelős által. 

                     
A gyermekek helyzete az esélyegyenlőség vizsgálata során településünkön 

Beazonosított problémára Fejlesztési lehetőségek 

Átlagban csökken a gyermekek életszínvonala. A gyermekek életszínvonalának figyelemmel 
kísérése. 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 
 

5.1.1. számú táblázat: A foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
          

Év 

Munkavállalási korúak 
száma 15-64 évesek 

Regisztrált 
munkanélküliek %-os 

adat 

180 napnál régebben 
regisztrált munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők összesen  

2013 1225 1170 4,14 3,82 -  

2014 1213 1153 2,08 2,58 19  

2015 1219 1141 1,42 2,23 16  

2016 1222 1130 1,06 2,26 24  

2017 - - - - 19  

 

a) A foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

  

Városunkban a munkanélküli nők százalékos száma az utóbbi években kis mértékben magasabb a 
munkanélküli férfiak számánál. 

 

b) A nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

Városunkban a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szociális Intézménye foglalkoztatást segítő 
programokat szervez a munkát kereső nők számára. 

 

c) Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
 

Az alacsony iskolai végzettség miatt a nők foglalkoztatása is ténylegesen a közfoglalkoztatás  
keretében valósulhat meg, melyben ha szükséges az önkéntes részvétel lehetőségét is biztosítani kell 
számukra. 

 

d) A hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 
 

Városunkban a nők foglakoztatása területén hátrányos megkülönböztetésre, bérkülönbségre nincs 
információnk. 
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5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő 
szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, 

férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát 
munkahelyi megoldások stb.) 

 
A Játék-Vár Óvodában és Bölcsődében az óvodai férőhelyek száma a legutóbbi alapító okirat 
módosítást követően 140 főre emelkedett. 

 
A gyermekek létszámának időszakos emelkedése, valamint a vonatkozó jogszabály módosítása 
szükségessé tette két óvónő, egy óvodai dajka és két pedagógiai asszisztens felvételét is. 

 
Az intézményben a bölcsőde jelenleg 14 fős létszámmal üzemel.  
    
Városunk Polgármesteri Hivatalában a munkaidő beosztása rugalmas, de hivatalunk dolgozói a reggel 
7,30-kori kezdő és 16.00. órai záró munkaidő pontokat tartják be s nem élnek a rugalmas munkaidő 
lehetőségével. 

 
A lakosság ügyei intézésének megkönnyítése céljából a Polgármesteri Hivatal egész héten  változó 
időpontokban tart ügyfélfogadást, míg csütörtökön 17,30 óráig várja az ügyfeleket.    

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 

5.3.1. számú táblázat: A családtervezés, anya- és      
             gyermekgondozás területe 

 

Év  védőnők száma  0-3 év közötti létszám     átlagos létszám 
 

 2013                    2                                    89                                                44,5              

 2014                    2                                  102                                                51  

 2015                    2                                    86                                                43 

 2016                    2                                    93                                                46,5 

 2017                    2                                    95                                                47,5  

 

A gyermekorvos és védőnők a Szent Márton Járóbeteg Szakéllátó központ épületében  látják el 
feladatukat. 

 

A védőnői feladatokat jelenleg két védőnő látja el. 

 

Városunk gyermekorvosa több évtizedes áldozatos és a lakosság körében is elismerten magas 
színvonalon végzett munkája alapján, önkormányzatunk képviselő-testületétől megkapta a 
Pannonhalmáért Kitüntető Címet.   
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5.4.  A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
Városunkban a nőket érő erőszakról, a családon belüli erőszakról általánosságban nincsenek 
információink. 
 
 

5.5 A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, 
családok átmeneti otthona) 

 

Városunk anyaotthont, családok átmeneti otthonát nem tart fenn, ezen intézményeket  a 
megyeszékhely Győr Megyei Jogú Város  biztosítja.  

 

 

 

5.6. A nők szerepe a helyi közéletben 

 
Városunk önkormányzatának képviselő-testületében jelenleg nőt nem tisztelhetünk. 

 

A Pannonhalmi Járási Hivatal Vezetője nő. 

 

A Szent Benedek Általános Iskola igazgatója férfi. 

 

A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde vezetője nő. 

 

  A Városi Könyvtár vezetője nő.   

 
A Kazinczy Ferenc Művelődési Ház vezetője férfi. 
 
A Szociális és Gyermekjóléti Központ Vezetője nő  
 
A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 62,5%-a nő. 

 

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

 
Városunkban a nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi probléma a munkanélküliség 
helyzete, melyet jól mutat az esetlegesen adódó hivatali állások meghirdetése során az állás nélküli 
érettségivel vagy akár felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők jelentős száma, legyen szó 
titkársági akár ügyintézői állásokról. 
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása. 

 
Városunkban a nők helyzete, esélyegyenlőségének vizsgálata során beazonosított probléma a magas 
számú munkanélküliség.  

 

A jelzett problémára vonatkozó fejlesztési lehetőségként, a nők részére közmunka program 
szervezése jelölhető meg a Megyei Munkaügyi Központ felé benyújtandó pályázat útján. 

 

 
A nők helyzete az esélyegyenlőség vizsgálata során településünkön 

Beazonosított probléma Fejlesztési lehetőségek 

Magas munkanélküliség és alacsony iskolai 
végzettség a nők körében 

Közmunka program szervezése nők részére, 
pályázat útján. 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

 

 
6.1.1. számú táblázat: A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő 
férfiak száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők 

száma 
összes nyugdíjas 

2013 385 562 947 

2014 376 549 925 

2015 361 559 919 

2016 354 544 898 

 
 
Városunkban a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők az összlakosság mintegy 20%-át teszik 
ki, s a mellett, hogy ezen ellátások között jelentős különbségek is adódnak, ha szerényebb szinten is, 
de ők képezik a lakosság legstabilabb jövedelemmel rendelkező rétegét.   
 
 

6.2. Az idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) Az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
 

Városunk idősebb, nyugdíjas korú lakossága többségében mezőgazdasági kisegítő tevékenységet 
végez háztáji kertjében, vagy munkabírásától függően más a település határában található földjein, 
esetleg őstermelőként kisebb piacokon értékesíti az általa megtermelt konyhakerti növényeket, 
gyümölcsöket.    

 

b) A tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok 
foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató 
egyéb programok a településen) 

 

Településünkön az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatására nincs lehetőség a közintézményekben és a 
foglalkoztatásukat támogató programok rendszere sem alakult ki.   
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c) A hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
 

Városunkban az idősebb korral összefüggő a foglalkoztatás terén megnyilvánuló hátrányos 
megkülönböztetésről nem állnak rendelkezésünkre információk. 

 

 

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

 

Év 
időskorúak járadékában 

részesülők évi átlagos 
száma 

2013 1,25 

2014 1 

2015 0,08 

2016 0 

2017 0 

 

a) Az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 

Városunkban az idősek egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférése az alapszolgáltatás szintjén a 
Szent Márton Járóbeteg Szakellátó Központban székelő két körzeti vagy háziorvos ellátásán keresztül 
biztosított. 

 
A fogorvosi ellátás mint alap és egyben szakellátás ugyancsak a Szakellátó Központ épületében áll az 
idősebb betegek rendelkezésére. 
 
Az alapellátásokon kívül a Szakellátó Központ 19 szakellátási tevékenység biztosításával várja az idős 
betegeket.  

A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ helybéli 
ügyintézőkkel áll az idősebb lakosság rendelkezésére, kiváltképpen idős, egyedül álló, beteg emberek 
segítése céljából.    

A házi segítségnyújtás intézménye az idősebb, magukat teljes mértékben ellátni nem tudó személyek 
részére nyújt a mindennapok során közvetlen segítséget a lakásban elengedhetetlen teendők 
ellátásában. 

A szociális étkeztetés keretében a magának főzni nem tudó, vagy már arra nem képes  idősebb 
korosztály kap segítséget a település két éttermének, konyhájának segítségével, akár az ebéd 
elvitelével, akár annak házhoz szállításával, mérsékelt árakon.      
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A szociális étkeztetés ellátásában a már említett az óvoda és az iskola étkeztetését is ellátó IMI-COOP 
Kft, valamint a város legnépszerűbb és legnagyobb étterme a Király Étterem vesz részt. 

 

b)  A kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 

Pannonhalmán a Művelődési Ház keretében működő Nyugdíjas Klub szervez folyamatos 
programokat, kirándulásokat, rendezvényeket, színházlátogatásokat a nyugdíjas, idős emberek 
számára. 

 

E mellett a Kazinczy Ferenc Művelődési Ház az Idősek Tornája, a Kézimunka Varázs Kör, az Engeni 
Baráti Kör és a Madarász Klub keretében várja rendszeres heti programokkal az érdeklődőket. 

Az önkormányzat képviselő-testülete és a polgármesteri hivatal szép hagyományt ápol az idősek 
napjának minden év októberében történő megtartásával, melyen a Művelődési Ház nagytermében 
énekes zenés műsor keretében vendéglátás kíséretében köszöntik a település idős embereit, mely 
rendezvényeken általában 300-400 idős ember vesz részt. 

Megemlítendő szép gesztus még e körben, hogy a polgármesteri hivatal a fennállása óta  nyugdíjba 
vonult dolgozóit korábban lakóhelyükön a polgármester úr személyes jókívánságaival és 
ajándékkosárral, az utóbbi két évben egy közös ebéd keretében köszönti a karácsonyt megelőző 
időszakban.  

 

c) Az idősek informatikai jártassága 
 

E tekintetben informatikai jártasságról azon esetben beszélhetünk, ahol a volt munkahelyük kapcsán 
az idős emberek megszerezték az informatika alapjait. 

 

 
6.4. Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó 

programok a településen 

 
Településünkön ezen idősek kielégítését célzó programokat a Nyugdíjas Klub szervezi közös 
kirándulások, színházlátogatások, szórakoztató rendezvények keretében.  

 

E mellett szükséges megemlíteni a művelődési ház kifejezetten idősek számára szervezett olyan 
programjait, melyen az idősebb generációhoz tartozó táncdalénekesek, nótaénekesek lépnek fel az 
idős emberek legnagyobb megelégedésére.    

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása. 

 
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek.  
 
Az idősek helyzetével, esélyegyenlőségével kapcsolatban beazonosított probléma az alacsony 
nyugdíjjal rendelkezők megélhetése. 
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E problémára vonatkozóan a terület legjobb ismerője a Szociális és Gyermekjóléti Központ, mely 
ismeretei és felmérése alapján javaslatot készít az Önkormányzat  Szociális Bizottsága felé. 

 
 

Az idősek helyzete az esélyegyenlőség vizsgálata során településünkön 

 
Beazonosított probléma 

Fejlesztési lehetőségek 

 
Az alacsony nyugdíjjal rendelkezők megélhetése. 

Az átlag alatti nyugdíjjal rendelkezők felmérése. 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

7.1. A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos 
problémái 

 

a) A fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei,  foglalkoztatottsága (pl. 
védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás) 

 
Városunkban a  fogyatékkal élők száma elenyésző a lakosság számához viszonyítva.  

 

b)  A hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 

Településünkön a fogyatékkal élők foglalkoztatás területén való hátrányos megkülönböztetéséről, 
vagy az egyenlő bánásmód követelményének megsértéséről nincs tudomásunk. 

 

c) Az önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
Városunkban a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti  Központ kíséri  
figyelemmel a fogyatékkal élők helyzetét és szükség esetén biztosítja a szükséges szolgáltatásokat a 
házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés keretében. 

 
 

7.2. A fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, 
kedvezményei 

 
Településünkön a fogyatékkal élő személyek  részére az állami ellátásokon kívül, vakok személyi 
járadéka, illetve mozgáskorlátozottak  támogatása kerülhet megállapításra.  

 

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

 
a) A települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek                
   akadálymentesítettsége 

 
Önkormányzatunk Polgármesteri Hivatala az alsó hivatali szint elérése tekintetében rendelkezik egy 
mozgáskorlátozottak részére kialakított felhajtó rámpával, egyéb tekintetben nem akadálymentes. 

 
A Szent Benedek Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény rendelkezik lifttel,  és 
mozgáskorlátozottak részére kialakított mosdóval és rámpával, egyéb tekintetben nem 
akadálymentes. 

 
A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde rendelkezik mozgáskorlátozottak részére kialakított felhajtó rámpával, 
egyéb tekintetben nem akadálymentes. 
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A Kazinczy Ferenc Művelődési Ház bejáratánál rendelkezik mozgáskorlátozottak részére kialakított 
felhajtó rámpával, egyéb tekintetben nem akadálymentes.  

 
A Városi Könyvtár  nem akadálymentes. 

 
A Szociális és Gyermekjóléti Központ rendelkezik vakvezető sávval, mozgáskorlátozottak részére 
kialakított mosdóval, rámpával, indukciós hurokkal, tapintható információval, azaz teljes körűen 
akadálymentes. 

 
A Szent Márton Járóbeteg Szakellátó Központ rendelkezik vakvezető sávval, mozgáskorlátozottak 
részére kialakított mosdóval, rámpával, indukciós hurokkal, tapintható információval, azaz teljes 
körűen akadálymentes. 

 

b) A közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés 
lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, 
lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek nem akadálymentesek. 

A Művelődési Ház bejáratánál rendelkezik mozgáskorlátozottak részére kialakított felhajtó rámpával, 
egyéb tekintetben nem akadálymentes. 

 A Járóbeteg Szakellátó Központ teljes körűen akadálymentes. 

 

c)  A munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
A  Polgármesteri Hivatal, a Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 
a mozgáskorlátozottak részére kialakított felhajtó rámpán kívül nem akadálymentes. 

 

d) A közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 
 

Városunkban a még fel nem újított utak, járdák akadálymentesítettsége nem megoldott, ellenben az 
újonnan épülő, felújításra kerülő terek,  utak, járdák kialakításánál már gondot fordít 
önkormányzatunk az akadálymentes közlekedésre. 

e) A fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi  szolgáltatások (pl. 
speciális közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 
Városunk a fogyatékos személyek számára speciális közlekedési megoldásokkal nem rendelkezik, 
fogyatékosok nappali intézményét nem tart fenn. 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesülete a Művelődési Ház keretében fogja össze és szervezi a város 
mozgáskorlátozott lakosságának életét. 
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f) A pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Városunk önkormányzata hátrányt kompenzáló juttatásként rendkívüli segély formájában pénzügyi 
támogatást biztosít hallókészülék, vagy járást segítő eszközök vásárlásához. 
 

7.4.  Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása 

 
A fogyatékosok helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön beazonosított probléma  
a középületek csak részbeni akadálymentessége. 
 
E problémához kapcsolódó fejlesztési lehetőség az e tárgykörre irányuló pályázatok figyelemmel 
kísérése, a pályázat benyújtása, valamint a pályázati önerő biztosítása. 
 
 

A fogyatékkal élők helyzete az esélyegyenlőség vizsgálata során településünkön 

Beazonosított probléma Fejlesztési lehetőségek 

A középületek nem teljesen akadálymentesek A középületek akadálymentesítése 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit 
szereplők társadalmi felelősségvállalása 

 
  

a) A 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi, szolgáltató és 
érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó 
szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi 
megállapodások száma stb.) 

 

Városunkban a civil szervezetek, egyházi szervezetek és az önkormányzati tulajdonban álló 
szolgáltató szervezetek együttműködése zavartalan.  

Az érintett szervezetek évente értékelik az előző évben kifejtett tevékenységüket.  

elepülésünk önszerveződő közösségei a Nyugdíjas Klub, a Cantate Kamarakórus, az Engeni Baráti Kör, 
a Baba-Mama klub, a Diamond Jazzbalett Csoport, az Angel Dance Hip-Hop Csoport, a Balance TSE, a 
Kalász Kör, a Kézimunka Varázs Kör, a Madarász Klub, a Mozdulat Színház, a Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete, a  Pándzsa  Klub       Hagyományőrző 

Egyesület, a Pannonhalma és Vidéke Mentésügyének Támogatásáért Közhasznú Egyesület, a Magyar 
Vöröskereszt Pannonhalmi Alapszervezete, az Idősek tornája Foglalkozás, a Női Kondicionáló Torna 
Foglakozás, a Pannonhalmi Iskoláért Alapítvány, A Pannonhalmi Óvodát és Bölcsődét Támogató 
Alapítvány, a Pannonhalmi Sportegyesület, a Pannonhalmi Sport és Majorette Egyesület, a 
Pannonhalmi Szent Márton Borrend, a Pannonhalmi Tűzoltó Egyesület, a Pannonhalmi Szent Márton 
Polgárőr Egyesület, a PIPACS egyesület, a Szent Márton Cukorbetegek Egyesülete, a Zenebölcsi, és a 
Mese-Vár Marionett Bábcsoport melyek biztosítják a pannonhalmi lakosság minél teljesebb kulturális 
és sport  iránti igényeinek kielégítését.   

E szervezetek lehetővé teszik, hogy programjaikon a település lakossága részt vegyen s  ahhoz 
kapcsolódjék, e mellet pedig áldásos tevékenységükkel öregbítik a település hírnevét. 

 

b) Az önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti 
partnerség bemutatása 

 

Városunk önkormányzata a 2012 július 26-án a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás alapján működik együtt a nemzetiségi önkormányzattal, és az 
aljegyzőn, mint kapcsolattartón keresztül napi kapcsolatban áll annak képviselő-testületével, 
elnökével. 

A nemzetiségi önkormányzat testületi tevékenysége, üléseinek összehívása, annak megtartása, 
jegyzőkönyvének elkészítése, az általa hozott határozatok érdekeltekhez történő eljuttatása  az 
aljegyző közreműködésével történik, akinek feladata a nemzetiségi önkormányzat bármely 
kérésének, javaslatának, felvetésének, elgondolásának segítése és az önkormányzat képviselő-
testülete felé való eljuttatása. 

Mindemellett természetesen a nemzetiségi önkormányzat elnöke a városi önkormányzat valamennyi 
ülésére meghívást kap és ott közvetlenül is fordulhat kéréseivel, kérdéseivel a képviselő-testület 
tagjaihoz. 

A városi önkormányzat tehetősségéhez képest figyelemmel van a roma nemzetiség érdekeire. 
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Sajnálatos, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szerény költségvetési keretei okán nem tudja 
céljait, elképzeléseit megvalósítani és a pannonhalmi roma társadalom igényeit kielégíteni.          

Városunk önkormányzata és a Pannonhalmi Főapátság kapcsolata évről évre fokozatosan teljesedik 
ki. 

Jelzi ezt az, hogy képviselő-testületünk  a főapát úr megválasztását követően meghívására 
bemutatkozó látogatást tett a főapátságban, ahol a két fél egyeztette a jövőre vonatkozó 
legfontosabb elképzeléseit. 

Az ezt követő időszakban pedig az önkormányzat és a főapátság kapcsolata városunk polgármestere 
és jegyzője a főapátságban történő rendszeres és alkalomszerű látogatásaiban teljesedik ki, ahol az 
önkormányzat illetve a főapátság beruházásainak megvalósulását egyeztetik. 

Erre jó példa az önkormányzat városközpont megújítására irányult beruházása, melynek 
tőszomszédságában egyidejűleg folyt a főapátság turisztikai központ kialakítására vonatkozó 
beruházása. 

Ugyanebben az évben a két fél a Cseider-völgy útfelújítása során közös beruházást hajtott végre, 
mely az önkormányzat és a főapátság történetében példaértékű esemény volt. 

Önkormányzatunk és a főapátság jó viszonyát jelzi az is, hogy 2011-ben a képviselő testület Várszegi 
Asztrik főapát úrnak a Pannonhalma Díszpolgára címet adományozta. 

Önkormányzatunk a város civil szervezeteivel jó kapcsolatot ápol, mely kapcsolat   hivatalos és 
tényleges felelőse városunk alpolgármestere, aki mint a civil szféra jó ismerője szószólója, közvetítője 
és képviselője a civil, egyesületi problémakörnek, érdekeknek. 

A fentebb már több helyen felsorolt bejegyzett, nem bejegyzett egyesületek, csoportok és 
önszerveződő körök számos szempontból színesítik városunk életét, felkarolva olyan problémákat, 
szervezéseket, fejlesztéseket, ünnepi műsorokat, megemlékezéseket, hagyományok őrzését és egyéb 
más fontos faladatokat, melyekre az önkormányzatnak sem anyagi kerete, sem szervezési kapacitása 
nincs. 

Az egyes civil szervetek által hagyománnyá érlelt fentebb már leírt rendezvények Pannonhalmán már 
elhíresült emlékezetes eseményekké váltak, melyek közeledtére és ismételt megtartására örömmel 
készülnek az abban részt vevő polgárok.     

Önkormányzatunk éves költségvetésében rendszeres  támogatást nyújt a civil szervezetek számára, 
mely összeg ugyan az igénylők számát tekintve mindig is kevésnek bizonyul, de arányaiban kifejezi az 
önkormányzat köszönetét e szféra a lakosság életében nyújtott szervező tevékenységéért. 

    

c) Az önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

 

Városunk önkormányzata 2013. június 30-ig a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás 
központjaként a volt kistérség önkormányzataival társulási együttműködésben látott el feladatokat, 
melynek keretében épült fel Pannonhalmán a Szent Márton Járóbeteg Szakellátó Központ, valamint e 
társulás keretében kerül korszerűsítésre és bővítésre a Szent Benedek  Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola. 

A kistérség megszűnte után néhány önkormányzat kiválása mellett a volt kistérség önkormányzatai 
úgy határoztak, hogy jogi személyiségű önkormányzati társulás keretében folytatják a Szociális és 
Gyermekjóléti Központ tevékenységét.       

Önkormányzatunk   tagja   a   2005-ben   alakult   Győr   Nagytérségi   Hulladékgazdálkodási     

Társulásnak mely Győr-Moson Sopron, Veszprém és Komárom-Esztergom Megye 112  
önkormányzatát tömöríti magába. 
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Városunk tagja a Pannónia Kincse LEADER Egyesületnek is mely Pannonhalma és Tét városain kívül 63 
települést fog össze . 

A LEADER egyesület Uniós pályázatok forrásaiból több pályázati kategóriában jelentős támogatásokat 
nyújt önkormányzatok, egyházközségek, civil szervezetek és vállalkozások részére.   

 

d) A nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége 

A Pannonhalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzat szerény költségvetési forrásai felhasználásával 
évente több alkalommal nyújtott támogatást azon roma, vagy magukat roma származásúnak valló 
személyeknek, akiket családi helyzetük, jövedelmi viszonyaik alapján rászorulóknak ítél. 

A támogatás egy része az iskola kezdéssel, tankönyvek vásárlásával volt kapcsolatos, míg a második 
alkalom a decemberben nyújtott, a karácsony közeledtével jó helyre kerülő tüzelési támogatás volt. 

A nemzetiségi önkormányzatnak többször szándékában állt egyes személyek számára  konkrét anyagi 
támogatás, segély nyújtása, ezt azonban a rájuk vonatkozó jogszabályok nem tették lehetővé.   

 

e) A civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A civil szervezetek tevékenysége több területen érinti a célcsoportokat, melyekre az alábbiak 
hozhatók  példának. 

A városi mikulás településünk több pontján való megjelenése és a gyermekek részére való 
ajándékosztása önkormányzati és civil szervezeti összefogással valósul meg. 

A gyermekek legnagyobb örömére a város szívében 2013. szeptemberében nyílt meg az Aprók Halma 
Játszótér, mely a PIPACS Egyesület támogatásával és szervezésében valósulhatott meg. 

A városi gyermek nap rendezvényeinek megtartása ugyancsak több civil szervezet összefogásának 
eredménye. 

A gyermekek erkölcsi fejlődésének és szabadidejének, értelmes eltöltése érdekében fogja össze őket 
a KALÁSZ Kör, mely szombati rendszerességgel és jeles ünnepekhez kapcsolódóan működik, e mellett 
minden év augusztusában egy hetes táborozással ismerteti meg a fiatal korosztályt az ország 
különböző tájaival, nevezetességeivel.     

A civil szervezetek korábban már több alkalommal felsorolt különböző formációi a Művelődési 
Házban heti rendszerességgel várják a gyermekeket a sport, a tánc, a zene, a színház, a bábozás stb. 
csoportjaival.   

Településünkön a Művelődési Ház falai között civil szervezeti keretek között működik a Baba-Mama 
Klub, az Idősek Tornája, a Mozgáskorlátozottak Egyesülete, a Női Kondicionáló Torna, a Nyugdíjas 
Klub, mely kifejezetten a célcsoportok életének megkönnyítését, kiegyensúlyozottabbá válását 
célozza.    
 

f) A for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 
 
Településünk tehetősebb és kevésbé tehetős vállalkozásai, cégei az önkormányzat által szervezett 
rendezvényekre rendszeresen ajánlanak fel támogatásokat, melyre jó példa az önkormányzat 
képviselő-testülete által szervezett idősek napi rendezvény évről évre történő vállalkozói támogatása. 
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 
 

a) A helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán 
érintett nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati 
intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a 
helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program készítésébe az érintett szervezetek személyes megbeszélések, 
telefon útján történt beszélgetések, valamint e-mailen folytatott kapcsolattartással történtek. 

 

b) A a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással   kapcsolatos 
észrevételeinek visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása 

 

Az anyag előrehaladása közben akár a szervezetek akár a lakosság részéről az észrevételek jelzése 
személyes megbeszélés, telefonon történő jelzés, vagy e-mailen történt. 
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10. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEPIT) 

 

 

10.1. A HEP IT részletei 

 

 Jövőképünk: 

 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a roma és magyar lakosság a korábbi évek gyakorlata szerint 
békességben és tisztességben él együtt. 
 
Fontos feladat  számunkra, hogy a mély szegénységben élők kilábaljanak kilátástalannak tűnő 
élethelyzetükből és újabb e körben élők ne jelenjenek meg településünkön.  
 
Kiemelt faladatnak tartjuk azt, hogy a gyermekes családok és gyermekek a település átlagos 
életszínvonalához fel tudjanak zárkózni. 
 
Folyamatosan odafigyelünk és tehetősségünktől függően teszünk is azért, hogy  a település idős 
emberei között fennálló  életszínvonal különbség csökkenhessen. 
 
Elengedhetetlennek tartjuk azt, hogy a nők körében csökkenteni tudjuk a munkanélküliséget. 

 
Különös figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a fogyatékkal élő személyek a közszolgáltatásokhoz, a 
középületekhez, az információkhoz hozzáférjenek, vagy könnyebben hozzáférjenek. 

 

Az intézkedési terület címe, részletes kifejtése: 

 

      

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek 
meghatározása  

rövid címmel 

Romák és/vagy 
mélyszegénységben élők 

1. A roma családok közötti élet 
színvonalbeli eltérés, valamint a 
mély szegénységben élő romák 
és más lakosok közötti élet 
színvonal közötti eltérés. 

2. A roma nemzetiséghez tartozók 
házai mellett lévő termőföld 
kihasználatlansága, parlagon 
hagyása.   

1.A főállású közmunkában történő 
foglalkoztatás. 
 
 
2. A kertművelés támogatása. 

Gyermekek 
Átlagban csökken a gyermekek 
életszínvonala 

A gyermekek életszínvonalának 
figyelemmel kísérése 
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Idősek 
Az alacsony nyugdíjjal rendelkezők 
megélhetése. 

Az átlag alatti nyugdíjjal 
rendelkezők felmérése. 

Nők 
Magas munkanélküliség, alacsony iskolai 
végzettség a nők körében 

Közmunka program szervezése 
nők részére, pályázat útján. 

Fogyatékkal élők 
A középületek nem teljesen 
akadálymentesek. 

A középületek 
akadálymentesítése. 

 

A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák és/vagy 
mélyszegénységben élők 

A főállású közmunkában történő 
foglalkoztatás  

A kertművelés támogatása 

1.Polgármester,Polgármester
i Hivatal, Munkaügyi 
Központ,  
Felelős: Polgármester  
2.Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, 
Felelős: Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Gyermekek 
A gyermekek életszínvonalának 
figyelemmel kísérése. 

Védőnő, iskolai és óvodai 
gyermekvédelmi felelős, 
Intézményvezetők, Szociális 
Bizottság,  
Felelős: Védőnő  

Idősek 
Az átlag alatti nyugdíjjal rendelkezők 
felmérése. 

Szociális és Gyermekjóléti 
Központ, Szociális Bizottság,  
Felelős: Szociális és 
Gyermekjóléti Központ 

Nők 
Közmunka program szervezése nők részére 
pályázat útján 

Polgármester, Jegyző, 
Polgármesteri Hivatal, 
Munkaügyi Központ,  
Felelős: Polgármester 

Fogyatékkal élők Középületek akadálymentesítése 
Polgármester, Jegyző,  
Felelős: Polgármester 
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10.2. Összegező táblázat:  A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve 
(HEP IT) 

 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseib

en feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az 
intézkedéss

el elérni 
kívánt cél:   

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 
dokument
umokkal 

Az 
intézkedés 
tartalma 

Az 
intézkedés 

felelőse 

Az 
intézked

és 
megvaló
sításának 
határidej

e 

Az 
intézkedés 

eredményes
ségét mérő 

indikátor(ok) 

Az 
intézkedés 
megvalósít

ásához 
szükséges 
erőforráso

k  
(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az 
intézkedés 

eredményei
nek 

fenntartható
sága 

I. A mély szegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
1 A főállású 

közmunkában 
történő 
foglalkoztatás 

A roma 
családok 
közötti élet 
színvonalbeli 
eltérés, 
valamint a 
mély 
szegénységben 
élő romák és 
más lakosok 
közötti 
életszínvonal 
közötti eltérés 

A roma 
családok 
közötti 
életszínvo
nal 
különbség 
csökkenje
n.  

A roma és 
a nem 
roma 
családok 
közötti 
életszínvo
nal 
különbség  
csökkenje
n  

A roma 
családok 
megélhet
ésének 
alapja a 
szervezett 
munka 
legyen.  

 Ilyen 
dokumen
tum nem 
áll 
rendelkez
ésünkre 

A 
közfoglalko
ztatás 
biztosítása 
pályázat 
útján 

Polgárme
ster és a 
Polgárme
steri 
Hivatal 

Évente 
köz 
foglalko
ztatási 
pályázat 
benyújt
ása 

Emelkedő 
életszínvon
alú 
családok 
száma 

pénzügyi Folyamatos 
kapcsolatta
rtás a 
Roma 
Nemzetisé
gi 
Önkormán
yzattal és a 
roma 
lakossággal 

I. A mély szegénységben élők és romák esélyegyenlősége:  
2 A kertművelés 

támogatása 
A házaik mellet 
lévő termőföld 
kihasználatlans
ága parlagon 
hagyása 

A roma 
családok 
közötti 
életszínvo
nal 
különbség 
csökkenje
n  

A roma és 
nem roma 
családok 
közötti 
életszínvo
nal 
különbség 
csökkenje
n.  

A roma 

Ilyen 
dokume
ntum 
nem áll 
rendelk
ezésünk
re. 

A vetőmag 
és palánta 
biztosítása 

Roma 
Nemzetis
égi 
Önkormá
nyzat 

Minden  
tavassza
l 

A 
megművelt 
terület 
nagysága 

Önkormány
zat és 
Roma 
Nemzetiség
i 
Önkormány
zat 
költségveté
s 

Folyamat
os 
kapcsolat
tartás a 
Roma 
Nemzetis
égi 
Önkormá
nyzattal 
és a 
roma 
lakosságg
al 
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családok 
megélhet
ésének 
alapja a 
szervezett 
munka 
mellett a 
kertművel
és legyen 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 
1 A gyermekek 

életszínvonalá
nak 
figyelemmel 
kísérése 

Átlagban 
csökken a 
gyermekek 
életszínvonala 

Ne 
növekedje
n a 
gyermek 
közötti 
életszínvo
nal 
különbség
. 
Csökkenje
n a 
gyermeke
k közötti 
életszínvo
nal 
különbség
. 

Szűnjön 
meg a 
gyermeke
k közötti 
életszínvo
nal 
különbség
.  

Szociális 
rendelet, 
gyermekv
édelmi 
rendelet, 
költségve
tési 
rendelet 

A 
gyermekek 
életszínvon
alának 
figyelemme
l kísérése 

Iskolai és 
óvodai 
gyermekv
édelmi 
felelős 

Felméré
s 
tanévke
zdéskor 
és a 
második 
félév 
megkez
désekor 

Emelkedő 
életszínvon
alú 
családok/g
yermekek 
száma 

pénzügyi A 
gyermek
ek 
különöse
n a 
veszélyez
tetett 
körbe 
tartozó 
gyermek
ek 
sorsának 
folyama 
tos 
figyelem
mel 
kísérése 

III. A nők esélyegyenlősége 
1 Közmunka 

program 
szervezése 
pályázat útján 

Magas 
munkanélkülis
ég 

Nők 
részére 
közmunka 
program 
szervezés
e   

A nők 
munkanél
küliségéne
k 
csökkenté
se. 

A nők 
munkanél
küliségéne
k 
megszünt
etése  

Ilyen 
dokumen
tum nem 
áll 
rendelkez
ésünkre 

Pályázat 
benyújtása 
közmunka 
programra 

Önkormá
nyzat 
dolgozói, 
polgárme
ster, 
jegyző 

évente Munkaváll
aló nők 
száma 

Pénzügyi A nők 
alkalmaz
ását 
lehetővé 
tevő 
közmunk
aprogra
mok 
folyamat
os 
figyelem
mel 
kísérése 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 
1 Átlag alatti 

nyugdíjjal 
rendelkezők 
felmérése 

Az alacsony 
nyugdíjjal 
rendelkezők 
megélhetése 

Az 
alacsony 
nyugdíjjal 
rendelkez
ők 

Ilyen 
dokumen
tum nem 
áll 
rendelkez

A Szociális 
és 
Gyermekjól
éti Központ 
felmérést 

Szociális 
és 
Gyermekj
óléti 
Központ 

évente Javuló 
életszínvon
alú 
nyugdíjaso
k száma 

pénzügyi Folyamat
os 
kapcsolat
tartás és 
segítségn
yújtás az 
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megélhet
ése 
biztosított 
legyen Az 
alacsony 
nyugdíjjal 
rendelkez
ők 
életszínvo
nala 
csökkenés
ének 
mérséklés
e. 

Az 
alacsony 
nyugdíjjal 
rendelkez
ők 
életszínvo
nala 
csökkenés
ének 
megállítás
a. 

ésünkre javaslatot 
készít a 
Szociális- és 
Egészségüg
yi Bizottság 
felé 

átlag 
alatti 
nyugdíjjal 
rendelke
zők 
részére 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
1 Középületek 

akadálymentes
ítése 

A középületek 
nem teljesen 
akadály-
mentesek 

Középület
ek 
komplex 
akadály-
mentesíté
se  

A 
középület
ekkel 
határos 
közterület
ek 
akadálym
entesítése 
Valamenn
yi 
közterület 
akadálym
entesítése  

Költségve
tési 
rendelet 

Pályázat 
figyelés, 
pályázat 
benyújtása 

Polgárme
ster, 
jegyző 

Pályázat 
figyelés 
folyama
tosan. 
Pályázat 
elnyeré
se 
esetén 
az 
akadály
mentesí
tés egy 
éven 
belül 
való 
elvégzé
se 

Komplex 
akadályme
ntesített 
középülete
k száma 

pénzügyi Az 
akadálym
entesség 
kialakítás
át 
követően 
a 
megvalós
ult 
beruházá
sok 
folyamat
os 
karbanta
rtása 



 

 

10.3. A megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

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

A megvalósítás folyamata 

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

A HEP Fórum feladatai: 
 
1, A  HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 
tájékoztatása. 
 

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

 

3, A HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása.  

 

4, Az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 
döntésre. 

 

 



 

 

5, Az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása. 

 

6, A HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása. 
 
Az esélyegyenlőség célcsoportjaihoz és problématerületeire munkacsoportokat alakítunk az adott 
területen kitűzött célok megvalósítása érdekében.  
 
A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok 
rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára.  
 
A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
 
HEP Fórum tagjai: a munkacsoportok vezetői, az önkormányzat képviselője és a partnerek képviselője  
 
A munkacsoportok: 
 
1., A Romák esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoport: Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
 
2., Az Idősek esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoport: Szociális és Gyermekjóléti Központ 
 
3.,  A Gyermekek esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoportok: Szociális és Gyermekjóléti 
Központ. 
 
4.,  A Nők esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoport: Védőnők 
 
5.,  A Fogyatékkal élők esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsoport: Háziorvosok 
 
 

A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb 
munkacsoportokat hozhat létre. 
 

A monitoring és a visszacsatolás 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot 
készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a 
létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 
 



 

 

A nyilvánosság 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 
honlapunkon közzé tesszük.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 
összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 
személyes adatok védelmének biztosítása mellett.  
 
A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az 
eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, 
beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának 
fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet 
kialakítása érdekében. 
 

A kötelezettségek és a  felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek,csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a jegyző felel.:  

 
1,  Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének    
 sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat  biztosítása. 
 
2,  Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum tagjaival. 
 
3,  Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak 
valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

 
Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi  partnerek számára 
elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

 
Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és  intézményeinek 
dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

 
Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden  ponton megkapják a 
szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  

 
Kötelessége, hogy az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tennie a  szükséges lépéseket, 
vizsgálatot kezdeményezzen és a jogsértés  következményeinek  elhárításáról intézkedjék  

  



 

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

 

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

 

2,   A HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

 

3, Az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 
 önkormányzat felelősével közösen 

 

4,   A HEP Fórum összehívása és működtetése. 
 

 

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

 

1, 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.  

 

2, Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek  

      annak megvalósításában. 

 

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

 

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

 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve  

kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele 
kell foglalni a szerződésbe.  

 

Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség 
alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak 
megvalósításában aktív szerepet vállaljanak.  



 

 

    

Az érvényesülés és a 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 képviselő testületének 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 a HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 
elhárításáról. 
 
A HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 
megvalósításához. 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
10.4. Az elfogadás módja és dátuma 

 
 
 
 

I. A Pannonhalma Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi 
vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP 

Intézkedési Tervébe beépítettük. 

 
II. Ezt követően Pannonhalma Város Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú határozatával elfogadta. 

 
 
 
 
 
 
     Dátum: 2018.XI.27                  Polgármester 
 
 
 
 
A Pannonhalma Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
 
 
      Dátum: 2018. XI.27.                 Jegyző 

 
 
 
 
      Dátum: 2018.XI.27.                                       Szociális     Bizottság 
 
 
 
 
 
      Dátum: 2018.XI.27.                                                       Nemzetiségi Önkormányzat 
 
 
 
      
 
 
 



 

 

HEP elkészítési jegyzék 
 

NÉV HEP részei Aláírás 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Szent Benedek 
Általános Iskola 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

 

Játék-Vár 
Óvoda és 
Bölcsőde 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

 

Szociális és 
Gyermekjóléti 

Központ 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

 

Védőnő 1 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
 

Védőnő 2 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
 

Felnőtt 
háziorvos 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

 

Felnőtt 
háziorvos 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

 

Házi 
gyermekorvos 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

 

Polgármester 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
 

Jegyző 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
R É T 

E 
 

Pannonhalmi 
Rendőrőrs – 
parancsnoka 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

 

Pannonhalmi 
Járási Hivatal 

vezetője 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 

R É T 
E 
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