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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

 

Bevezetés 
 

 

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

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

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

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

Jánossomorja Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében 

szükséges feladatokat.  

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

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

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

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.  

Jánossomorja Város Önkormányzata eleget téve törvényi kötelezettségének 2022. évben 

felülvizsgálta Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A felülvizsgált dokumentumban kék szín jelzi a 

2019-ben elfogadott programhoz képest történt változásokat. 

 

 

A település bemutatása 
 

Jánossomorja Magyarország északnyugati részén, a 86-os főút mentén Mosonmagyaróvártól 14 km-

re délnyugatra, az osztrák magyar határtól 5 km-re található. Vonattal elérhető a Hegyeshalom- 

Csorna- Szombathely vasútvonalon.  

A mai város három egykor önálló községet foglal magába. Mosonszentpéter 1950-ben lett 

Mosonszentjános része, majd az így kibővült Mosonszentjános 1970-ben egyesült Pusztasomorjával. 

Mosonszentjános és Mosonszentpéter már az Árpád-kor óta ismertek, okleveles említésük a 

települést elpusztító tatárjárás után kezdődött.  

Puszta-Somorja a honfoglalás idejében keletkezett, besenyő eredetű község volt, amelyet később 

magyarok laktak, akik főleg halászattal foglalkoztak. A község határát akkor még a Hanság foglalta 

el, a nép egy kis kiemelkedő szigeten élt. Ősi neve Geztencze- Gesztencze- Gesztenyice a Vízenálló 

Geszternye formában ezt a földrajzi körülmény idézi.  A település a törökvilágban egészen 

megsemmisült. Új urai – az Esterházyak, Nádasdyak, Lippayak, Medvánszkyak a Pozsony megyei 

csallóközi Várossomorjáról (Nagysomorja) telepítettek ide lakosokat. Az átépítés (1686) után lett a 

helység neve Puszta-Somorja, amely előbb csak a szóhasználatban, majd az írásmódban is 

hamarosan egybeolvadt.  

Az adott földrajzi településviszonyok eleve kijelölték máig térségi szerepkörét. A későbbi 

szentpéteri határrészen már az ókori rómaiak nagy kiterjedésű villagazdaságit létesítettek. Ezek 

terményeivel látták el a Bécsi-medencében állomásozó limes-védő segédcsapatokat. Ez volt a fő 

kereskedelmi irányultság 1920-ig. Gyakorlatban azonban 1944-ig működött ez a kereskedelmi 

tevékenység.  
 

1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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1926 tavaszától üzemelt a villanyvilágítás, valamint a térségben az elsők között jelent meg a 

telefonkapcsolat is. A helyiek sok nehézség közepette is viruló gazdálkodásra egyedi építészetet 

alakított ki. Különösen Szent-János és Szent-Péter községek főutcáira volt jellemző a heidebauer 

németség meghonosított házépítés formája. Ezek szorosan egymás mellé épített, padlással megemelt 

díszes homlokzatú, kettő-és négyablakos heidebauer házak voltak. A házak az egész utcasornak 

urbánus jelleget adtak.  

A két németajkú település – Mosonszentjános és Mosonszentpéter – iskoláiban a XIX-XX. század 

fordulóján magyarosítás ment végbe. A II. világháború után a németség a kitelepítés áldozatává vált. 

Az 1946-1947-es ki-és betelepítések hatására az addigi évszázadokon át heterogén 

népességszerkezet jelentős mértékben megváltozott. A két német községből kitelepített több mint 

4800 lakos helyére környékbeli, valamint észak-borsodi, mezőkövesdi, felvidéki és erdélyi családok 

érkeztek. 

A II. világháború után statisztikák szerint Mosonszenjánosból 2861, Mosonszentpéterből 1978, 

Pusztasomorjából 1 németet telepítettek ki. A magyarországi németek kitelepítése szinte a teljes 

lakosság összetételének cseréjét eredményezte.  

Jánossomorja 2004-ben városi címet kapott. Közigazgatási területét tekintve közel 150 km2, 

amelyből 38 km2 belterület, és 112 km2 külterület részét képezi.  

 

Az alábbi fejezetrész a település lakosságának jellemzőit ismerteti az elmúlt 5 évre vonatkozóan.  

 
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év 

végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2016 6075 bázis év 

2017 6223 102% 

2018 6283 103% 

2019 6030 99% 

2020 6030 99% 

2021 6125 101% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
  

 

A lakónépességre az állandó változás jellemző. A 2016-os évi adathoz viszonyítva 2017-ben, és 2018-

ban növekedés figyelhető meg, 2019-ben és 2020-ban minimális csökkenés tapasztalható, a 2021-es 

adat pedig valamivel több a 2016-os adatnál. Ezt eredményezhette az, hogy egyre több bevándorló 

érkezett a városba és a természetes szaporodás is növekedett az utóbbi években.  

 

 

 

 

 

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2021-es év adatai) 
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Korcsoport  

Fő 

Az állandó népességből 

a megfelelő 

korcsoportú nők és 

férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 

(TS 0301) 

Férfiak 

(TS 0303) 

Nők 

(TS 0304) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 

0302) 
3057 3068 6125 49,9% 50,1% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)      

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 406 422 828 6,6% 6,9% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 118 105 223 1,9% 1,7% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 1911 1758 3669 31,2% 28,7% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 191 178 369 3,1% 2,9% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 431 605 1036 7% 9,9% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
 
A 2.1. számú táblázat a nemek arányát mutatja meg korcsoportokra lebontva. A legnagyobb réteget 

a 18-59 évesek korosztálya adja, akik a teljes népesség felét jelentik. A nemek arányát tekintve közel 

azonos mértékről beszélhetünk. A legjelentősebb változás 2019-ben elfogadott HEP-hez képest a 60-

64 év közötti korcsoport létszámának csökkenése. Jelentős különbség a 65 év felettiek tekintetében 

adódik, ahol a nők aránya jelentősen magasabb, mint a férfiaké.  

 

 

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 

Fő Változás 

2011 2021 Fő 

15 éves gyermekek száma 49 69 +20 

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 70 68 -2 

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 84 86 +2 

Összesen 203 223 +20 

Forrás: KSH-TSTAR, Népszámlálási adatok   

A 2011-es népszámláláshoz képest jelentősen megnőtt a 15 éves gyermekek száma, míg a 16 és a 17 

éves gyermekek száma állandónak mondható. 

 

 

 

3. számú táblázat - Öregedési index 
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Év 

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú 

állandó lakosok 

száma (fő) 

(TS 0327) 

Öregedési index 

(%) 

(TS 0401) 

2016 925 877 105,47% 

2017 954 890 107,19% 

2018 988 859 115,01% 

2019 986 829 118,93% 

2020 1019 829 122,91% 

2021 1036 828 125,12% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
  

A 3. számú táblázat az öregedési indexet mutatja. Az index azt mutatja meg, hogy 100 fő 14 éven 

aluli főre, hány 65 év feletti személy jut. A 2019-ben elfogadott HEP-hez képest jelentős változás az, 

hogy a 0-14 éves korú állandó lakosok száma egyik évben sem volt több a 65 év feletti állandó 

lakosok számánál. A 14 év alattiak száma stagnál, illetve csökken, míg a 65 év felettiek száma 

folyamatosan növekszik. Ez egybevág az országos átlaggal, elöregedő társadalomban élünk. 

 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 

Állandó jellegű 

odavándorlás 

(TS 0601) 

Elvándorlás 

(TS 0600) 
Egyenleg 

Állandó oda-, és 

elvándorlások 

különbségének 1000 

állandó lakosra vetített 

száma 

(TS 0602) 

2016 94 119 -25 -4,08 

2017 130 102 28 0,81 

2018 81 109 -28 -4,16 

2019 121 160 -39 -6,50 

2020 120 133 -13 -3,07 

2021 92 127 -35 -6,27 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    
 

A fenti táblázat az el-és odavándorlások számát mutatja meg. 2017-ben a városba érkezés száma 

magasabb volt, mint az elvándorlás. Ennek számos oka lehet, azonban az egyik legkiemelkedőbb 

indok az osztrák határ közelsége lehet. Illetve a jobb életkörülmények és több munkalehetőség 

reményében érkezettek állhatnak a növekedés hátterében. 2018 óta azonban ez az érték az 

ellentétjére változott, és az elvándorlások száma emelkedett meg. Különösen magas az 

elvándorlások száma a 2019-es és a 2021-es években. 
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Élveszületések száma 

(TS 0701) 

Halálozások száma 

(TS 0702) 

Természetes 

szaporodás (fő) 

(TS 0703) 

2016 47 77 -30 

2017 60 68 -8 

2018 49 67 -18 

2019 51 85 -34 

2020 49 86 -37 

2021 65 126 -61 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, 

Önkorányzati adatok   
 

A fejezet utolsó, 5. számú táblázata a természetes szaporodásra vonatkozó adatokat foglalja össze. 

A vizsgált időszakban minden esetben a halálozások száma magasabb, mint az élveszületések 

száma. Beigazolódik, ami az országos statisztikákra is jellemző, miszerint elöregedő társadalom 

kialakulása van érvényben. A kiemelkedő 2017-es évhez képest az élveszületések száma 2020-ig 

csökkent, 2021-ben azonban a 2017-es adatot felülmúlva 65 gyermek született városunkban. A 2020-

as évben a koronavírus okozta világjárvány már éreztette a hatását, megugrott a halálozások száma, 

amely a 2021-es évben sajnos még magasabbra ugrott. 

 

Értékeink, küldetésünk 
 

Jánossomorja Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a múlt történelmi és természeti 

értékeinek megőrzésére. Fontos küldetésnek tekinti ugyanakkor, hogy az utókor számára 

maradandót alkosson. A város életét felelősen irányítani, gazdasági, társadalmi és környezeti 

adottságait minél teljesebb mértékben kihasználva fejlődését elősegíteni és a különböző forrásokat 

felkutatva cselekedni. A helyi hagyományokat, szokásokat és értékeket szem előtt tartva, az 

esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe véve igyekszik a gazdasági növekedést felgyorsítani, a 

lakosság életkörülményeit javítani.   

 

Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Jánossomorja 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 
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intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések 

érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

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

esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 

helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

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

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

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

IT tartalmazza. 

 
 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A 

program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

▪ a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

Mötv.) 

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

Szt.) 

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

törvény) 

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

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

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

előírásaira. 

 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

A program elkészítésénél figyelembe vettük azon alábbi helyi rendeleteket, amelyek a település 

szociálisan hátrányos helyzetű lakossága problémáinak enyhítésére szolgálnak:  

− 3/2015. (II.18.) a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól 

− 10/2017. (VI.15.) a gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő 

térítési díjakról 

− 14/2017. (VII.17.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a 

lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról  

− 1/2018 (II.14.) Jánossomorja Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet 

- 1/2019 (II.13.) Jánossomorja Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet 

- 2/2019 (II.13.) a gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő 

térítési díjakról szóló 10/2017. (VI. 15.) rendelet módosításáról 
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- 2/2020 (II.12.) Jánossomorja Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet 

- 3/2020 (II.12.) a gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő 

térítési díjakról szóló 10/2017. (VI. 15.) rendelet módosításáról 

- 2/2021 (I.19.) Jánossomorja Város Polgármesterének 2021. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendelet 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 
Az önkormányzatokról szóló törvény az önkormányzatok számára kötelező jelleggel írja elő a 

gazdasági program elkészítését és elfogadását. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi 

szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőséggel 

összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az 

önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztésér 

szolgálják. A gazdasági program célja a lakosság életminőségének javításához szükséges 

önkormányzati háttér biztosítása, melyet az önkormányzat a saját és a külső eszközök 

felhasználásának optimalizálásával végez. Települési szinten ez egy olyan komplex program, amely 

a természeti környezet fejlesztésével összhangban tervezi el a különböző beavatkozási területek jövő 

orientált alakítását az önkormányzat aktív és cselekvő közreműködésével, a lakosság tevőleges 

támogatásával. Támaszkodunk a település környezetvédelmi programjára, elfogadott 

költségvetésére, településrendezi tervére valamint a településfejlesztési koncepciójára is.  

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
Jánossomorja 2013. július 1-jétől a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás tagja, legfőbb szerve a 

Tanács, ahol a települések polgármesterei képviselik közösségüket.  

Köznevelési feladatokat 3 település, Jánossomorja, Újrónafő és Várbalog intézményfenntartó 

társulásban látja el, melynek székhelye Jánossomorja.  

A szociális és gyermekjóléti ellátásokat a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás Család-és 

Gyermekjóléti Központ és a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat (székhelye: 

Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) látja el. Jelenleg az alábbi szolgáltatások érhetőek el a 

város lakói számára:   

− étkeztetés 

− családsegítés 

− házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

− nappali ellátás 

− időskorúak nappali ellátása 

− fogyatékkal élők nappali ellátása 

− hajléktalanok nappali ellátása 

− család- és gyermekjóléti szolgálat 

− család- és gyermekjóléti központ 

− gyermekek napközbeni ellátása – bölcsőde 

− gyermekek átmeneti elhelyezése: Gyermekek Átmeneti Otthona 
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Az Országos Területfejlesztés is Területrendezési Információs Rendszer (továbbiakban: TeIR) 

adatbázisa adta a legnagyobb segítséget a statisztikai adatok keresését illetően. Az adatok 

összegyűjtésében további segítséget nyújtottak az alábbi partnerek: 

− Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 

− Jánossomorjai Aranykapu Óvoda  

− Kék Bagoly Bölcsőde  

− Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola  

− Idősek Klubja  

− Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár  

 

A fogyatékkal élők számára és helyzetére vonatkozóan, a mélyszegénységben élők számával 

kapcsolatosan releváns adatok helyi ismeretség alapján került nyilvántartásba.  

Azoknál az adatoknál, amelyekkel kapcsolatban nincs nyilvántartás, a 2011. évi népszámlálás adatai 

voltak az iránymutatóak.  

A táblázatokban megtalálható adatok többsége az Országos Területfejlesztési és Területrendezési 

Információs Rendszer, azaz a www.teir.hu oldalról kerültek beszerzésre. Jelentős segítséget nyújtott 

még a Központi Statisztikai Hivatal oldalán található adatok is. Azonban vannak olyan táblázatok 

is, amelyekre vonatkozóan nem található adat és a helyi intézmények sem tudnak biztosítani az 

Önkormányzat számára adatokat. Ezek a következőek: 

− 3.2.7. számú táblázat - „Felnőttoktatásban résztvevők”  

− 3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában. 

 

 

  

http://www.teir.hu/
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A mélyszegénység ma már egyre gyakrabban használt kifejezés. A mélyszegénység alatt azt a 

jelenséget értjük, amikor valaki tartósan a létminimum szintje alatt él, és önerőből nem, vagy csak 

nagyon nehezen tud kilépni ebből a helyzetből. A mélyszegénységnek számos oka lehet, de a 

legkiemelkedőbb a társadalmi és gazdasági hátrányokra, iskolai végzettség hiányára illetve a 

foglalkoztatottságbeli hiányokra vezethető vissza. A mélyszegénység következményei a lakhatási 

és táplálkozási körülményekben illetve az érintett személy egészségügyi állapotában jelentkezik.  

Romának Magyarországon ma az tekinthető, aki romának vallja magát. Ez lényegesen megnehezíti 

a roma lakosság helyzetének vizsgálatát is. 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

Jánossomorja jó helyzetben van társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból, hiszen a 

határ közelsége és a településre épült számos nagyvállalat munkalehetőséget tud biztosítani a helyi 

lakosoknak és a környező településről érkezőknek is. Ennek tükrében a mélyszegénység nem 

jellemző Jánossomorjára. Azonban az elmúlt évek során egyre gyakrabban kellett találkozni a 

városnak ezzel a jelenséggel a migráció hatására. 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

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

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

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

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

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

összevetjük térségi és országos adatokkal is. 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

15-64 év közötti állandó népesség (fő) 
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 

száma (fő) 

Férfi                 
(TS 0803) 

Nő 
(TS 0804)         

Összesen Férfi (TS 0801) Nő (TS 0802) Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2016 2229 2093 4 322 18 0,8% 21 1,0% 39 0,9% 

2017 
2238 2089 

4 327 
24 

1,07% 
25 

1,2% 49 
1,13

% 

2018 
2215 2057 

4 272 
24 

1,08% 
26 

1,26
% 

50 
1,17

% 

2019 
2192 2058 

4 250 
25 

1,14% 
28 

1,36
% 

53 
1,24

% 

2020 
2219 2053 

4 272 
33 

1,49% 
25 

1,21
% 

58 
1,35

% 

2021 
2220 2041 

4 261 
41 

1,84% 
16 

0,78
% 

57 
1,33

% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
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A 15-64 év közötti állandó népesség aránya a vizsgált évek közül, 2017-ben volt a legmagasabb. 

Mégsem ebben az évben volt a legtöbb regisztrált munkanélküli. A 2020. évi munkanélküliek 

száma 58 fő volt, amely a vizsgált időszakokban a legmagasabb értéket mutatja.   

Regisztrált munkanélküliek/ 
nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Fő 
összesen 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

39 50 53 49 58 57 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 1 1 3 0 2 3 

% 2,5% 2% 5,67% 0% 3,44% 5,26% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 3,25 6 6 8 7 4 

% 8,3% 12% 11,32% 16,33% 12,06% 7,01% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 5 7 5 4 6 5 

% 12,7% 14% 9,43% 8,16% 10,34% 8,78% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 3,5 10 5 5 3 3 

% 8,9% 20% 9,43% 10,2% 5,18% 5,26 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 5 5 6 7 1 6 

% 12,7% 10% 11,32% 14,29% 1,72% 10,52% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 3,75 1 3 7 8 9 

% 9,6% 2% 5,67% 14,29% 13,8% 15,79% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 5,25 4 10 4 8 4 

% 13,4% 8% 18,87% 8,16% 13,8% 7,01% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 2,5 5 3 3 4 6 

% 6,4% 10% 5,66% 6,12% 6,9% 10,52% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 4 4 4 5 5 5 

% 10,2% 8% 7,54% 10,21% 8,62% 8,78% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 6 7 8 6 14 12 

% 15,3% 14% 15,09% 12,24% 24,14% 21,07% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      

 

2020-ban volt a legtöbb regisztrált munkanélküli, 58 fő. A legkevesebb munkanélkülit 2016-ban 

regisztrálták Jánossomorján. A korosztályokat tekintve 2019-ig a 30-34 évesek, valamint a 35-39 

évesek körét érinti a munkanélküliség a leginkább, 2020-ban azonban drasztikusan megnövekedett 

az 59 év feletti nyilvántartott álláskeresők száma.  
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3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma és aránya nemek szerint 

Év  

180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált 
munkanélküliek 
aránya (TS 1501) 

180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresők száma nemek 

szerint 

Nők és férfiak aránya, a 180 
napon túli nyilvántartott 

álláskeresőkön belül 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők 

2016 23 5 4 9 55,6% 44,4% 

2017 18 4 5 9 44,4% 55,6% 

2018 14 2 5 7 28,6% 71,4% 

2019 13 4 3 7 57,1% 42,9% 

2020 22,8 9 4 13 69,2% 30,8% 

2021 29,8 14 3 17 82,3% 17,7% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   

2021-ban számolták a vizsgált évek közül a legtöbb olyan személyt, aki 180 napnál hosszabb ideje 

volt regisztrált munkanélküli. A nemek arányát tekintve 2017-ben és 2018-ban több volt a nő, mint 

a férfi, 2021-ben azonban azt láthatjuk, a férfiak aránya több, mint a négy és félszerese a nők 

arányának.  

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

Év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 
 

Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen 

 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 
 

2016 503 491 994 1 0,2% 0 0,0% 1 0,1%  

2017 482 472 954 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%  

2018 466 460 926 2 0,2% 1 0,1% 3 0,3%  

2019 435 433 868 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%  

2020 440 431 871 0 0,0% 1 0,1% 1 0,1%  
2021 438 418 856 1 0,2% 1 0,2% 2 0,2%  

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal        

 

2016-ban volt a legmagasabb a 18-29 évesek száma és 2021-ben a legkevesebb. Alapvetően 

megállapítható, hogy ebben a korosztályban a pályakezdők álláskeresők száma elenyésző. Ez azzal 

magyarázható, hogy számos lehetőség biztosított a településen, amelyeknek köszönhetően gyorsan 

el tudnak helyezkedni a fiatalok.  
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

Legalább az általános iskola 8. 
évfolyamát elvégzett 15 éves és 
idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában   

Iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 
százalékában 

Férfi (TS 1601) Nő (TS 1602) Férfi Nő 

  % % % % 

2001 91,7% 85,8% 8,3% 14,2% 

2011 96,8% 95,2% 3,2% 4,8% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás   

 

Összességében elmondható, hogy a lakosság elöregedésével párhuzamosan csökken az általános 

iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma. A nők esetében mindkét vizsgált évben több azon 

személyek aránya, akik nem rendelkeznek általános iskolai végzettséggel, mint a férfiak 

tekintetében. Ha megvizsgáljuk az általános iskolai végzettséggel rendelkezők arányát, láthatjuk, 

hogy 2001-ben a nők és férfiak közötti különbség még viszonylag jelentős volt, viszont 2011-re ez az 

arány minimálisra csökkent. Az iskolai végzettségének növekedése arra vezethető vissza, hogy a 

fiatal lakosság képzettebb, mint az idősödő társadalmi réteg. Ennek számos oka húzódhat a 

háttérben, a leginkább említésre méltó lehet a munkaerőpiacon való könnyebb elhelyezkedés.  

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

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása 
iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb végzettség 

(TS 0901) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 0902) 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség (TS 0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2016 39 3,25 8,3% 13,5 34,4% 22,5 57,3% 

2017 49 6 12,25% 16 32,65% 27 55,1% 

2018 50 5 10% 20 40% 25 50% 

2019 53 3 5,66% 13 24,53% 37 69,81% 

2020 58 8 10,34% 26 45,62% 26 45,62% 

2021 57 3 5,26% 14 24,56% 40 70,18% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     

 

A táblázatból azt láthatjuk, hogy 2020-ig arányaiban a 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséggel 

rendelkezők közül kerül ki a legtöbb regisztrált munkanélküli. Ez nem azt jelenti, hogy a képzettség 

hátrányt jelentene. A vizsgált években már nagyon kevés azon személyek száma, akik még a 8 

általános iskolai végzettséggel sem rendelkeznek. Így az ő arányuk elenyésző nagyságrendet mutat. 
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2020-ban amellett, hogy megemelkedett a regisztrált munkanélküliek száma, kiegyenlítődött a nyolc 

általános iskolai végzettséggel rendelkező munkanélküliek, valamint az ennél magasabb 

végzettséggel rendelkező munkanélküliek száma, 2021-ben azonban ismét a nyolc általánosnál 

magasabb végzettségű munkanélküliek aránya volt a legnagyobb, majdnem a háromszorosa a nyolc 

általános iskolai végzettségűek aránya. Ebben valószínűleg nagy szerepe volt a 2020-ban kitört 

koronavírus járványnak, amely nehéz gazdasági helyzetbe hozta az országot, a munkáltatókat, 

olyan szituációt teremtve, amellyel korábban még nem találkoztunk.  

 

c) közfoglalkoztatás 

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája. Célja, hogy a közfoglalkoztatottak 

sikeresen visszakerüljenek, illetve bekerüljenek a munkaerő-piacra. Továbbá a közfoglalkoztatás a 

munkanélküliség csökkenését is szolgálja. Jánossomorja Város Önkormányzatának esetében a 

munkaügyi kirendeltségen regisztrált álláskeresők érhetik el a közfoglalkoztatás lehetőségét.  

 

 

Év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a település 

aktív korú lakosságához 
képest  

2017 1 0% 

2018 7 0,16% 

2019 4 0% 

2020 4 0% 

2021 2 0% 

Forrás: KSH-TSTAT   
 

Városunk esetében a közfoglalkoztatásban résztvevők száma a település aktív korú lakosságához 

viszonyítva elenyésző annak ellenére, hogy a korábbi évekhez képest többen vesznek részt a 

programban. 

 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 

közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, 

helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

 

Jánossomorja szerencsés helyzetben tudhatja magát, hiszen nagyon kedvező helyen fekszik, az 

osztrák határ közelsége miatt és alapvetően az országos elhelyezkedése miatt is. Éppen ezért az 

álláskeresők nagy eséllyel találnak maguknak munkát a városban.  

 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya az ország többi 

munkaügyi központjához hasonlóan, biztosítja az Ifjúsági Garancia Rendszert az álláskeresőknek. 

A Programmal az ország vállalta a 25 év alatti fiataloknak a munka, illetve a tanulás világába történő 

be- vagy visszajutáshoz konkrét lehetőség felajánlását, meghatározott időtartamon belül. 

A célcsoport a 25 év alatti (15-24 éves) sem nem tanuló, sem nem dolgozó, az Ifjúsági Garancia 

Rendszer és a keretében megvalósuló munkaerő-piaci programok indításakor — közöttük kiemelten 

a legalább 6 hónapja — álláskeresőként nyilvántartott fiatalok. A program célja számukra 
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valamilyen konkrét lehetőség felajánlása a foglalkoztatásra vagy a tanulásra. 

A 3.2.7. felnőttoktatásban résztvevők számát, illetve a 3.2.8. Felnőttoktatásban résztvevők száma a 

középfokú iskolában c. táblázat tekintetében sajnos nem áll rendelkezésünkre elég információ.  

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 Év 

Általános iskolai felnőttoktatásban 
tanulók száma 

(TS 3401) 

8. évfolyamot eredményesen 
befejezte a felnőttoktatásban 

(TS 3301) 

Fő Fő % 

2016 n.a. n.a.  

2017 n.a. n.a.  

2018 n.a. n.a.  

2019 n.a. n.a.  

2020 n.a. n.a.  

2021 n.a. n.a.  

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

 

 
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma 
középfokú iskolában       

 Év 

Középfokú 
felnőttoktatásban 

résztvevők 
összesen 

Szakiskolai 
felnőttoktatásban  
résztvevők száma 

(TS 3501) 

Szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

Gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

Középiskolai 
tanulók száma a 

felnőttoktatásban 
(TS 3601) 

Fő Fő % Fő % Fő % Fő 

2016 n.a. n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 

2017 n.a. n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 

2018 n.a. n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 

2019 n.a. n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 

2020 n.a. n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 

2021 n.a. n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 

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

 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 

programok) 

 

A munkaerő-piaci integrációt térségünkben a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Osztálya koordinálja. A Munkaügyi Központ rendszeresen tart különböző 

képzéseket a munkanélkülieknek. 2020-ban és 2021-ben a koronavírus világjárvány miatt a tervezett 

képzések nagy része elmaradt.  
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g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása 

 

Az önkormányzat saját fenntartású intézményeiben nem foglalkoztat mélyszegénységben élő 

személyeket, valamint magát roma nemzetiségűnek valló személyt sem. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Az önkormányzatnak nincs tudomása arról, hogy hátrányos megkülönböztetés érné a 

foglalkoztatottakat.  

 

 

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

kapcsolódó támogatások 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi törvény értelmében a temetési segély, az 

átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2014. január 1-jétől megszűnt és az 

önkormányzati segéllyé olvadt össze. A törvény felhatalmazása szerint a települési 

önkormányzatoknak meg kellett alkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, 

folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.  

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015 (II.18.) rendelet 

értelmében Jánossomorján az alábbi ellátási formák vehetők igénybe.  Lehetőség van pénzbeli – és 

természetbeni ellátás, illetve szociális szolgáltatások igénybevételére.  

A rendkívüli települési támogatás természetbeli és pénzbeli ellátásként is nyújtható. A rendkívüli 

települési támogatás természetbeni juttatás formája: vásárlási utalvány, élelmiszercsomag, 

meghatározott célra történő pénzbeli átutalás (közüzemi számla, térítési díj), vagy tüzelővásárlási 

utalvány.  

A természetbeni ellátás a köztemetés.  

A szociális szolgáltatások közé az étkeztetés, a családsegítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

a házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, fogyatékkal élők nappali ellátása és a 

hajléktalanok nappali ellátása. A jánossomorjai lakosok igénybe vehetik az ápolást gondozást nyújtó 

intézmények szolgáltatásait, illetve az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények (idősek 

gondozóháza, hajléktalanok átmeneti szállása) szolgáltatásait is. Az utóbb említett ellátások 

igénybevételének rendjét a szociális intézmények fenntartója, a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás 

határozza meg.  

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, a közgyógyellátás megállapítása, az ápolási díj, az 

időskorúak járadéka, és az aktív korúak ellátása a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvár Járási Hivatal keretein belül kerül megállapításra. A Mosonmagyaróvár Járási 

Hivatal képviseletében korábban heti két alkalommal érkeztek ügyintézők Jánossomorja Város 

Önkormányzatához, a vírushelyzet miatt azonban a személyes ügyfélfogadás átmenetileg szünetel.   
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3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 
15-64 év közötti állandó 

népesség száma 
(TS 0803 és TS 0804 összesen) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők (fő) - (TS 1101) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők % 

2016 4 322 38 0,9% 

2017 4 327 34 0,8% 

2018 4 272 37 0,9% 

2019 4 250 36 0,85% 

2020 4 272 44 1% 

2021 4 261 38 0,89% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   

 

A fenti táblázatból láthatjuk, hány személyt érintett az álláskeresési segélyben való részesülés 

negyedévente. Mind a 15-64 év közötti állandó népesség száma, mind az álláskeresési segélyben 

részesülők száma stagnál. 

   

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

Év 

Regisztrált munkanélküliek/ 
nyilvántartott álláskeresők száma 

(TS 1301) 

Álláskeresési járadékra 
jogosultak (TS 1201) 

Fő Fő % 

2016 39 38 97% 

2017 49 34 69% 

2018 50 37 74% 

2019 53 36 68% 

2020 58 44 76% 

2021 57 38 67% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
 

A táblázat adatai alapján a 2016-os évben volt az álláskeresési járadékra jogosultak aránya a 

legmagasabb, majd 2019-ig stagnált. 2020-ban ismét emelkedett az álláskeresési járadékra jogosultak 

száma, a regisztrált munkanélküliek számával együtt. Ez valószínűleg a koronavírus világjárvány 

hatása, amely nehéz gazdasági helyzetbe hozta az egész világot.  
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Év 

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásban 

részesülők átlagos száma 2015. márc. 
1-től érvényes módszertan szerint 

(TS 5401) 
  

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

való jogosultság megváltozott) 

Fő 15-64 évesek %-ában Fő Munkanélküliek %-ában 

2016 5,55 0,06% 11 28,03% 

2017 5,83 0,13% 8 16,32% 

2018 8,73 0,20% 9 18% 

2019 9,17 0,21% 9 16,98% 

2020 9,47 0,22% 10 17,54% 

2021 9,25 0,21% 8 14% 

    

 

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesülők aránya állandónak mondható. Az EGYT-ben részesülők száma kevesebb, 

mint 1%, az FHT-ban részesülőké 17-18% körül stabilizálódott 2017 óta.   

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

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

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

fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 

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

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

a) bérlakás-állomány 

 

 

 

 

 

 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 
 Lakásállo-
mány (db) 
(TS 4201) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülménye
ket biztosító 

lakások 
száma 

Bérlakás 
állomány 

(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Szociális 
lakásállomány 

(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2016 2218 0 47 0 46 0 1 0 

2017 2227 0 44 0 21 0 0 0 

2018 2229 0 43 0 20 0 0 0 

2019 2236 0 43 0 20 0 0 0 

2020 2256 0 42 0 20 0 0 0 

2021 2258 0 42 0 20 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok     
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Jánossomorja Város Önkormányzata 2016-ban 47 bérlakással rendelkezett, 2020-ban ez a szám 42-re 

csökkent. Ennek oka a régi lakások elbontása, valamint a lakáseladások. Megállapítható azonban, 

hogy további bérlakásokra is lenne igény a városban, amely a migráció hatására alakulhatott ki. 

 

b) szociális lakhatás 

A szociális lakásállomány száma a vizsgált évek során csökkent, ennek oka a lakosság általános 

életszínvonalának javulása, valamint a város szakember-ellátottságának növekedése. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

Nincs ilyen ingatlan Jánossomorja területén. 

 

 d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

Sem a bérlakások, sem a szociális lakásállományok tekintetében nem beszélhetünk elégtelen 

lakhatási körülményekről a város tekintetében.  

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek a szociális törvényből, így 

ettől az időponttól kezdve a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.   

 

 

f) eladósodottság 

Az eladósodás Jánossomorja tekintetében is problémákat okoz, különösen a hátrányos helyzetű, 

munkájukat elvesztő vagy az alacsony jövedelmű, több gyermekes családokra nézve.  

 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés 

bemutatása 

A kültéri lakások közműellátásáról nem áll rendelkezésünkre adat.  

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Szegregátum Jánossomorja területén nincs és a kialakulás veszélye sem áll fenn.  

 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői 

(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 

 

 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
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a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

Jánossomorján az alapellátását 3 felnőtt háziorvos, 1 gyermek háziorvos és 1 fogorvos látja el. Az 

anya-, gyermek-, és csecsemővédelmi ellátásról 2 védőnő gondoskodik. Továbbá fizioterápia és 

masszázs is működik Jánossomorján. A városban labor nem működik, de helyben van lehetőség 

vérvételre. A betegek helyzetét megkönnyítve, a mintákat az Önkormányzat eljuttatja a 

Mosonmagyaróvári Karolina Kórház laboratóriumába, az eredményeket később szintén a 

településen tudják átvenni a betegek. 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett 

háziorvosi szolgálatok 
száma 

(TS 4401) 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

(TS 4301) 

A házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

(TS 4501) 

2016 4 3 1 

2017 4 3 1 

2018 4 3 1 

2019 4 3 1 

2020 4 3 1 

2021 4 3 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási 
igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal 

rendelkezők száma 
(TS 5601) 

2016 97 

2017 116 

2018 112 

2019 122 

2020 100 

2021 109 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

A közgyógyellátás a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvár Járási 

Hivatal keretein belül kerül megállapításra.  A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Jánossomorján viszonylag állandónak mondható 2016 és 2021 között. 

 

 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 
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Év 
Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban részesítettek évi 
átlagos száma (TS 5901) 

Ápolási díj, méltányossági 
alapon: támogatásban 

részesítettek évi átlagos száma 
(TS 5902) 

Összesen 

2016 22 n.a.  

2017 29 n.a.  

2018 30 n.a.  

2019 19 n.a.  

2020 17 n.a.  

2021 22 n.a.  

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 

Az ápolási díj megállapítása a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvár 

Járási Hivatal feladat körébe tartozik. A városban 2018-ban 30 fő, míg 2021-ben 22 fő részesült az 

ápolási díjban alanyi jogon. A méltányossági alapon támogatásban részesítettek számáról az 

önkormányzatnak nincs információja.  

 

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez) való hozzáférés 

A felnőttek részére évente több alkalommal is szerveznek különböző ingyenes szűrővizsgálatokat a 

Jánossomorja Város Egészségvédelmi Program Egészségnapok keretein belül.  

 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

A fejlesztő és rehabilitációs ellátás a nevelési intézmények keretein belül megoldott.  

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

A közétkeztetési feladatokat az iskola épületében lévő Napközi Otthonos Konyha látja el. Továbbá 

a nevelési és oktatási intézményekben éves rendszerességgel tartanak egészségnapokat.  

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

Az óvodások számára minden telephelyen biztosított a tornaszoba, illetve az udvar is, ahol a 

legkorszerűbb játékokkal találkozhatnak a gyerekek. Az oviolimpia minden évben nagy sikerrel 

kerül megrendezésre.   

Az általános iskolákban szintén biztosított a tornaterem, illetve a Jánossomorjai Körzeti Általános 

Iskolához szorosan hozzátartozik a sportcsarnok és az uszoda is. Az utóbbiak a tanulók mellett, a 

város lakosságának egészségét is szolgálja, hisz tanítás után és hétvégén bárki igénybe veheti ezek 

szolgáltatásait.   

A helyi Sportegyesület számos szakosztállyal rendelkezik és folyamatosan igyekeznek újítani. A 

városban lehetőség van arra, hogy a lehető legtöbb sportág népszerűsítve legyen. Jánossomorján 

találhatunk sportpályát, baseball pályát és automata tekepályát is. Illetve meg kell említenünk, hogy 

2018. végétől lehetőség van a szabadtéri fitness park használására is, amely az Interreg Szlovák-

Magyar Együttműködési Program projekt keretén belül valósulhatott meg.  

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Jánossomorja Város Önkormányzata az alábbi szolgáltatások biztosítja társulás formájában:  
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− étkeztetés 

− családsegítés 

− házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

− nappali ellátás 

− időskorúak nappali ellátása 

− fogyatékkal élők nappali ellátása 

− hajléktalanok nappali ellátása 

− hajléktalanok átmeneti ellátása: Hajléktalanok Átmeneti Szállása 

− család- és gyermekjóléti szolgálat 

− család- és gyermekjóléti központ 

− gyermekek napközbeni ellátása – bölcsőde 

− gyermekek átmeneti elhelyezése: Gyermekek Átmeneti Otthona 
A városban lehetőség van a bölcsődei szolgáltatások igénybe vételére is. Az önkormányzat a 

gyermekétkeztetés a Jánossomorjai Városüzemeltető és Műszaki Ellátó Szervezet által működtetett 

Napközi Otthonos Konyhán és a Jánossomorjai Kék Bagoly Bölcsődén keresztül biztosítja.  

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt nem indult 

eljárás az Önkormányzattal szemben.  

 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

Pozitív diszkrimináció a szociális és egészségügyi ellátórendszeren belül nem érvényesül 

Jánossomorján.  

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

Jánossomorján a közösségi élet nagy részének a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár, 

valamint a Sós Antal Közösségi Ház biztosít helyet. Nagyon sok rendezvény lebonyolításában és 

szervezésében vesznek részt a civil szervezetek is. A Balassi Bálint Nyugdíjas Klub énekkara szinten 

minden rendezvényen jelen van, ezzel biztosítva az idősebb korosztálynak a kikapcsolódást. Az 

Örökség Kulturális Egyesület néptánc oktatást folytat kicsiknek és nagyoknak is egyaránt. Továbbá 

családi napokat is rendszeresen szerveznek a Sós Antal Közösségi Házban. A közösségi életet 

szolgálja továbbá a havonta megrendezésre kerülő képviselő-testületi ülés, melyet a helyi TV élőben 

közvetít.  

 

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

Az önkormányzatnak etnikai konfliktusokról nincs információja.  

 

 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 

Az önkormányzat mellett a civil szervezetek is enyhítik a hátrányos helyzetű családok 

mindennapjait. A szervezetek különböző felajánlásokkal igyekeznek könnyíteni a hátrányos 

helyzetű családokon. A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat a Kistérségi Egyesített Szociális 

Intézmény alapítványával együttműködve évente többször adománnyal segíti a nehéz helyzetben 
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élőket. Az önkormányzat decemberben, a karácsony közeledtével, karácsonyi csomagot oszt a 

rászorulóknak. A Föld Napja alkalmából már évek óta megrendezésre kerül Teszedd! akció, ahol az 

önkéntesek az utcákat járva szedik össze a szemetet.   

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

2011-ben a népszámlálás alkalmával közel 50 fő vallotta magát cigány vagy román nemzetiségűnek. 

A Jánossomorjai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 12-én megszűnt, így 

településünkön jelenleg nincs ilyen önkormányzat.  

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Emelkedik a hajléktalanok száma a városban Életvezetési programok szervezése 

A hajléktalan személyek ideiglenes elhelyezése 

nem megoldott 

Hajléktalanoknak szállás biztosítása 

  

  

  

  

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

Az országos családpolitika legfontosabb célja, a népesség növekedés elérése. A kormány ösztönözni 

kívánja a fiatal nőket a gyermekvállalásra, a bölcsődei férőhelyek növelésével és az atipikus 

foglalkoztatási formák: a távmunka, illetve rugalmas és részmunkaidő szélesebb körű 

elterjesztésével.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 
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Év 
Élveszületések száma 

(TS 0701) 
Halálozások száma 

(TS 0702) 

Természetes 
szaporodás (fő) 

(TS 0703) 

2016 47 77 -30 

2017 60 68 -8 

2018 49 67 -18 

2019 51 85 -34 

2020 49 86 -37 

2021 65 126 -61 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   

 

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2021-es év adatai) 

Korcsoport 

Fő 
Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők és 
férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 0301) 

Férfiak 
(TS 0303) 

Nők 
(TS 0304) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 3057 3068 6125 49,9% 50,1% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)     

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 406 422 828 6,6% 6,9% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 118 105 223 1,9% 1,7% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 1911 1758 3669 31,2% 28,7% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 191 178 369 3,1% 2,9% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 431 605 1036 7% 9,9% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      

 

Az 5. számú táblázatból láthatjuk, hogy az elmúlt évek során a halálozások száma magasabb volt, 

mint a születések száma. Sajnos a helyi tendencia is az országos statisztikai adatokat támasztja alá, 

miszerint Magyarországra is egyre inkább az elöregedő társadalom lesz jellemző. A 2019-es, a 2020-

as és a 2021-es évben jelentősen nőtt a halálozások száma. Az élveszületések száma 2017-től 2020-ig 

csökkenő, majd 2021-ben növekvő tendenciát mutat. Továbbá ugyanezt bizonyítja a 2.1. számú 

táblázat is, amelyből szintén kitűnik, hogy 0-14 éves gyermekek létszáma nagyságrendekkel 

alacsonyabb, mint az idősebb korcsoportokból származók létszáma.  

 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, 

lakhatási helyzete   

Veszélyeztetettség a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény értelmében, olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, mulasztás 

vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy 

erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.  
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A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói 

gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben meghatározott hatósági 

intézkedések biztosítják. 

 

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

Év 

Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma december 

31-én 
(TS 3001) 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
száma december 31-én (TS 3101) 

2016 21 69 

2017 4 15 

2018 5 7 

2019 12 3 

2020 8 14 

2021 9 11 

Forrás: TeIR, KSH Tstar. Önkormányzati adatok 

A védelembe vett kiskorú gyermekek száma 2016-ban volt a legmagasabb, ebben az évben 21esetbe 

kellett védelembe helyezni kiskorú gyermeket. 2016 óta a védelembe vett gyermekek száma 

csökken, a 2016-os adathoz képest 2021-ban kilenc gyermeket vettek védelembe. A veszélyeztetett 

kiskorú gyermekek száma szintén 2016-ban volt a legmagasabb, számszerűen 69 esettel. 2017-től 

jelentős csökkenés figyelhető meg az esetek számában. A Mosonmagyaróvári Család-és 

Gyermekjóléti Szolgálat két családgondozója látja el a gyermekekkel kapcsolatos feladatokat a 

településen. 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma  

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma 

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma (TS 5801) 

2016 68 

2017 65 

2018 61 

2019 39 

2020 16 

2021 16 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma évről évre egyre intenzívebb 

csökkenést mutat. 2016-ban és 2017-ben viszonylag magas volt a kedvezményben részesítettek 



 28 

száma. Azonban 2019-re már jelentős csökkenés tapasztalható, amely a javuló gazdasági helyzetnek 

tudható be.  

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

2014-től a gyermekvédelmi támogatás megszűnt, a törvény felhatalmazása szerint a települési 

önkormányzatoknak meg kellett alkotnia az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, 

folyósításának, valamint a felhasználásának ellenőrzésének szabályait.  Településünkön a 10/2017. 

(VI.15.) a gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról 

szóló önkormányzati rendelet szabályozza. 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma (A táblázat kitöltése és 
elemzése opcionális.) 

Év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 1-8. 
évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 

jogosultak száma 
1-13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2016 99 43 60 378 0 12 

2017     0 13 

2018     0 9 

2019     0 3 

2020     0 4 

2021     0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok    

 

Az ingyenes tankönyv-ellátásban részesülők száma a vizsgált években folyamatos növekedést 

mutat, ami annak tudható be, hogy 2013-ban minden elsős, 2014-ben pedig már minden másodikos 

tanuló is ingyen kapta a tankönyveket. Ebben a kedvezményben mára már minden alsós, felsős és 

9. évfolyamos tanuló részesül. Az ingyenes óvodai étkezésben részesülők száma 2016-ra 

megduplázódott 2012-es évhez viszonyítva. Az önkormányzat a gyermekétkeztetést a 

Jánossomorjai Városüzemeltető és Műszaki Ellátó Szervezet által működtetett Napközi Otthonos 

Konyhán és a Jánossomorjai Kék Bagoly Bölcsődén keresztül biztosítja.  

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

A magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, 2019-ben 14, 2020-ban 9, 2021-ben 

10 fő volt.  

 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 



 29 

Szegregált, telepszerű lakókörnyezet Jánossomorja területén nincs és a kialakulás veszélye sem áll 

fenn.  

 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott 

ellátott, betöltetlen státuszok) 

 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 3201) 

Egy védőnőre jutó gyermekek 
száma 

2016 2 106 

2017 2 105 

2018 2 99 

2019 2 99 

2020 2 107 

2021 2 112 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

Jánossomorján két védőnő látja el az anya-, gyermek-, és csecsemővédelmi ellátási feladatokat. 

Kezdetben tanácsadás keretein belül segítik a kismamákat, a gyermek születését követően pedig 

minden anyukát és babát az otthonukban keresnek fel és így járulnak hozzá a csecsemő fejlődéséhez. 

Az egy védőnőre jutó gyermekek számában 2016-ban volt jelentős változás a többi vizsgált évhez 

viszonyítva. Ebben az évben volt a legmagasabb azon gyerekek száma, akik a védőnői ellátásban 

részesülnek. 2018-ban és 2019-benaz egy védőnőre jutó gyermekek száma az egyik legalacsonyabb 

értéket mutatja a vizsgált évek közül.  

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz 

való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői  
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Év 
Betöltetlen 

felnőtt háziorvosi 
praxis/ok száma 

Háziorvos által 
ellátott 

személyek száma 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek száma  

Felnőtt házi 
orvos által 

ellátott 
gyerekek száma  

Házi 
gyermekorvosok 

száma 
(TS 4601) 

2016 0 54.757 7.882 n.a. 1 

2017 0 52.218 7.751 n.a. 1 

2018 0 51.521 7.090 n.a. 1 

2019 0 50.123 7.199 n.a. 1 

2020 0 52.563 6.400 n.a. 1 

2021 0 52.319 6.793 n.a 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés   

 

A táblázatban nem az ellátott személyek száma látható, hanem ez, hogy hány eset alkalmával vették 

igénybe az orvosi ellátás lehetőségét. A házi gyermekorvosi rendelésen való megjelenések száma és 

a házi gyermekorvos által végzett beteg- és preventív látogatások száma 2016-ban érte el a 

legmagasabb értéket, 7882 esettel.  A legkevesebb beteg 2019-ben volt a vizsgálat szerint. Háziorvosi 

ellátásban 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben közel azonos létszámú beteg részesült. 2020-ban ismét 

emelkedett a háziorvosok által ellátott személyek száma, 2021-ben pedig stagnált.  

 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

A speciális ellátást a 0-7 éves korúak részére a településen helyben biztosított. A településen van 

gyógypedagógus, logopédus és egy korai fejlesztő pedagógus is. 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

Jánossomorja Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 94.§-ának értelmében meghatározott feladatokat 

bölcsődei ellátás vonatkozásában a Jánossomorjai Kék Bagoly Bölcsőde, mint önálló költségvetési 

intézmény keretében biztosítja.  

Jánossomorja Város Önkormányzata a Gyvt. 94. §-ában meghatározott feladatait a családsegítő és 

gyermekjóléti központ, valamint családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában a 

Mosonmagyaróvári Térségi Társulás Család és Gyermekjóléti Központ és a Család-és Gyermekjóléti 

Szolgálat keretében valósítja meg. Jánossomorján heti 4 nap 1-1 fő családsegítő látja el az erre 

vonatozó feladatokat. Segítséget nyújtanak többek között különböző gyermeket érintő támogatás és 

ellátás kitöltésében, tanácsadást tartanak a gyermekek jogairól, hatósági intézkedések 

kezdeményezésében, válsághelyzetben lévő anyák számára információt nyújtanak a lehetséges 

ellátásokról, illetve szociális ügyintézésben is segítséget tudnak nyújtani.   

A gyermekétkeztetést (az intézmény gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes 

gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés – a téli szünet kivételével-) a VÜMESZ által 

működtetett Napközi Otthonos Konyhán és a Jánossomorjai Kék Bagoly Bölcsődén keresztül 

biztosítja. A téli szünet időszakában a szünidei gyermekétkeztetést külső szolgáltatóval kötött 

vállalkozói szerződés keretében, vásárolt szolgáltatás útján látja el.  

Jánossomorján minden korosztályú gyermek számára biztosított a napközbeni ellátás. A 

településünkön 1 bölcsőde, 1 óvoda (3 telephellyel) 1 iskola (1 tagiskolával) működik. 

 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 



 31 

Év 

Önkormányzati 
bölcsődék 

száma 
(TS 4801) 

Bölcsődébe 
beírt 

gyermekek 
száma 

(TS 4701) 

Szociális 
szempontból 

felvett gyerekek 
száma 

(munkanélküli 
szülő, 

veszélyeztetett 
gyermek, 
nappali 

tagozaton 
tanuló szülő) 

Nem 
önkormányzati 

bölcsődék száma 
(munkahelyi, 
magán stb.) 

2016 1 37 n.a. 0 

2017 1 40 n.a. 0 

2018 1 39 n.a. 0 

2019 1 37 n.a. 0 

2020 1 32 n.a. 0 

2021 1 33 n.a, 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés  

 

A táblázatból láthatjuk, hogy a bölcsődébe beírt gyerekek száma 2020-ban volt a legkevesebb. Ez 

összefügg a születések számának folyamatos csökkenésével. 

 

4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

Év 
Működő (összes) 

bölcsődei 
férőhelyek száma 

Működő, 
önkormányzati 

bölcsődei 
férőhelyek száma 

Egyéb, nem 
önkormányzati 

bölcsődei 
(munkahelyi, 
magán stb.) 

férőhelyek száma 

Családi napköziben 
engedélyezett 

férőhelyek száma 
(december 31-én) 

(TS 4901) 

2016 39 39 0 0 

2017 39 39 0 0 

2018 39 39 0 0 

2019 39 39 0 0 

2020 39 39 0 0 

2021 39 39 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 

Korábban is említésre került már, hogy 39 férőhelyes a Jánossomorjai Kék Bagoly Bölcsőde. 2022-

ben a bölcsőde bővítésre került egy pályázat segítségével, így a bölcsődei férőhelyek száma 47-re 

nőtt.  

 

e) gyermekvédelem 

A Gyvt. 67.§ (1) bekezdése értelmében, ha a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez 

szükséges ellátás a szülő beleegyezésével nem biztosítható és ez a helyzet a gyermek fejlődését 

veszélyezteti, a gyámhatóság a veszélyeztetettség mértékétől függően a 15.§ (4) bekezdésében 

felsorolt intézkedések valamelyikét megteszi.  

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben meghatározott hatósági 

intézkedések biztosítják.  
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Gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot lát el többek között az egészségügyi 

szolgáltatást nyújtók (védőnő-szolgálat, háziorvos, a házi gyermekorvos), a családsegítők, a 

köznevelési intézmények, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a pártfogó felügyelői szolgálat tagjai, 

a munkaügyi hatóság, a társadalmi szervezetek, egyházak és a különböző alapítványok is. A fent 

megnevezett intézmények és hatóságok a jelzőrendszer tagjai, így kötelességük, hogy jelentség a 

veszélyeztetettség észlelését. A jelzőrendszer jól működik településünkön, rendszeres ismertetik az 

álláspontjuk és véleményüket egymás irányába.  

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

A krízishelyzetben a gyermekek vagy szüleik által igénybe vehető szolgáltatások a gyermekek 

átmeneti otthona és az anyaotthon, amely a településünkhöz legközelebb Mosonmagyaróváron 

érhető el. Az intézményben olyan kiskorúak és fiatalkorúak részére biztosítanak ideiglenesen teljes 

ellátást, akik a családban átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradnak, vagy elhelyezés 

hiányában ezek nélkül maradnának, vagy akiknek ellátása a család nehézségei miatt veszélyeztetett.   

Céljuk a megelőző jellegű segítségnyújtás, vagyis a gyermek családból történő tartós kiemelésének 

megakadályozása.  

 

 

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

Számos sportolási lehetőség van a településünkön, Jánossomorján találhatunk sportpályát, baseball 

pályát és automata tekepályát és van a szabadtéri fitness parkunk is. A szünidőben a gyerekek 

különböző táborokban vehetnék részt. 2021-ban megrendezésre került többek között a napközis 

tánctábor, a retro tábor, a néptánc tábor, a focitábor és a sakktábor.   

 

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

A gyermekétkeztetést (az intézmény gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes 

gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés – a téli szünet kivételével-) a VÜMESZ által 

működtetett Központi Konyhán és a Jánossomorjai Kék Bagoly Bölcsődén keresztül biztosítja. A téli 

szünet időszakában a szünidei gyermekétkeztetést külső szolgáltatóval kötött vállalkozói szerződés 

keretében, vásárolt szolgáltatás útján látja el.  

Az ingyenes tankönyvben minden alsós, felsős és 9. évfolyamos tanuló részesül. 

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

Nem érkezett észrevétel az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése miatt.  

 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek 

keretein belül 

A karácsonyi csomagosztás során a hátrányos helyzetű gyermekek és a családok részére 

tartósélelmiszereket juttat el a Gyermekjóléti Szolgálat.  

Önkormányzatunk kezdetektől fogva csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz. Erre a fajta támogatásra a szociálisan rászorult felsőoktatási hallgatók, illetve 

leendő főiskolások, egyetemisták pályázhatnak. Évente átlagosan 20-25 pályázat érkezik.  
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 
4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermekcsoportok 

száma - 
gyógypedagógiai 
neveléssel együtt 

(TS 2401)  

Óvodai 
férőhelyek száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 

(TS 2801) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel 

együtt) 
(TS 2701) 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel 
együtt) 

(TS 2601) 

Óvodai 
gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 
száma 

(TS 2501) 

2016 207 8 195 3 173 0 

2017 202 8 195 3 195 0 

2018 216 8 195 3 195 0 

2019 194 8 195 3 194 0 

2020 206 8 195 3 195 0 

2021 211 8 195 3 195 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés    

 

2018-ban volt a legmagasabb a fent nevezett korosztályban a létszám. A vizsgált években az óvodai 

férőhelyek száma, illetve az óvodai gyermekcsoportok száma nem változott.    

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma 

Tanév 

Általános iskola 1-4. 
évfolyamon tanulók 

száma 
(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 1801) 

Általános iskola 5-8. 
évfolyamon tanulók 

száma 
(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 1901) 

Általános 
iskolások 

száma 

Napközis általános iskolai 
tanulók száma a nappali 

oktatásban (iskolaotthonos 
tanulókkal együtt) (TS 1701) 

fő fő fő fő % 

2015/2016 259 283 542 259 47,8% 

2016/2017 236 286 522 248 47,5% 

2017/2018 202 293 495 207 41,8% 

2018/2019 232 266 498 156 31,3% 

2019/2020 227 270 497 182 36,6% 

2020/2021 221 273 494 177 35,8% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar     

 

Az általános iskolások száma a 2015/2016-os tanévben volt a legmagasabb, 542 fővel, a 2020/2021-es 

tanévben pedig a legkevesebb, 494 fővel, amely alig 10%-os csökkenést jelent. A napközit igénybe 

vevő gyermekek száma folyamatosan csökken, míg a 2015/2016-os tanévben közel 50% volt az arány, 

a 2020/2021-es tanévben alig érte el a 35%-ot.  
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a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

Hátrányos helyzetű az a gyermek, aki a jogszabályban meghatározott három körülmény közül, azaz 

szülők alacsony iskolázottsága, alacsony foglalkoztatottsága, illetve elégtelen lakókörnyezet, 

legalább egynek megfelel. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, akinél a fent megnevezett 

körülmények közül, legalább kettő fennáll.  

Korábbi vizsgálati eredményekből, helyi adatgyűjtés eredményeként tudjuk, hogy HHH tanulók 

között nagyon magas azon diákok száma, akik nem tanulnak tovább szakközép, - és szakiskola után.  

 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai 
osztályok, feladatellátási helyek 

Tanév 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a 
nappali 

oktatásban) 
(TS 2101) 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással 
együtt) 

(TS 2201) 

Általános iskolai feladat-
ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 2001) 

1-8 évfolyamon 
összesen 

1-8 évfolyamon 
összesen 

db 

2015/2016 0 24 2 

2016/2017 0 24 2 

2017/2018 0 
24 

2 

2018/2019 0 24 2 

2019/2020 0 24 2 

2020/2021 0 24 2 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 

Az óvodában és az általános iskolában is segíti gyógypedagógus a hátránnyal küzdő gyermekek 

felzárkóztatását. A településünkön külön gyógypedagógiai osztály az általános iskolában nincs.  

 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

Ez e fajta jelenség településünkön nem tapasztalható.  

 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 

mutatkozó eltérések 

A fent megnevezett jelenség a településünkön nem releváns.  

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
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Önkormányzatunk kezdetektől fogva csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz. Erre a fajta támogatásra a szociálisan rászorult felsőoktatási hallgatók, illetve 

leendő főiskolások, egyetemisták pályázhatnak. Évente átlagosan 20-25 pályázat érkezik.  

Továbbá minden általános iskolás tanuló részére, és minden 9. évfolyamot kezdő diák számára az 

ingyenes tankönyv támogatás biztosított.  

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Nagy sok veszély éri a diákokat az internet 

világában.  

Különböző felvilágosító órák tartása a diákok, 

és a szülők részére.  

Növekszik a háziorvosok által ellátottak 

száma. 

Prevenciós előadások tartása. 

Növekszik a külföldről (elsősorban 

Romániából) érkező problémás családok 

száma. 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, 

Önkormányzat bevonása a probléma 

kezelésébe, lakhatás, iskolai jelenlét 

ellenőrzése, tanulmányi előrehaladásban 

segítség nyújtása. 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

A nők gazdasági aktivitását nagymértékben befolyásolja a társadalmi szerepvállalásuk. A 

gyerektelen vagy idősebb korú gyermeket nevelő nők gazdasági aktivitása magasabb, mint a 

kisgyermeket nevelő nőké. Az is a gazdasági aktivitás csökkenése mellett szól, hogy minél több 

gyermeket nevel a nő, annál alacsonyabb az aktivitás mértéke. Ennek tükrében elmondható, hogy a 

munkaadókat is foglalkoztatja, egy leendő női munkavállaló felvételénél a gyermekvállalás kérdése.  

Településünkön a 9 képviselő-testületi tagból, csupán egyetlenegy női taggal számolhatunk. A 

Jánossomorja város polgármestere is férfi. Viszont mindezek mellett, azt sem szabad figyelmen kívül 

hagynunk, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói között többségben vannak a női 

dolgozók.  

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 
(TS 0803) 

Nők 
(TS 0804) 

Férfiak Nők 
Férfiak 

(TS 0801) 
Nők 

(TS 0802) 

2016 2 229 2 093 2 239 2 087 18 21 

2017 2 238 2 089 1 237 1 309 24 25 

2018 2 215 2 057 1 260 1 319 24 26 

2019 2 192 2 058 1 266 1 345 25 28 

2020 2 219 2 053 1 293 1 340 33 25 

2021 2 220 2 041 1 287 1 327 41 16 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés     

 

A munkavállalási korúak tekintetében minden vizsgált évben, több a férfi, mint a nő. A női 

foglalkoztatottak körében minden évben magasabb volt a létszám, mint a férfiaknál. Viszont, ha a 

munkanélkülieket vizsgáljuk, láthatjuk, hogy 4 évben több volt a női munkanélküli, mint a férfi. 

2016-ban a női munkavállalási korúak alig 1%-a volt munkanélküli, 2020-ra ez az arány megmaradt, 

ebben az évben a 2053 fő 1,1%-a volt munkanélküli. Ennek az is lehet az oka, hogy bár még nem 

elterjedt sem az országos viszonylatban, sem a település életében az atipikus foglalkoztatási forma, 

mégis egyre gyakrabban olvashatunk ehhez hasonló munkalehetőséget a nők számára. A 

településünkön biztosítva van a bölcsődei ellátás is, ami szintén a nők gyorsabb munkába állását 

igyekszik segíteni.  

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

A képzési programokról nem rendelkezünk adatokkal.  

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

A településünkön több olyan gyár is megtalálható, ahol azok a nők is tudnak dolgozni, akik alacsony 

iskolai végzettséggel rendelkeznek.  

 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 
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Alapvetően megállapítható, hogy országos viszonylatban is vannak jelentős különbségek a nők és 

férfiak bérei között. Több szerződés és elhatározás is volt már arra vonatkozóan, hogy a nemek 

közötti pénzbeli diszkriminációt meg kell szüntetni. A településen kimondottan erre a témára 

vonatkozóan felmérés és kutatás mindeddig nem készült. Annyi viszont ismert, hogy az 

önkormányzat különböző intézményeiben a munkavállalók között ilyen jellegű megkülönböztetés 

nincs.  

 

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 településünkön működik bölcsőde és óvoda is, utóbbi három telephellyel látja el a nevelési 

feladatokat.  

Korábban már ismertetésre került a bölcsőde intézménye.  A Kék Bagoly Bölcsőde 39 férőhellyel 

rendelkezik, az elmúlt években azonban volt két év is, amikor a férőhely számát meghaladta a 

beíratott kisgyerekek száma.  

A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda nyitva tartása szintén az édesanyáknak kedvez, 6:30-tól 16:30-

ig biztosítja a gyermekek elhelyezését. A nyári szünidőben is megoldott a kisgyermekek elhelyezése, 

hiszen a három tagóvoda felváltva tartja nyári pihenőidejét. Annak érdekében, hogy a gyermekek 

felügyelete biztosítva legyen, azon szülők számára is, akik nem tudnak más megoldást találni a 

gyermekük elhelyezésére.   

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

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

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
Átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2016 2 194 97 

2017 2 210 105 

2018 2 198 99 

2019 2 198 99 

2020 2 214 107 

2021 2 224 112 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés  

 

A védőnői feladatokat településünkön már évek óta 2 védőnő látja el. Kezdetben tanácsadás 

keretein belül segítik a kismamákat, a gyermek születését követően pedig minden anyukát és babát 

az otthonukban keresnek fel és így járulnak hozzá a csecsemő fejlődéséhez. A 0-3 év közötti 

gyermekek számában 2017-ben és 2021-ben növekedés figyelhető meg. Nagyjából 100 csecsemő jut 

átlagban egy védőnőre. Már az általános iskolákban megkezdik a védőnők a családtervezéssel 

kapcsolatos felvilágosításokat, éves rendszerességgel tartják ezeket a felvilágosító órákat. 2017-től 

Jánossomorja Város Önkormányzata a védőnői szolgálattal közös szervezésben köszönti az újszülött 

csecsemőket és babaköszöntő csomaggal ajándékozza meg őket.  

 

 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
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Azok az esetek, amelyek nyilvánosságra kerülnek, azaz bejelentések is érkezik erre vonatkozóan, 

nem jellemző a városban. A látens esetek számáról nincs információnk. 

 

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

A krízishelyzetben a gyermekek vagy szüleik által igénybe vehető szolgáltatások a gyermekek 

átmeneti otthona és az anyaotthon, amely a településünkhöz legközelebb Mosonmagyaróváron 

érhető el. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

A városunkban, a képviselő-testületben jelenleg 1 fő női képviselő van, viszont a Közös 

Önkormányzati Hivatal dolgozói között többségben vannak a női dolgozók. Illetve meg kell 

említenünk, hogy az óvoda, a bölcsőde, az egyik tagiskola, az idősek klubja és a művelődési ház és 

könyvtár élén is hölgy vezető áll.  

 

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

kezdeményezések 

Kimondottan erre a célra irányuló tevékenység Jánossomorján nincs, viszont egy nagyon jó 

kezdeményeznek nevezhető a Baba-mama klub, amely már évek óta jól működik a településen. A 

kisgyermekükkel otthon maradt édesanyák elszigeteltségét és elmagányosodását előzi meg.  

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Az újdonsült anyukák szabadidős 

tevékenységeinek hasznos eltöltése nagyon 

korlátozott.  

Baba-mama klub népszerűsítése 

Magas a munkanélküli nők aránya. Képzések szervezése, a foglalkoztatást segítő 

programok terjesztése 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

A 81/2009. (X.2.) OGY határozat az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról című stratégiai program 

tekintetében Magyarországon jelenleg a nyugdíjrendszer szempontjából a 62. életévük betöltésétől 

számít idősödőnek az ember, míg foglalkoztatáspolitikai oldalról már a 45. életév betöltésétől.  A 

nyugat-európai országokban, általánosságban 65-67 éves kortól tekintik idősnek az ott élőket. 

 

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

trendek stb.) 

 

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2021-es év adatai) 

Korcsoport  

Fő 
Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők és 
férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 0301) 

Férfiak 
(TS 0303) 

Nők 
(TS 0304) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 
0302) 

3057 3068 6125 49,9% 50,1% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)     

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 406 422 828 6,6% 6,9% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 118 105 223 1,9% 1,7% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 1911 1758 3669 31,2% 28,7% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 191 178 369 3,1% 2,9% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 431 605 1036 7% 9,9% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      

 

A lakosság 23%-a tekinthető Jánossomorján idősnek, azaz 60 év felettinek.  

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

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 
száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma (TS 5301) 

Összes nyugdíjas 

2016 583 792 1 375 

2017 564 800 1 367 

2018 558 788 1 346 

2019 554 790 1 344 

2020 518 777 1 295 

2021 512 781 1 293 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 

A vizsgált években 1293 és 1367 fő között ingadozott a nyugdíjasok száma Jánossomorjára 

vonatkozóan. 
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

(TS 1010 és TS 1011) 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma 

Fő Fő % Fő Fő % 

2016 39 10 25% 9 3 33% 

2017 49 11 22.45% 9 3 33% 

2018 50 12 24% 7 4 57% 

2019 53 11 20,75% 7 4 57% 

2020 58 19 32,76% 13 5 38% 

2021 57 17 29,82% 17 7 41% 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR     

 

Az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek a regisztrált munkanélküliek legalább 10%-át teszik ki, 

2020-ban emelkedett meg az létszámuk. Ez alapvetően egy jó aránynak mondható, különösen, ha 

figyelembe vesszük a koronavírus világjárvány okozta gazdasági nehézségeket. A tartós 

munkanélküli 55 év felettiek tekintetében 2017-ben és 2018-ban volt egy kisebb növekedés, majd 

2020-ban ismét csökkent létszámuk. 

 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

Az idősek foglalkoztatását támogató program Jánossomorján nincs. Viszont az idősek nagyon 

szívesen segítenek különböző szabadidős programok szervezésében és lebonyolításában.   

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

A munkaadók az elutasítás során általában nem a korra hivatkozva bocsájtják el az alkalmazottaikat.  

 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

A településen egy fogorvos és három háziorvos biztosítja az ellátást, illetve a városban bár labor nem 

működik, de helyben van lehetőség vérvételre. A betegek helyzetét megkönnyítve, a mintákat az 

Önkormányzat eljuttatja a Mosonmagyaróvári Karolina Kórház laboratóriumába, az eredményeket 

később szintén a településen tudják átvenni a betegek.  

A Mosonmagyaróvári Térségi Társulás révén az alábbi szolgáltatások vehetőek igénybe: étkeztetés, 

házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, családsegítés.  

Az önkormányzat a fent megnevezett szolgáltatásokkal a rászorulókat igyekszik segíteni. 

Az alábbi táblázat a nappali ellátásban részesülő időskorúak számát szemlélteti. Láthatjuk, hogy a 

nappali ellátásban részesülők száma alacsony. 2018-ban volt a legmagasabb azon személyek száma, 

akik igénybe vették a nappali ellátás lehetőségét, de még így is csak az adott korcsoport 1,81%-át 

teszik ki.  
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6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő 
időskorúak száma 

Év 

65 év feletti lakosság 
száma 

(TS 0328) 

Nappali ellátásban részesülő időskorúak 
száma (TS 5101) 

Fő Fő % 

2016 925 18 1,95% 

2017 954 16 1,68% 

2018 988 18 1,82% 

2019 986 11 1,11% 

2020 1019 12 1,18% 

2021 1036 15 1,44% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában 
részesítettek átlagos száma 

Év 
Időskorúak járadékában részesítettek (évi) 

átlagos száma (fő) (TS 5701) 

2016 1 

2017 1 

2018 1 

2019 1 

2020 1,92 

2021 1,92 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

Az időskorúak járadékban részesítettek átlagos számát tekintve az ismert adatok alapján 

elmondható, hogy nagyon alacsony azon személyek száma, akik az időskorúak járadékában 

részesültek az elmúlt években.  

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A településen működő Nyugdíjas Klub biztosítja a kulturális és közművelődési szolgáltatásokhoz 

való hozzáférést.  A klub tagjai heti rendszerességgel ülnek össze és tartanak összejöveteleket. A 

klub vezetőjétől tudjuk, hogy rendszeresen járnak kirándulni, tartják a kapcsolatot más nyugdíjas 

klub tagjaival, illetve részt vesznek a városi rendezvényeken is. 

Az idősebb korosztály is egyre nagyobb érdeklődést mutat a mozielőadások iránt, illetve a színházi 

látogatásokat is előnyben részesítik. A mozi látogatásukat az is megkönnyíti, hogy havi 

rendszerességgel „Mozgó Mozi” keretein belül kerülnek vetítésre a filmek Jánossomorján. 

Sportrendezvényeken is szívesen részt vesznek az idősek, külön a nyugdíjasok korosztályát 

figyelembe véve, az évi rendszerességgel megrendezett „Fut a város” keretein belül tudnak indulni 

a versenyen az idősek.  

Az idős korban még inkább előtérbe kerülnek az egészségmegőrzésre vonatkozó kérdések, ennek 

érdekében a klub, illetve a város is gyakran rendez erre vonatkozó előadásokat, és tart az 

egészségmegóvással kapcsolatban ismertető tájékoztatókat.  
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c) idősek informatikai jártassága 

6.3.4. számú táblázat - Idősek informatikai jártassága (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.) 

Év 

Összes 
megkérdezett 

Számítógépet használni tudók 
száma 

Internetet használni tudók száma 

Fő Fő % Fő % 

2016 55 37 67,3% 35 63,6% 

2017 53 32 60,37% 32 60,37% 

2018 58 30 51,72% 27 46,55% 

2019 62 33 53,22% 30 48,38% 

2020 49 30 61,22% 25 51% 

2021 42 26 62% 20 47,62% 

Forrás: Helyi adatgyűjtés     

 

Helyi adatgyűjtés eredményeiből tudhatjuk, hogy az utóbbi években megkérdezettek közül, közel 

felük használja a számítógépet. A megkérdezettek elmondásaik alapján az internet használatával is 

tisztában vannak, viszont a hiányosságokat szívesen kiküszöbölnék, és szívesen megismernének 

egyéb modern technikákat is.  

 

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

A legtöbb program, ami az időskorosztályt érdekli, leginkább a már említett Nyugdíjas Klub 

szervezésében jön létre. Az Önkormányzat az idősek napja alkalmából köszönti az érintetteket és 

színvonalas előadások és műsorok kereteiben ünneplik meg a jeles alkalmat.  

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Modern technikák ismeretének hiánya Különböző technikák ismertetése, 

népszerűsítése 

Elmagányosodás Programok szervezése, nyugdíjas klub 

megismertetése az idősekkel. 

  

  

  

  

 

 

 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 
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Magyarországon a fogyatékos emberek létszáma az 1990. évi 368 ezer főről a 2001. évi 577 ezer főre 

emelkedett, majd 2011-ben 491 ezer főre csökkent. A fogyatékos emberek nemek szerinti összetétele 

is eltérően alakult: míg 1990-ben a fogyatékossággal élők körében – a népesség egészétől eltérően – 

férfitöbblet mutatkozott, 2001-ben – a népesség egészéhez hasonlóan – a nők aránya volt magasabb.  

A fogyatékos népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a legnagyobb csoport. A fogyatékos 

férfiak és nők fogyatékosságtípus szerinti megoszlása némileg különbözik egymástól. A férfiak 

körében magasabb az értelmi fogyatékosok, alsó, felső végtag hiányából adódó fogyatékosságúak 

és az egyéb fogyatékosok aránya, a mozgássérültek, gyengénlátók hányada a nők között nagyobb.  

A fogyatékos személyek döntő többségének, több mint 86%-ának egy, 12%-ának kettő és mindössze 

2%-ának három fogyatékossága van. A hazai nemzeti etnikai kisebbségek körében a cigányok között 

magas a fogyatékos emberek aránya: a cigány etnikumhoz tartozott 2001-ben a népesség 1,9%-a, 

illetve a fogyatékos emberek 2,1%-a.  

A fogyatékos emberek a magyar társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportjai közé tartoznak. 

Nagy részüknek nem csupán az egészségi állapota, hanem a mostoha társadalmi körülmények is 

nehezítik az életét, s teszik szinte lehetetlenné a társadalmi normaként elfogadott életvitel 

folytatását. 

Településünkön erről a célcsoportról van a legkevesebb információnk, ezért a jövőben szükséges 

lenne egy átfogó felmérés a fogyatékkal élők helyzetét illetően.  

 

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

Év 

Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Férfiak  
(TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma – Nők 
 (TS 6301) 

Összesen 

2016 112 78 190 

2017 107 84 191 

2018 98 77 175 

2019 91 72 163 

2020 84 65 149 

2021 83 69 152 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 

A táblázatból láthatjuk, hogy 2017-ben volt a legmagasabb a szociális ellátásban részesültek száma. 

2017 után egy folyamatos csökkenés figyelhető meg. Összességében elmondható, hogy minden 

évben több férfi részesült a szociális ellátásban, mint nő.   

A következő táblázat a nappali ellátásban részesülő fogyatékkal élő személyek számár mutatja. 

Azonban a településünkön a nyilvántartási adatok szerint, az elmúlt években nem vették igénybe a 

nappali ellátás lehetőségét. 

 

 

 

 

 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 
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Év 

Nappali ellátásban 
részesülő fogyatékos 
személyek száma (TS 

5001) 

Egyházi fenntartású 
intézményben 

Civil fenntartású 
intézményben  

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

2018 0 0 0 

2019 0 0 0 

2020 0 0 0 

2021 0 0 0 

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

 

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

közfoglalkoztatás) 

Településünkön nagyon sok munkavállalási lehetőség van, de kimondottan csak a fogyatékossággal 

élők foglalkoztatását elősegítő munkáltató nincs.  

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén, Jánossomorján nem releváns.  

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

A fogyatékkal élők is igénybe veszik az étkeztetést, a nappali ellátást és a házi segítségnyújtást.  

 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, a közgyógyellátás megállapítása, az ápolási díj, az 

időskorúak járadéka, és az aktív korúak ellátása a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Mosonmagyaróvár Járási Hivatal keretein belül kerül megállapításra. A Mosonmagyaróvár Járási 

Hivatal képviseletében heti két alkalommal érkeztek ügyintézők Jánossomorja Város 

Önkormányzatához, jelenleg azonban a vírushelyzet miatt az ügyfélfogadás átmenetileg szünetel.   

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

A közös önkormányzati hivatal, az egészségügyi intézmény, a művelődési ház és könyvtár 

akadálymentes. A fent megnevezett épületekben biztosítva van a rámpa, a hivatalban biztosított a 

lift, a vakvezető sáv és mozgáskorlátozott mosdó is.  

 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

Az egészségügyi intézmény, a gyógyszertár, a kulturális programoknak helyt adó művelődési ház 

akadálymentes. A közös önkormányzati hivatal és az ott található okmányiroda is akadálymentes. 

Az önkormányzat minden felújítás során szem előtt tartja a fogyatékkal élők helyzetét.  

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 
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A munkahelyek akadálymentesítettségét illetően nem áll rendelkezésünkre adat.  

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

A helyi parkok, játszóterek, akadálymentesek. A vasútállomás nem akadálymentesített, 

buszpályaudvarunk nincs, de a buszmegállók könnyen megközelíthetőek.  

 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális 

közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen belül működik a fogyatékossággal élők nappali 

ellátása. Az intézmény szociális alapszolgáltatás keretében biztosítja a kistérség területén, saját 

otthonukban élő, 3. életévüket betöltött, közoktatásban nem részesülő, önellátásra nem képes, vagy 

önkiszolgálásra részben képes, de felügyeletre szoruló, valamint szociális és mentális támogatásra 

szoruló fogyatékos, illetve autista személyek számára a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas 

kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére való lehetőséget. Az intézménynek 

elsődleges és alapvető feladata a fogyatékossággal élő emberek hátrányainak enyhítése, 

esélyegyenlőségük megalapozása, a társadalom szemléletének megváltoztatása. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozó települési támogatás elbírálásakor 

figyelembe veszik, ha a kérelmező fogyatékkal élő.  

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A fogyatékkal élők számát és a fogyatékosság 

típusát illetően nem áll rendelkezésünkre elég 

információ.  

Átfogó felmérés készítése.  

A pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz 

hozzájutás lehetősége korlátozott. 

Tájékoztatás nyújtása, ügyfélfogadás 

megszervezése. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

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

társadalmi felelősségvállalása 
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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.) 

Településünkön a civil szervezetek által szervezett rendezvények nagy sikereknek örvendenek, a 

lakosság szívesen vesz részt a rendezvényeiken. A civil szervezetek az alábbi területeken 

tevékenykednek:  

Aranykapu Óvoda Gyermekeiért Alapítvány  oktatás, kultúra 

Balassi Bálint Nyugdíjas Egyesület   kultúra, idősek érdekeinek képviselete 

Jánossomorja Baseball Egyesület   sport 

Kármentő Egyesület     oktatás, kultúra 

Jánossomorjai Független Közéleti Társaság  oktatás, kultúra 

Jánossomorjai Fúvós Egyesület     kultúra 

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány  kultúra 

Jánossomorjai Kutyabarátok 2007 Egyesület  oktatás, kultúra, sport 

Jánossomorja Sportegyesület    sport 

Jánossomorjai Önkéntes Tűzöltő Egyesület  katasztrófavédelem 

Moson-Szél Kulturális Egyesület   kultúra 

Örökség Kulturális Egyesület    oktatás, kultúra 

Jánossomorja Művészetoktatásáért Alapítvány  oktatás, kultúra 

 

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

bemutatása 

A településen jelenleg német nemzetiségi önkormányzat működik. A katolikus, református 

egyházzal és a helyi plébánossal, illetve lelkésszel jó kapcsolatot ápol az önkormányzat.  

 

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

Jánossomorja a már többször is említett Mosonmagyaróvári Térségi Társulás tagja. 

Testvértelepülésünk Nagyfödémes (SK), amellyel 2004. szeptember 24-én lett aláírva a 

testvértelepülési megállapodás. Nagyfödémes Szlovákia délnyugati részén, a Kis-Duna a Fekete-víz 

közötti részén, a Mátyusföldön található. A 4200 lakosú község a Pozsony-Szenc-Nyitra főútvonal 

közelében terül el, Szenctől 15 km-re délkeleti, Galántától 12 km-re délnyugati irányban. 

Nagyfödémes lakossága, gyakran látogatnak el településünkre különböző rendezvényekre, gyakran 

a versenyeken, vetélkedőkön is szívesen részt vesznek, mint résztvevők. Jó kapcsolatot ápol a két 

település egymással.  

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat fő céljai közé tartozik a város még élő német ajkú 

lakosságának az összefogása segítése, ezen felül a hagyományok szokások ápolása újra 

felelevenítése. A településen működő Körzeti Általános Iskola Klafszky Katalin Tagiskolájában 

német nemzetiségi nyelvoktatás folyik, amely működését is támogatja. A Német Nemzetiségi 

Önkormányzat feladatai közé tartozik a helyi németség összefogása, a németséggel kapcsolatos 

szervezetek intézmények összehangolása, egy olyan közösség létrehozása, mely lehetővé teszi az 

itteni németség fennmaradását, kultúrájának ápolását. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
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Civil szervezetek Civil szervezetek célcsoportokkal 

kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

Aranykapu Óvoda Gyermekeiért Alapítvány az óvodai nevelés programját szolgáló új 

eljárások kidolgozásának gyakorlati 

megvalósítása 

Balassi Bálint Nyugdíjas Klub egészségmegőrzés, kirándulások és programok 

szervezése 

Jánossomorjai Baseball Egyesület a tömegsport népszerűsítése 

Kármentő Egyesület az emberek testi, lelki egészségének javítása, 

kulturális és mentálhigiénia oktatása 

Jánossomorjai Független Közéleti Társaság Jánossomorja kulturális örökségének ápolása, 

új hagyományok teremtése 

Jánossomorjai Fúvós Egyesület a hagyományok megőrzése és népszerűsítése 

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány Jánossomorja kulturális értékeinek megóvása 

Jánossomorjai Kutyabarátok 2007 Egyesület kutyakiképzési bemutatók, felelős kutyatartás 

népszerűsítése 

Jánossomorja Sportegyesület a tömegsport népszerűsítése a gyermekek és az 

idősebb korosztály tagjai között 

Jánossomorjai önkéntes Tűzöltő Egyesület a lakosság biztonságának erősítése 

Moson-Szél Kulturális Egyesület színházi előadások szervezése és előadása 

Örökség Kulturális Egyesület Jánossomorja néphagyományának megőrzése, 

ápolása és továbbadása  

Jánossomorja Művészetoktatásáért Alapítvány a helyi művészetoktatás támogatása 

 

 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

 

A fenti táblázatban megjelenített civil szervezetek a foglalkoztatásban tudnak lehetősége nyújtani 

az idősek és a fogyatékkal élők számára.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil 
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szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 

folyamatába 

A helyzetelemzés adatgyűjtésében részt vettek az egészségügyi dolgozók, gyermekjóléti, 

köznevelési, közművelődési és szociális szakemberek, a munkaügyi központ, a helyi civil 

szervezetek, a járási hivatal dolgozói és a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói. Személyes 

megkeresés, telefonos és online kapcsolattartás útján kerültek az adatok begyűjtésre.   

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása 

A lakosság számára a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben 

bármikor megtekinthető a Helyi Esélyegyenlőségi Program illetve a város honlapján is elérhető a 

HEP. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Emelkedik a hajléktalanok száma a 

városban 
Életvezetési programok szervezése 

Gyermekek 
Nagyon sok veszély éri a diákokat az 

internet világában 

Különböző felvilágosító órák tartása a 

diákok és a szülők részére 

Idősek Modern technikák ismeretének hiánya  
Különböző technikák ismertetése, 

népszerűsítése  

Nők 

Az újdonsült anyukák szabadidős 

tevékenységeinek hasznos eltöltése 

nagyon korlátozott. 

Baba-mama klub népszerűsítése 

Fogyatékkal 

élők 

A fogyatékkal élők számát és típusát 

illetően nem áll rendelkezésünkre elég 

információ 

Átfogó felmérés készítése 

 

A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Képzések szervezése 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási 

Munkaügyi Kirendeltsége 

Felelős: Jánossomorja Város 

Önkormányzatának polgármestere 

Gyermekek Felvilágosító órák tartása 

Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgáltató Központ 

Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola 

Felelős: Jánossomorjai Körzeti Általános 

Iskola igazgatója 

Idősek 
Modern technikákat bemutató órák 

tartása 

Idősek Klubja Jánossomorja 

Felelős: Idősek Klubja vezetője 
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Nők 
Szabadidő hasznos eltöltését elősegítő 

programok 

Védőnők 

Felelős: Balassi Bálint Művelődési Ház és 

Könyvtár intézményvezetője 

Fogyatékkal 

élők 

Átfogó felmérés készítése a fogyatékkal 

élők körében 

Pályázati lehetőségek felkutatása 

Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgáltató Központ  

Háziorvosok 

Felelős: Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzője  

 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák ugyanolyan esélyekkel rendelkezzenek, mint a 

település többi lakosa, rendelkezzenek munkahellyel és megfelelő életszínvonalat tudjanak 

biztosítani. 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben, rossz anyagi körülmények között élők helyzete 

javuljon.  

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egészséges, testi, lelki, szellemi fejlődését.  

Folyamatosan odafigyelünk az idősek életkörülményeinek, egészségi állapotának javítására. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a családbarát munkahelyek biztosítását, az 

esélyegyenlőséget. 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élő középületekhez, információhoz való hozzáférés 

megkönnyítésére.  
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: Képzések szervezése 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Folyamatosan emelkedik a hajléktalanok száma  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtávú cél: képzések megismertetése  

Középtávú cél: a program beindítása  

Hosszútávú cél: szemléletmód váltás  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. Hasonló programok megismerése és megismertetése  

2. A stabilitást megteremtése  

3. 3. A megismert programok sikeres elvégzése 

Résztvevők és 

felelős 

Résztvevők: hajléktalanok  

Felelős: Jánossomorja Város Önkormányzatának polgármestere  

Partnerek 
Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 

Jánossomorja Város Önkormányzata 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2021.01.01. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Folyamatos ellenőrzés szükséges  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Folyamatos visszacsatolás  

Szükséges 

erőforrások 
Pénzügyi és humán  
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Intézkedés címe: Felvilágosító órák tartása 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Az internet miatt nagyon sok veszély fenyegeti a diákokat 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtávú cél: Figyelmeztető órák megszervezése a diákok és a szülők 

részére  

Középtávú cél: A figyelmeztető órák megtartása és sikeres befejezése 

Hosszútávú cél: Biztonságérzet javítása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1.Az órák megszervezése és lebonyolítása  

2. Tudatos figyelemfelhívás a veszélyre  

3. Korlátozott internethasználat a diákok körében  

Résztvevők és 

felelős 

Résztvevők: általános iskolás diákok és szüleik  

Felelős: Körzeti Általános Iskola Igazgatója 

Partnerek 
Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ 

Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2021.01.01. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Folyamatos visszacsatolás szükséges 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Folyamatos visszacsatolás szükséges 

Szükséges 

erőforrások 
Pénzügyi és humán  
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Intézkedés címe: Modern technikákat bemutató órák 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Az idősebb korosztály számára ismeretlenek a modern kor technikai 

eszközei 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtávú cél: bemutató órák szervezése 

Középtávú cél: a program beindítása és megszerettetése 

Hosszútávú cél: szemléletmód váltás 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. Az okos eszközök bemutatása  

2. Az eszközök elfogadtatása az idősekkel  

3. Az eszközök önálló és önkéntes használata 

Résztvevők és 

felelős 

Résztvevők: nyugdíjasok  

Felelős: Balassi Bálint Nyugdíjas Klub vezetője 

Partnerek Balassi Bálint Nyugdíjas Klub 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2021.01.01. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Folyamatos visszacsatolás szükséges 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Folyamatos visszacsatolás szükséges 

Szükséges 

erőforrások 
Humán és pénzügyi 
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Intézkedés címe: Szabadidő hasznos eltöltését elősegítő programok 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Az újdonsült anyukák számára kevés a kikapcsolódási lehetőség 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtávú cél: Az elmagányosodást megelőző programok keresése 

Középtávú cél: a programok megismertetése és népszerűsítése  

Hosszútávú cél: közösségi élet megteremtése az anyukák számára 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. A programok sikeres megszervezése  

2. Az érintett anyukák pozitív visszajelzése  

 

Résztvevők és 

felelős 

Résztvevők: újdonsült anyukák  

Felelős: Jánossomorja Város Önkormányzatának polgármestere 

Partnerek 
Védőnők  

Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2021.01.01. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Folyamatos visszacsatolás szükséges 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Folyamatos visszacsatolás szükséges 

Szükséges 

erőforrások 
Humán és pénzügyi 
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Intézkedés címe: Átfogó felmérés készítése a fogyatékkal élők körében 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Nem áll elég információ a rendelkezésünkre, arra vonatkozóan, hogy a 

településünkön hány fogyatékkal élő személy van.  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtávú cél: információ begyűjtése 

Középtávú cél: a begyűjtött információ elemzése 

Hosszútávú cél: a feldolgozott információk felhasználása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

1. Az érintett személyek felkeresése  

2. Adatgyűjtés 

Résztvevők és 

felelős 

Résztvevők: fogyatékkal élők  

Felelős: Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

Partnerek 

Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ 

Mosonmagyaróvári Járási Hivatal  

Háziorvosok  

Védőnők  

Idősek Klubja 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2021.01.01. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Folyamatos visszacsatolás szükséges 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Folyamatos visszacsatolás szükséges 

Szükséges 

erőforrások 
Humán 

 
 



2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következtetéseib

en feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb stratégiai 

dokumentumok

kal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításána

k határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításáho

z szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Életvezetési 

programok 

szervezése 

Nő a 

hajléktalanok 

száma a 

településen 

Hajléktalonok 

számának 

csökkentése 

 Életvezetési 

tanácsok 

adása, 

programok 

szervezése 

Jánossomorja 

Város 

Önkormányzat  

- Polgármester 

2021.01.01.  Humán és 

pénzügyi 

Folyamatos 

visszacsatolás 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Internet, mint 

veszélyforrás 

Az internet a 

XXI. században 

jelentős 

veszélyforrás a 

diákok 

számára 

Felhívnia 

figyelmet a 

veszélyekre, a 

veszélyforrást 

szem előtt 

tartva, azt 

minimalizálni 

 Az órák 

megszervezése 

és 

lebonyolítása. 

Tudatos 

figyelemfelhív

ás a veszélyre. 

Korlátozott 

internethaszná

lat a diákok 

körében.  

Jánossomorjai 

Körzeti 

Általános 

Iskola – 

intézményveze

tő 

2021.01.01.  Humán és 

pénzügyi 

Folyamatos 

visszacsatolás 
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III. A nők esélyegyenlősége 

1 Szabadidő 

hasznos 

eltöltése 

A nők körében 

gyakori 

jelenség, hogy 

az újdonsült 

anyukák 

elmagányosod

nak, 

kimaradnak a 

hétköznapi 

életből a 

gyermeknevelé

s miatt. 

Szükség lenne 

egy csoport 

létrehozására, 

amely 

számukra 

hasznos és 

fontos 

időeltöltés 

célját szolgálná 

Érzékeltetni az 

az érintett 

édesanyákkal, 

hogy ők is a 

társadalom 

fontos rétegét 

képezik és az 

idejüket a 

gyermeknevelé

sen kívül is el 

tudják tölteni.  

 Az 

elmagányosod

ást megelőző 

programok 

szervezése 

népszerűsítése 

Jánossomorja 

Város 

Önkormányzat 

– Polgármester 

2021.01.01.  Humán és 

Pénzügyi 

Folyamatos 

visszacsatolás 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Bemutató órák 

tartása 

Az idősek 

számára fontos 

lenne, hogy 

ismerjék a 

különböző 

számítástechni

kai eszközöket 

Fejleszteni az 

idősebb 

korosztály 

technikai 

tudását 

Szociális 

Szolgáltatáster

vezési 

Koncepció 

Tájékoztatás, 

igényfelmérés, 

tanfolyamok 

szervezése 

Balassi Bálint 

Nyugdíjas 

Klub – vezetője 

2021.01.01.  Humán Folyamatos 

visszacsatolás 
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V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Átfogó 

felmérés 

készítése 

Kevés adat áll a 

rendelkezésün

kre a 

fogyatékkal 

élőkkel 

kapcsolatban, 

hasznos lenne 

egy átfogó 

felmérés 

készítése 

Átfogó képet 

kapni a 

fogyatékkal 

élők számáról 

és az őket 

érintő 

problémákról.  

 Információk 

gyűjtése, 

feldolgozása 

Jánossomorjai 

Közös 

Önkormányzat

i Hivatal – 

jegyző 

2021.01.01. Pontos adatok 

a fogyatékkel 

élők számár és 

fogyatékosság

uk típusát 

illetően 

Humán  Folyamatos 

visszacsatolás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az IT felülvizsgálat során megállapítottuk: 

 
I./1. IT 

Felelős és határidő:  Jánossomorja Város polgármestere, 2021. 01. 01. 

Megjegyzések:  

Az intézkedéssel elérni kívánt cél:  

 

Rövidtávú cél: életvezetési tanácsadás 

megszervezése 

Középtávú cél: prevenciós programok szervezése 

Hosszú távú cél: a hajléktalanok számának 

csökkentése 

Rövid távú cél: folyamatban van 

Középtávú cél: folyamatban van 

Hosszú távú cél: folyamatban van 

Az intézkedés eredményességét mérő 

indikátor(ok):   

A megvalósítás folyamata elindult, jelenleg 65 %-on 

áll. 

Az intézkedés megvalósításához 

szükséges erőforrások (humán, 

pénzügyi, technikai):  

A humán erőforrás nem volt biztosított 

Az intézkedés eredményeinek 

fenntarthatósága:  

Az intézkedés fenntartható. Az Önkormányzat saját 

vagy pályázati forrásból kívánja az intézkedést 

elvégezni. 

 

Elvégzéssel kapcsolatos megjegyzések:   Nincs elvégezve, új határidő: 2023. 08. 31. 

Lezárás:   
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II./1. IT 

Felelős és határidő:  
Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola – 

Intézményvezetők, 2021. 01. 01. 

Megjegyzések:   

Az intézkedéssel elérni kívánt cél:  

 

Rövidtávú cél: a helyes és biztonságos 

internethasználat megtanítása, ezzel kapcsolatos 

órák megszervezése 

Középtávú cél: szemléletváltás a gyermekek és a 

szülők körében  

Hosszú távú cél: a biztonságos internethasználat 

alapkészséggé tétele a diákok körében 

Rövidtávú cél: megvalósult 

Középtávú cél: megvalósult 

Hosszú távú cél: még nem valósult meg 

Az intézkedés eredményességét mérő 

indikátor(ok):  
nem teljesítve, csak 90 %.   

Az intézkedés megvalósításához 

szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, 

technikai):   

 

A koronavírus miatti iskolabezárások és az online 

oktatás lassította a megvalósítást. 

Az intézkedés eredményeinek 

fenntarthatósága:  

 Az intézkedés az intézmények közötti 

együttműködéssel fenntartható.  

Elvégzéssel kapcsolatos megjegyzések:  Nincs elvégezve, új határidő: 2023. 08. 31. 

Lezárás:   
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III./1. IT 
Felelős és határidő:  Jánossomorja Város polgármestere, 2021. 01. 01. 

Megjegyzések:   

Az intézkedéssel elérni kívánt cél:  

 

Rövidtávú cél: információnyújtás 

Középtávú cél: programok szervezése, 

népszerűsítése 

Hosszú távú cél: a programok állandóvá tétele 

Rövidtávú cél: megvalósult 

Középtávú cél: megvalósult 

Hosszú távú cél: megvalósult 

Az intézkedés eredményességét mérő 

indikátor(ok):  
Teljesítve. 

Az intézkedés megvalósításához 

szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, 

technikai):   

 

A humán, a pénzügyi, valamint a technikai 

erőforrások az intézmények közötti 

együttműködéssel által rendelkezésre 

Az intézkedés eredményeinek 

fenntarthatósága:  

 Az intézkedés az intézmények közötti 

együttműködéssel fenntartható.  

Elvégzéssel kapcsolatos megjegyzések:  Elvégezve. 

Lezárás:   
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IV./1. IT 

Felelős és határidő:  
Balassi Bálint Nyugdíjas Klub vezetője, 2021. 01. 

01. 

Megjegyzések:  a koronavírus miatt a megvalósítás nem teljes 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél:  

 

Rövidtávú cél: idősek tájékoztatása az IKT 

kompetenciák fejlesztésének lehetőségéről, 

igényfelmérés 

Középtávú cél: tanfolyamok szervezése 

Hosszú távú cél: szemléletváltás, az idősebb 

korosztály technikai tudásának fejlesztése 

Rövidtávú cél: megvalósult 

Középtávú cél: még nem valósult meg 

Hosszú távú cél: még nem valósult meg 

Az intézkedés eredményességét mérő 

indikátor(ok):  
A megvalósítás elindult, jelenleg 30%-on áll. 

Az intézkedés megvalósításához 

szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, 

technikai):   

 

A humán és a technikai feltételek nem állnak 

rendelkezésre. 

Az intézkedés eredményeinek 

fenntarthatósága:  

 Az intézkedés az intézmények közötti 

együttműködéssel fenntartható.  

Elvégzéssel kapcsolatos megjegyzések:  Nincs elvégezve, új határidő: 2023. 08. 31. 

Lezárás:   
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V./1. IT 

Felelős és határidő:  
Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 

jegyzője, 2021. 01. 01. 

Megjegyzések:   

Az intézkedéssel elérni kívánt cél:  

 

Rövidtávú cél: fogyatékossággal élők számának 

felmérése 

Középtávú cél: fogyatékossággal élők 

problémáinak felmérése 

Hosszú távú cél: átfogó felmérés, program 

elkészítése 

Rövidtávú cél: részben megvalósult 

Középtávú cél: részben megvalósult 

Hosszú távú cél: még nem valósult meg 

Az intézkedés eredményességét mérő 

indikátor(ok):  
A megvalósítás elindult, jelenleg 50%-on áll. 

Az intézkedés megvalósításához 

szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, 

technikai):   

 

Az intézkedés fenntartható. 

Az intézkedés eredményeinek 

fenntarthatósága:  

 Az intézkedés az intézmények közötti 

együttműködéssel fenntartható.  

Elvégzéssel kapcsolatos megjegyzések:  Nincs elvégezve, új határidő: 2023. 08. 31. 

Lezárás:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


