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1 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, Ágfalva Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban 

rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése 

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

állami intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

Ágfalva Község Esélyegyenlőségi Programjának főbb adatai: 

 

Személyi hatálya:  

 

Ágfalva Község Önkormányzata 

  

Területi hatálya:  

 

Ágfalva Község közigazgatási területe  

 

Időbeli hatálya:  

 

2013. július 1 – 2018. december 31. 

  

Felülvizsgálata:  

 

A 2003. évi CXXV. törvény módosításának 63/A § (4) bekezdése alapján Ágfalva Község 

Települési Esélyegyenlőségi Programjának időarányos megvalósulását, illetve a 

helyzetelemzésben feltártak esetleges megváltozását kétévente áttekinteni, és a helyi 

esélyegyenlőségi programot felülvizsgálja.  

 

A felülvizsgálat dátuma: 2018. december 31-ig. 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban használt fogalmak: 

 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) 

 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi 

esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
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előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írja elő a 

települési önkormányzatok számára.  

 

A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat 

ötévente, öt év időtartamra fogad el. Elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi 

területeket és a HEP célcsoportjait a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 

szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: 321/2011. (XII. 27.) Korm. rend.) tartalmazza. 

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

EMMI rendelet (továbbiakban: 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet) 1. és 2. számú melléklete 

rögzíti azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek HEP 

elkészítésének alapját képezik. 

 

Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT) 

 

A HEP IT a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket tartalmazza az Ebktv. 31. §-ának (2) bekezdése szerint. Az intézkedéseket a 

321/2011. (XII. 27.) Korm. rend. 5. §-ában foglalt célok figyelembe vételével kell 

meghatározni. A HEP IT-t a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 3. számú mellékletében található 

forma szerint kell elkészíteni. 

 

 

Helyi Esélyegyenlőségi Programért felelős Fórum (röviden HEP Fórum) 

 

A HEP-t a települési önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazottak készítik el az 

Ebktv. 31. § (5) bekezdésének előírása alapján, elfogadása során figyelembe kell venni a 

települési nemzetiségi önkormányzatok véleményét. A programalkotás során törekedni kell a 

települési önkormányzat egyéb fejlesztési terveinek, koncepcióival történő összhangra.  

Mindezekre és a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének 9. pontjára 

figyelemmel javasolt, hogy a HEP elkészítése széleskörű szakmai egyeztetés mellett 

történjék, bevonva a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára ellátást, szolgáltatást 

nyújtó önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, állami és civil szervezetek képviselőit, a 

szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. §-a által a 

2000 fő feletti települések esetében előírt szociálpolitikai kerekasztal képviselőit. 

 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program célcsoportjai 

 

A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP 

célcsoportjai a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a  

 

 mélyszegénységben élők,  

 romák,  

 gyermekek,  

 nők,  

 idősek és  

 fogyatékkal élők. 
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Az esélyegyenlőség javítása, az egyenlő bánásmód érvényesítése szempontjából releváns, 

a társadalom különböző csoportjainak együttélésére vonatkozó fogalmak
1
  

 

Asszimiláció: A kisebbség beolvad a többségbe: önkéntesen vagy kívülről való nyomás 

hatására átvéve annak kulturális sajátosságait és elhagyva a sajátját. 

Marginalizáció: Valamely társadalmi csoport önhibáján kívül a társadalom peremére kerül. 

Szegregáció: A társadalom valamely szegmensében megvalósuló erőszakos és/vagy 

intézményi-strukturális, nyílt és/vagy rejtett elkülönítés. 

Szeparáció: A társadalmi kirekesztéssel és/vagy a társadalmi asszimilációval szembeni 

védekezésként megvalósuló önkéntes elkülönülés (pl. nemzetiségi intézmények). 

Integráció: A társadalom különböző csoportjainak közös térben megvalósuló sikeres 

együttélése, illetve az együttélés  feltételeinek megteremtése. Az integráció egyik változata a 

„rideg integráció”, mely fókuszában a csoportheterogenitás létrehozása áll, és amely nem tesz 

tartalmi beavatkozást a heterogén csoportban történő sikeres fejlesztésre.  

Inklúzió: Alapértelmezése a befogadás, azaz az exklúzió (kirekesztés) ellentétes irányú 

folyamata. Azon a társadalmi felismerésen alapul, hogy különböző életmódok és identitások 

létezhetnek egy időben és egy helyen, és hogy a közöttük létrejövő kommunikáció gazdagítja 

mindegyik résztvevőt. Az inkluzív társadalom, mint szemlélet követői a kölcsönös befogadást 

tartják szem előtt minden területen. 

Inkluzív (befogadó) nevelés: Az integráló nevelési térben a gyerekek/tanulók befogadó 

nevelése akkor tud megvalósulni, ha a gyerekek/tanulók társadalmi és kulturális hátteréből, 

valamint egyéni adottságaiból adódó különbségeire az intézmény komplexitásában képes 

reflektálni. Vagyis inkluzív az az oktatást-nevelést megvalósító intézmény, mely a 

gyerek/tanuló csak rá jellemző sajátosságait maximálisan figyelembe véve, azokból kiindulva, 

azokra értékként építve alakít ki befogadó környezetet.  

 

 

 

A település bemutatása 
 

 

Ágfalva Nyugat-Magyarországon, a Soproni hegység észak-nyugati lejtőjének oldalán, 

Sopron városától az osztrák határ felé Loipersbach (Lépesfalva-Ausztria) helyezkedik el. 

Földrajzi elhelyezkedését tekintve Északi szélesség 47 fok 44 percnél és Keleti hosszúság 16 

fok 30 percnél terül el. 

Éghajlatát földrajzi elhelyezkedése határozza meg, éghajlati szélsőségek nem jellemzik 

területét. Természeti adottságai kiválóak, növényvilága változatos, megtalálhatók itt a 

gyertyánosokkal elegyült fenyvesek, úgy, mint a lombjaik alatt megbúvó sokszínű növények 

sokasága, mely bővelkedik a védett fajokban. Állatvilágát tekintve a terület gazdag, bőséggel 

akad nagy és apróvad is a község területén, és növényvilágához hasonlóan állatvilága sem 

szűkölködik a védett fajokkal, kiemelendő a madárritkaságainak egész sora. 

 

Ágfalva község 2014 - ben ünnepli fennállásának 820. évfordulóját. A falu nevének első 

írásos említése 1194-ből származik, Dág néven a borsmonostori ciszter apátság birtoka volt. 

A ciszterciek telepítettek először német parasztokat a megyébe. A falu neve 1207-ben 

Dagendorf, majd 1278-ban Agendorf, azaz a magyar nevén Ágfalva. Különböző viszályok 

után a Dági birtok Sopron város kezébe került, így Agendorf 1848-ig Sopron jobbágyfalva 

volt. 

                                                 
1 Varga Aranka (2006) Multikulturalizmus – inkluzív oktatási rendszer. In Ismeretek a Romológia Alapképzési Szakhoz. PTE Pécs. 
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Sopron földes urasága alá tartozó falvak reformációja a városéval egy időben az 1550-es 

években indult. A bécsi békekötés (1606) után Ágfalva ismét evangélikus lelkészt hívott. Az 

egymást követő tanult prédikátorok meghatározói voltak az Ágfalviak lelki-szellemi életének. 

A vegyes vallású úrbéli falvakban, így Ágfalván is lutheránus és katolikus bírák váltották 

egymást.  

Ágfalva a századfordulón a jómódú nemzetiségi településen fejlett háziipar volt, a paraszti 

gazdaságok mellett sokan a bányában dolgoztak. 

 

A 2124 lakost orvosi rendelő, nyolc osztályos iskola, négy csoportos óvoda, posta, 

takarékszövetkezet, boltok, és több vendéglátóhely szolgálja ki. A település közműellátottsága 

teljes. 

A munkaképes lakosok a szomszédos Ausztriában, a közeli Sopronban, környékbeli 

nagyvállalkozásoknál és jó néhányan a helyi vállalkozásoknál találnak munkát. 

Ágfalva óvja és védi értékeit, műemléktemplomait, szobrait, melyet egyre többen keresnek fel 

az ország minden részéből. 

Ágfalva település lakói számára a közszolgáltatási feladatok jelentős része helyben 

hozzáférhető. A közoktatási feladatok közül az óvoda, általános iskola ellátott feladat, és 

helyben elérhető. A közoktatási szakszolgálati feladatellátás közül helyben a logopédiai-

gyógypedagógiai ellátás megoldott, míg a korai fejlesztés és gondozás, a nevelési tanácsadás 

és a fejlesztő felkészítés Sopronban érhető el.  A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

ellátatlan feladat. A gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatást és az 

iskolai napközi otthonos ellátást a településen vehetik igénybe. A bölcsőde, a családi napközi, 

a házi gyermekfelügyelet ellátatlan feladat, csakúgy, mint a családok átmeneti otthona.  

A szolgáltatás fenntartói hátterét vizsgálva látható, hogy a legtöbb, a lakók számára elérhető 

szolgáltatást az önkormányzat önállóan, megbízási szerződés, vagy jogi személyiségű 

társulásban  valósítja meg. Így az óvodai nevelést, az általános iskolát- KLIK fenntartásában -

, a gyermekjóléti alapellátások közül az iskolai napközit önállóan, a gyermekjóléti 

szolgáltatást társulásban biztosítják. Ugyanígy társulásban működik a családsegítés.   

A település egészségügyi szempontból jól ellátott, rendelkezik házi felnőtt orvosi szolgálattal, 

fogorvosi szolgálattal, valamint védőnői szolgálattal.  

A település infrastrukturális szempontból jól ellátott. Rendelkezik közvilágítással, vezetékes 

ívó vízhálózattal, szennyvíz hálózattal, vezetékes gáz és telefon hálózattal. A település 

útjainak 70 %-a szilárd útburkolattal rendelkezik. A településen jelenleg nincs vasúti 

megállóhely, az autóbuszjáratok gyakorisága megoldja ennek hiányát. Összességében 

elmondható, hogy közlekedés infrastrukturális szempontból jól megközelíthető a település, 

melyhez hozzájárul Sopron és a 2010-ben átadott közvetlen htkelőhelye. 
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Ágfalva község népességének összetételét és az abban bekövetkezett változásokat az alábbi 

táblázatok szemléltetik. 

 

1. számú táblázat - lakónépesség száma az év végén 

 
  Fő Változás 

2007 2041 
 

2008 2095 103% 

2009 2114 101% 

2010 2130 101% 

2011 2126 100% 

2012 2124 100% 

 

  
 

A lakónépességre vonatkozó adatok nemek és korcsoportok szerinti megosztását a következő 

táblázat és diagramok mutatják be: 

 

2. számú táblázat - Állandó népesség 

    

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 1031 1093 2124 49% 51% 

0-2 évesek     71     

0-14 éves 158 187 345 46% 54% 

15-17 éves 33 27 60 55% 45% 

18-59 éves 542 700 1242 44% 56% 

60-64 éves 70 72 142 49% 51% 

65 év feletti 155 109 264 59% 41% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

      

 

 

 

 

 

 

1950 

2000 

2050 

2100 

2150 

Lakónépesség 
A népességszám változása az elmúlt években 

stagnálást mutat. 

Az elmúlt években pedig a növekedés oka nem a 

születések számának növekedése, hanem a 

községben kialakításra került 103 db építési 

telek kialakítása következtében a beköltözések 

számának növekedése. 

 

 

0-14 éves
17% 15-17 éves

3%

18-59 éves
57%
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7%

65 év feletti
16%

Állandó népesség - nők
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2%
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64%

60-64 éves
7%

65 év 
feletti
10%

Állandó népesség - férfiak
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A fenti adatokat tekintve megállapítható, hogy a település lakosságának nagy részét a 18-59 

éves keresőképes lakosság teszi ki. Az általános statisztikai adatokból következtethetünk arra, 

hogy a nemek közötti arány néhány százalékos eltérést mutatva, kiegyenlített a településen, a 

nők és férfiak megoszlása Ágfalva községben  megfelelően alakul. 

 

 

 

A település lakosságának kor szerinti megoszlását tekintve az alábbi adatok szolgáltatnak 

képet:  

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

  
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 

 
Öregedési index 

(%) 

2001     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2008 253 319 79,3% 

2009 267 326 81,9% 

2010 272 334 81,4% 

2011 264 345 76,5% 

2012 267 341 78,3% 

 

Mindezekből megállapítható, hogy a vizsgált időszakban átlagban az öregedési index 80 %, 

ami annyit jelent, a jelenlegi helyzetben a település 0-14 éves lakossága magasabb arányban 

van jelen a településen, mint a 60 év felettiek lakosság, ami arányaiban kielégítő. 

 

 

 
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  
állandó jellegű 

odavándorlás 
elvándorlás egyenleg 

2008 140 77 63 

2009 104 107 -3 

2010 117 95 22 

2011 139 103 36 

 

 

 

 

Az adattáblák tartalma szerint megállapítható, hogy az odavándorlások száma kismértékben 

növekszik, az elvándorlások száma ingadózó. Ezáltal a népességmegtartó erő kismértékű 

növekedést mutat. 
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

 
  élve születések száma halálozások száma 

természetes 

szaporodás (fő) 

2008 14 21 -7 

2009 23 23 0 

2010 22 20 2 

2011 17 29 -12 

 

 

 
 

 

 

Értékeink, küldetésünk 
 

A helyi esélyegyenlőségi program kiemelt figyelmet fordít:  

 

 az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, 

megszüntetésére;  

 az oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus pályaorientáció megváltoztatására;  

 a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő 

esélyű hozzáférés biztosítására;  

 munkaerő-piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítására;  

 a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási 

esélyeik javítására;  

 az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat 

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

önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében;  

 a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, 

ill. a közügyek irányításában.  
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Az esélyegyenlőség biztosításával összefüggő fenntartói tevékenységek, felelősségek  

 

 az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében a kötelezettségek meghatározása;  

 a kötelezettségek teljesítéséért felelős személyek kijelölése, akiknek fő feladata:  

 a program megvalósításának koordinálása,  

 a program végrehajtásának nyomon követése,  

 az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása;  

 az esélyegyenlőségi terv nyilvánosságának biztosítása;  

 az esélyegyenlőségi terv megvalósításában érintett intézmények vezetőinek 

tájékoztatása;  

 esélyegyenlőségi kockázatok kezelése, intézkedési tervek készítése, értékelése, 

folyamatos korrekciója;  

 fejlesztési célok időrendi prioritásának kialakítása, a mérhetőséget lehetővé tevő 

indikátorok meghatározása;  

 az esélyegyenlőség javításához kapcsolódó prioritási sorrend meghatározása;  

 az eredmények nyilvánosságra hozásakor a személyes adatok védelmének maximális 

érvényesítése;  

 a település döntéshozóinak kétévente történő tájékoztatása a megvalósításról.  

 

Célok 
 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Ágfalva település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

 szegregációmentességet, 

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

területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 

szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – 

érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi 

szerveivel (tankerülettel).  
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A HEP helyzetelemző részének célja 

 

 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz 

történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező 

problémákat. 

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és 

azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését 

az HEP IT tartalmazza. 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, 

amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon 

követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a 

HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
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2 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér 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. 

 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 

 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás tekintetében az Ebktv. 

által előírt, hatályos HEP bemutatására van szükség. Az Ebktv. 2010. május 1-jén 

hatályba lépett 63/A. §-a rendelkezett a helyi esélyegyenlőségi programról. A 

rendelkezés értelmében a helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás 

öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogadott el, melyet 2 évente át kellett 

tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. A rendelkezést a 2011. évi CLXXIV. 
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törvény módosította, így az esélyegyenlőségi programra vonatkozó szabályozás az 

Ekbtv. 31. §-ába került át.  

 

Az önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben – törvény keretei 

között – önállóan mérlegelhet. Az állampolgári öngondoskodás, együttműködési készség 

erősítését szolgálja az a felhatalmazás, amely szerint a képviselő-testület – törvényi 

felhatalmazás alapján – egyes közszolgáltatások igénybevételét rendeletében feltételekhez 

kötheti. E részben ezeket a képviselő-testületi, az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő 

rendeleteket is szükséges bemutatni. 

 

A helyi önkormányzat által hozott szabályozást érintő kérdésekben a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezik, egyéb esélyegyenlőségi 

célcsoportokat érintő rendelet nem került megalkotásra. 

 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 
 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

Az alábbiakban azon jogszabályi rendelkezések ismertetésére kerül sor, amelyek koncepciók, 

tervek elkészítését írják elő az önkormányzatok számára. A felsoroltak áttekintése után 

szükséges annak leírása, hogy az egyes dokumentumokban leírtak miként szolgálják az 

esélyegyenlőség megvalósítását.  

 

Költségvetési koncepció – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § 

értelmében A jegyző, által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a 

polgármester november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános 

választásának évében legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek, melyet a 

testület rendelet formájában hagy jóvá. 

 

Gazdasági program - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 116. §-a értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit 

gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi 

önkormányzat felelős. 

 

Köznevelés-fejlesztési terv2 – A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben minden 

községi, városi, fővárosi kerületi önkormányzatnak feladata, kötelezettsége volt, hogy 

gondoskodjék a településen élők részére arról, hogy az óvodai nevelés és az általános iskolai 

nevelés és oktatás a rendelkezésükre álljon anélkül, hogy annak igénybevétele a szülők, 

illetve gyermekeik részére aránytalan teherrel járna. A köznevelésről szóló törvény alapján az 

állam gondoskodási kötelezettsége – az óvodai nevelés kivételével – megfogalmazódik. Már 

nem a kormányhivatalok készítik el a feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési és 

köznevelés-fejlesztési tervet, hanem az oktatásért felelős miniszter. Az oktatásért felelős 

miniszter az Oktatási Hivatal előterjesztése alapján a kormányhivatalok közreműködésével és 

a helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével készíti el megyei 

szintű bontásban az intézményhálózat-működtetési és köznevelési-fejlesztési tervet. A 

                                                 
2
 Iskolaszolga, XXIII. 3., 2012. november 
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települési önkormányzat kötelezettsége, hogy beszerezze a településen működő köznevelési 

intézmények nevelőtestületei, alkalmazotti közösségei, a szülői és diákszervezetei 

véleményét. Az oktatási hivatal s feladata az is, hogy a köznevelés-fejlesztési terv 

elkészítésekor a nemzetiséget érintő kérdésekben beszerezze az érintett települési, területi és 

országos nemzetiségi önkormányzatok egyetértését (Mnkt. 24. §) 

 

 Településfejlesztési stratégia – A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. Törvény 24. §-a értelmében a fővárosi közgyűlés a főváros egységes 

településpolitikájának biztosítása érdekében – a Kormány, valamint a kerületi 

képviselő-testületek véleményének kikérésével – a megalakulását követő egy éven 

belül minősített többséggel dönt a fővárosnak legalább az adott ciklusra szóló 

településfejlesztési stratégiájáról. 

 

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

évi LXXVIII. törvény (továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a 

települési önkormányzat – a fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzatok a 

külön jogszabályban meghatározott hatáskörük szerint – a településrendezési 

feladatukat a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek 

elkészíttetésével és azok elfogadásával látják el. 

 

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

településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének 

lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek 

felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra 

elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az 

országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település 

alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának 

javítása vagy legalább szinten tartása mellett. A településszerkezeti tervet a települési 

önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell vizsgálnia, és szükség esetén a terv 

módosításáról vagy az új terv elkészítéséről kell gondoskodnia. A tízévenkénti 

szükséges felülvizsgálat során gondoskodni kell az időközben történt módosítások 

egységes tervbe foglalásáról. 

 

 Településfejlesztési koncepció - az 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a 

fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is 

megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati 

településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal 

elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A 

fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek 

kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a 

környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő 

szerepe. A törvény 7. §-a értelmében a településfejlesztési koncepcióban foglaltak 

megvalósítása érdekében a városok és több település közös fejlesztési tervezése esetén 
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integrált településfejlesztési stratégiát kell készíteni. Az integrált településfejlesztési 

stratégia meghatározza a települések településfejlesztési tevékenységét, összehangolja 

a különböző szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett 

partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, 

elvárásait, meghatározza a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, továbbá a 

megvalósítás és fenntartás módját is összefüggéseiben kezeli. 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

A Mötv. 87. §-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak 

abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a 

jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi 

személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. 

Ágfalva Község Önkormányzata viszonylatában jelenleg egy működő társulás van, a Fertőd 

Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás. 

 

 az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, továbbá az Sztv. 86. § (2) bekezdés a) 

pontjában és 57.§ e) pontjában meghatározott családsegítés, valamint  

 az Sztv. 57.§ h) pontjában meghatározott támogató szolgáltatás és 

 a Gyvt. 39. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező gyermekjóléti alapellátások 

szolgáltatásai 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A helyzetelemzéshez felhasznált adatokat szolgáltatta: 

 

 Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 

 Napsugár Óvoda 

 Váci Mihály Általános Iskola 

Használt statisztikai adatbázisok:  

 

 VÁTI TeIR rendszer  

 KSH T-STAR rendszer  

 Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat statisztikai adatbázisa  

 

 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
 

 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos 

fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy 
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valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből 

önerőből kilépjenek. 

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági 

hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és  

súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a 

rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-

piaci esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti 

ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, 

szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza (Ld. pl. A tartós 

szegénység csökkentésének lehetőségei Magyarországon, Budapest Intézet, 2012,. 

www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf). A mélyszegénység 

hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek 

egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi 

jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: 

a szegények mintegy 30%-a 0–17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi 

lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él). 

Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való 

kirekesztettségüket okozza.  

A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő 

körülményekből fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való 

tömeges kizáródás súlyos társadalmi probléma.  

Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, 

közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a 

gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége 

ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. 

 

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

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

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

cigányság és a mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, 

ám a kettő nem fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember 

cigány/roma. Az viszont kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is 

sokkal inkább terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen 

érvényesülése miatt. (Cserti-Csapó-Orsós 2012) 

 

E terület vonatkozásában a következőkben tekintsük át azokat az alapvető jogszabályi 

rendelkezéseket, amelyek a foglalkoztatási és szociális, valamint egészségügyi ellátásokhoz 

történő hozzáférés, a lakhatási körülmények javítását szolgálhatják.  

 

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

(továbbiakban: Szt.) A törvény meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság 

feltételeit, annak megállapítását, a szociális ellátás finanszírozásának elveit és 

intézményrendszerét, a szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult közötti 

jogviszony főbb elemeit, továbbá a fenntartónak a szolgáltatóval, illetve intézménnyel 

kapcsolatos feladat- és jogkörét, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális, 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységet végző személy adatainak működési 

nyilvántartására vonatkozó szabályokat. 

http://www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf
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 a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 

A törvény meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások 

rendszerét, formáit, az ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások 

megállapításával és folyósításával kapcsolatos legfontosabb hatásköri és eljárási 

szabályokat. 

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

törvény (a továbbiakban: Flt.) A törvény célja a munka és a foglalkozás szabad 

megválasztásához való jog gyakorlásának elősegítése, a foglalkoztatási feszültségek 

feloldása, valamint az álláskeresők támogatásának biztosítása 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. A törvény célja a 

nemzetiségek sajátos kultúrájának megőrzésének, anyanyelvük ápolásának és 

fejlesztésének, egyéni és közösségi jogainak széleskörű biztosításának elősegítése, 

figyelemmel Magyarország Alaptörvényében a magyarországi nemzetiségek ügye 

iránt kinyilvánított felelősségvállalásra, továbbá a nemzetiségek védelme érdekében.  

A szegénységben élők, a roma közösségek helyzetének elemzése során vizsgálni kell az 

Ebktv. által rögzített, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesülését. Az Ebktv. 8. 

és 9. §-ai értelmében közvetlen, illetve közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az 

olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt 

nemzetiséghez tartozása, társadalmi származása, vagyoni helyzete miatt részesül 

kedvezőtlenebb bánásmódban, vagy az a rendelkezés, amely ezen személyeket, csoportokat 

lényegesen nagyobb arányban hozza hátrányos helyzetbe mint a velük összehasonlítható 

személyeket, csoportokat. 

 

Ágfalva településen fent leírtak nem jellemzők, lévén, hogy a lakosság arányában nem, vagy 

csekély mértékben jelenik meg a roma lakosság. 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

Az ágfalvi lakosság jövedelmi és vagyoni helyzete országos viszonylatban jó, melyben 

feltételezhetően nagy szerepet játszik Ausztria közelsége és az ottani munkavállalási 

lehetőségek. 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

Ebben a fejezetben 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.  

 

A fejezetre vonatkozó jogi szabályozás szerint a helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében 

külön törvényben meghatározott foglalkoztatási feladatainak ellátása során 

a) közfoglalkoztatást szervez, 

b) figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 
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c)döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok 

foglalkoztatáspolitikai következményeit, 

d) az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt. 

A helyi önkormányzat a Mötv. 15. §-a szerint feladat- és hatásköreinek ellátása során – 

törvényben meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási 

jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonását. 

 

Hátrányos megkülönböztetés, előnyben részesítés a foglalkoztatás területén – Ebktv. 21. § - 

23. § 

Az Ebktv. fenti paragrafusai rögzítik, hogy egyenlő bánásmód követelményének sérelmét 

jelenti különösen, ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett 

hátrányos megkülönböztetést alkalmaz pl. a munkához jutás során, a munkához jutás felvételi 

eljárása keretében, stb.  

Előfordulnak olyan speciális helyzetek, amikor indokolt, hogy a munkáltató különbséget 

tegyen helyzetük, tulajdonságuk, jellemzőjük alapján a munkavállalók között, ezért az Ebktv. 

értelmében nem minősül az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének, ha az a munka 

jellege vagy természete alapján indokolt, az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és 

jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetés. A 23. § biztosítja annak a lehetőségét, 

hogy törvény, kormányrendelet, illetve kollektív szerződés a munkavállalók meghatározott 

körére – a foglalkoztatási jogviszonnyal vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal 

összefüggésben – eltérjen az egyenlő bánásmód követelményétől, amennyiben ennek célja 

valamely hátrányosabb helyzetű csoporttal kapcsolatban előnyben részesítési szabályok 

meghatározása, pozitív diszkrimináció alkalmazása. 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

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

év  

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

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 732 840 1572 8 1,1% 4 0,5% 12 0,8% 

2009 652 712 1364 19 2,9% 17 2,4% 36 2,6% 

2010 700 800 1500 10 1,4% 14 1,8% 24 1,6% 

2011 747 825 1572 10 1,3% 14 1,7% 24 1,5% 

2012 643 799 1442 11 1,7% 8 1,0% 19 1,3% 

 

 

 

 

 

 

Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy a teljes 

lakónépességhez képest milyen arányú a 

nyilvántartott foglalkoztatottak, munkanélküliek, 

tartós munkanélküliek száma, ez miként változott 

az elmúlt években, illetve, hogy milyen az arány 

a férfiak és nők között a vizsgált területen.  
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3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és 

aránya 

év  

nyilvántartott/regisztrált 

munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 8 8 16 3 1 4 37,5% 12,5% 25,0% 

2009 11 15 26 4 8 12 36,4% 53,3% 46,2% 

2010 11 14 25 4 5 9 36,4% 35,7% 36,0% 

2011 10 14 24 2 3 5 20,0% 21,4% 20,8% 

2012 13 12 25 0 1 1 0,0% 8,3% 4,0% 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen
fő 13 25 24 24 18

fő 0 0 0 0 0

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

fő 1 1 4 1 3

% 7,7% 4,0% 16,7% 4,2% 16,7%

fő 1 4 2 2 5

% 7,7% 16,0% 8,3% 8,3% 27,8%

fő 3 5 3 3 2

% 23,1% 20,0% 12,5% 12,5% 11,1%

fő 0 3 2 8 4

% 0,0% 12,0% 8,3% 33,3% 22,2%

fő 3 2 2 2 0

% 23,1% 8,0% 8,3% 8,3% 0,0%

fő 5 5 3 1 2

% 38,5% 20,0% 12,5% 4,2% 11,1%

fő 0 3 5 4 2

% 0,0% 12,0% 20,8% 16,7% 11,1%

fő 0 2 3 3 0

% 0,0% 8,0% 12,5% 12,5% 0,0%

fő 0 0 0 0 0

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

56-60 év

61 év felett

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint

31-35 év

36-40 év

41-45 év

46-50 év

51-55 év

20 éves és fiatalabb

21-25 év 

26-30 év

Az adatokból látható, hogy a vizsgált időszakban jelentős eltérés a 2009-2010-es években volt, azóta 

csökkent a regisztrált munkanélküliek száma. Ennek hátterében áll a gazdasági válság, azóta viszont 

a gazdaságban bekövetkezett egy bizonyos stabilitás. 

 

 

 

A munkanélküliség csökkenő 

tendenciát mutat, a nők száma 

folyamatosan csökken, a 

munkanélküliségi ráta kedvezően 

alakul. A munkanélküliek 

alacsony száma indokolható 

Ausztria közelségével, valamint a 

településen működő vállalkozások 

letelepedésével. 
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

év  

15 éves és idősebb lakosság száma 

összesen 

15-X éves legalább általános 

iskolát végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x 

évesek száma  

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 1975 967 1008 1491 723 768 484 24,5% 244 25,2% 240 23,8% 

2011 2178 1049 1129 0     2178 100,0% 1049 100,0% 1129 100,0% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 

          

A táblázat adataiból kitűnik, hogy kevés az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező 15 

év felettiek száma Ez elsősorban az idősebb korosztálynál fordulhat ellő. 

 

 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

év 

nyilvántartott 

álláskeresők száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 

alacsonyabb végzettség 
8 általános 

8 általánosnál 

magasabb iskolai 

végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 13 1 7,7% 1 7,7% 11 84,6% 

2009 36 0 0,0% 9 25,0% 27 75,0% 

2010 24 0 0,0% 11 45,8% 13 54,2% 

2011 26 0 0,0% 3 11,5% 23 88,5% 

2012 19 0 0,0% 4 21,1% 15 78,9% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal 

      

 

 
  

Az adatbázisban a regisztrált 

munkanélküliek megoszlása 

végzettségük szerint a fontos szempont 

lesz a helyi képző programok 

tervezésekor, hiszen látjuk, milyen 

csoportoknak kell e programokat 

létrehozni. A táblázat eredménye azt 

mutatja, hogy csekély a 8 általános vagy 

annál alacsonyabb munkanélküliek 

száma a településen, s ez  csökkenő 

tendenciát mutat. 
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3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 év 

általános iskolai felnőttoktatásban 

résztvevők száma 

8. évfolyamot 

felnőttoktatásban 

eredményesen elvégzők 

száma 

fő Fő % 

2009 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2010 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2011 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2012 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat 

(TÁKISZ) 

 

 

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 év 

középfokú 

felnőttoktatásban 

résztvevők összesen 

szakiskolai 

felnőttoktatásban  

résztvevők 

szakközépiskolai 

felnőttoktatásban 

résztvevők 

gimnáziumi 

felnőttoktatásba

n résztvevők 

fő fő % fő % fő % 

200

9 
0 0  

#ZÉRÓOSZ

TÓ! 
 0 

#ZÉRÓOSZ

TÓ! 
 0 

#ZÉRÓO

SZTÓ! 

201

0 
0  0 

#ZÉRÓOSZ

TÓ! 
 0 

#ZÉRÓOSZ

TÓ! 
 0 

#ZÉRÓO

SZTÓ! 

201

1 
0  0 

#ZÉRÓOSZ

TÓ! 
 0 

#ZÉRÓOSZ

TÓ! 
 0 

#ZÉRÓO

SZTÓ! 

201

2 
0  0 

#ZÉRÓOSZ

TÓ! 
 0 

#ZÉRÓOSZ

TÓ! 
 0 

#ZÉRÓO

SZTÓ! 

201

3 
0  0 

#ZÉRÓOSZ

TÓ! 
 0 

#ZÉRÓOSZ

TÓ! 
 0 

#ZÉRÓO

SZTÓ! 

201

4 
0  0 

#ZÉRÓOSZ

TÓ! 
 0 

#ZÉRÓOSZ

TÓ! 
 0 

#ZÉRÓO

SZTÓ! 

201

5 
0  0 

#ZÉRÓOSZ

TÓ! 
 0 

#ZÉRÓOSZ

TÓ! 
 0 

#ZÉRÓO

SZTÓ! 

201

6 
0  0 

#ZÉRÓOSZ

TÓ! 
 0 

#ZÉRÓOSZ

TÓ! 
 0 

#ZÉRÓO

SZTÓ! 

201

7 
0  0 

#ZÉRÓOSZ

TÓ! 
 0 

#ZÉRÓOSZ

TÓ! 
 0 

#ZÉRÓO

SZTÓ! 
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs 

Szolgálat (TÁKISZ) 

    

Az adattáblák adatai arra mutatnak rá, hogy mennyire sikerül az iskolázatlanok bevonása a 

felnőttoktatásba. Amennyiben az alacsony iskolázottság probléma a településen, és eközben a 

felnőttoktatás ezen a területen nem jelenik meg, akkor a későbbiekben egy beavatkozási 

terület lehet. Ha a településen nincs általános iskolai felnőttképzés, célszerű felmérni az erre 

vonatkozó igényt és partnerek bevonásával megszervezni. Ez a két tábla csak érintőlegesen 

kapcsolódik ehhez a fejezethez, azonban alkalmas arra, hogy számszerűen is kimutassuk, 
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hogy a munkaerő-piaci hátrányokat okozó alacsony iskolázottság javítására vonatkozó 

felnőttoktatásba milyen létszámban, arányban vonódnak be a településen élők.  Ugyanakkor a 

táblák adataiból kiderül, hogy a településen a nyilvántartott adatok alapján nincs regisztrálva 

felnőttoktatásban résztvevő személy.  

 

 

c) közfoglalkoztatás 

Nincs a településen. 

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.) 

Nincs a településen. 

 

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

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

Nincs a településen. 

 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése 

(pl.felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi 

foglalkoztatási programok) 

Nincs a településen. 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 

intézményekben történő foglalkoztatása 

Nincs a településen. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Nincs a településen. 
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, 

munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti 

lakónépesség száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 1572 4 0,3% 

2009 1364 4 0,3% 

2010 1500 27 1,8% 

2011 1572 14 0,9% 

2012 1442 19 1,3% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

     

 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 

nyilvántartott 

álláskeresők 

száma 

álláskeresési járadékra 

jogosultak  

fő fő % 

2008 16 9 56,3% 

2009 26 16 61,5% 

2010 24 11 45,8% 

2011 23 11 47,8% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

  

Az adatsor a Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek számának alakulásáról hasonlóan 

fontos adatsor. Ennek elemzése során a táblázat adatait idősorosan is figyelni kell, vagyis 

hogy nőtt vagy csökkent a járadékra jogosultak aránya. E mellett a kapott adatokat szükséges 

összevetni a munkanélküliségi adatokkal, hogy láthatóvá váljon, hogy a rendszeres jövedelem 

nélkül élők hozzájutnak-e támogatáshoz.  

Az álláskeresési járadékra jogosultak száma évek óta csökkenő tendenciát mutat, a 

nyilvántartott álláskeresők több mint 50 %-a a járadékra is jogosult . 

 

 

A tábla az álláskeresési támogatásban 

részesülők számáról segít abban, hogy adatait 

összevethessük a munkanélküliségi adatokkal. 

Így láthatóvá válik, hogy a rendszeres 

jövedelem nélkül élők hozzájutnak-e 

támogatáshoz. Az adatokból jól látható, hogy a 

segélyezettek száma viszonylagos stagnálást 

mutat, ami a munkanélküliek számával 

összevetve kedvező hatású. 
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3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek száma 

év 

rendszeres 

szociális segélyben 

részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás (álláskeresési támogatás) Azoknak a száma, akik 

30 nap munkaviszonyt 

nem tudtak igazolni és az 

FHT jogosultságtól 

elesett  

Azoknak a 

száma, akiktől 

helyi 

önkormányzati 

rendelet 

alapján 

megvonták a 

támogatást 

fő 
15-64 évesek 

%-ában 
fő 

munkanélküliek %-

ában 

2008 0 0 0 0 0 0 

2009 1 1 0 0 0 0 

2010 2 2 0 0 0 0 

2011 1 1 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

    

A fenti adatokból, valamint a 3.2.3. tábla adataiból kiderül, hogy a szociális segély csekély 

mértékben jelenik meg a település alacsony jövedelmű lakosságának körében.  

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 

támogatásban részesülők 

száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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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. 

 

Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és 

helyiség) gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság 

megelőzésének, és a területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és 

rehabilitációjának kötelezettségét 2013. január 1-jétől. 

 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által 

lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 

kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a 

gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a 

lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletéhez, a 

közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt. 

A lakásfenntartási támogatás alapnyi jogon, normatív alapon állapítható meg. 

A lakhatási szegregációról ld. a 3.5. pontot. 

 

Igen lényeges az Ebktv. 26. §-ának (3) bekezdésének figyelembe vétele a lakhatási helyzet, 

illetve a szegregátumok vizsgálata és a megfogalmazandó intézkedések során. A rendelkezés 

rögzíti, hogy „a lakáshoz jutási feltételek meghatározása nem irányulhat arra, hogy a 8. §-ban 

meghatározott tulajdonságok szerint egyes csoportok valamely településen, illetve 

településrészen mesterségesen, nem a csoport önkéntes elhatározása alapján elkülönüljenek.” 

Az Ebktv. tiltja a lakáshoz jutási feltételek olyan módon való meghatározását, ami alapján 

egyes védett tulajdonságokkal rendelkező csoportok egy adott településen vagy 

településrészen belül mesterségesen elkülönülnek. Ezt elsősorban a település drágábban és 

olcsóbban értékesíthető telkekre, ingatlanokra történő felosztásával, kettéosztásával lehet 

megvalósítani.  

 

A törvényi tilalom része, hogy a mesterséges elkülönülés a csoport tagjainak szándékán kívül 

valósuljon meg, azaz abban az esetben, ha egyes személyek vagy e személyek csoportja 

önként, kényszer nélkül kíván a település egy különálló részén élni anélkül, hogy ez a helyzet 

bizonyos lakáshoz jutási feltételek diszkriminatív meghatározásán alapult volna, az nem 

minősíthető az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének. 
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3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

év 

összes 

lakásállomány 

(db) 

  
bérlakás 

állomány (db) 
  

szociális 

lakásállomány 

(db) 

  

egyéb 

lakáscélr

a 

használt 

nem 

lakáscélú 

ingatlan

ok (db) 

  

    

ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülményeke

t biztosító 

lakások száma 

  

ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülmény

eket 

biztosító 

lakások 

száma 

  

ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülménye

ket biztosító 

lakások 

száma 

  

ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülménye

ket biztosító 

lakások 

száma 

2008 621 0 1 0 0 0 0 0 

2009 638 0 1 0 0 0 0 0 

2010 650 0 1 0 0 0 0 0 

2011 662 0 1 0 0 0 0 0 

2012 691 0 1 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 

adatok 

      
a) bérlakás-állomány 

 

b) szociális lakhatás 

Nincs a településen. 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

Nincs a településen. 

Míg a magánlakások száma 

folyamatosan emelkedést mutat, 

addig a bérlakás állomány az 

igények ellenére évek óta nem 

változott 
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e) lakhatást segítő támogatások 

Nincs a településen. 

 

f) eladósodottság 

Nincs a településen. 

 

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

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 

hozzáférés bemutatása 

 

Nincs a településen. 

 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Ágfalva községben nem találhatók szegregátumok, ennél fogva nincs elemezendő problémás 

terület sem. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

E fejezet jogszabályi környezetét az alábbiakban foglaljuk össze. Elsőként kiemeljük az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt, mely előírja, hogy a települési önkormányzat 

az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében 

gondoskodik  

a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 

b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének 

alakulását és ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben 
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intézkedik, vagy a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges 

intézkedések meghozatalát, 

d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre 

irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi 

ezeket. 

 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az 

önkormányzatok biztosítják. A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a 

szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat. 

 

Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés,házi 

segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, 

támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás. 

Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó 

intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó 

intézmény, az egyéb speciális szociális intézmény. 

Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a 

társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve 

gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó 

ellátások igénylése és biztosítása, a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon 

való részvétel, a gyógyító-megelőző ellátás, a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek 

használata, az élelmezési és egyéb szükségletek kielégítése során.  

Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi 

intézmények használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb 

kockázattal járó gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban 

(szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát.  
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a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 

Felnőttek és gyermekek 

részére tervezett 

háziorvosi szolgálatok 

száma 

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 

ellátott szolgálatok száma 

2008 1 0 0 

2009 1 0 0 

2010 1 0 0 

2011 1 0 0 

2012 1 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

   

A településen a felnőtt orvos látja el a gyermekorvosi feladatokat is, nem rendelkezünk külön 

gyermekorvosi szolgálattal. A rendelési időn kívül az ellátás ügyeleti formában történik a 

Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórháza által biztosított Önkormányzat által 

üzemeltetett épületben. 

 

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

szűrésekhez) való hozzáférés 

Az egyes prevenciós és szűrőprogramokhoz megoldása helyben történik, a háziorvosi ellátás, 

valamint a védőnői szolgálat keretében. A helyben nem megoldottak biztosítottak a 

településtől 4,5 km-re található Sopronban, ami közlekedés szempontjából mind autóbusszal, 

mind gépkocsival könnyen és gyorsan megközelíthető, ennél fogva a településen élők 

számára a prevenciós és szűrőprogramokhoz való csatlakozás lehetősége biztosított. 

 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

Sopron 4,5 km-re található a településtől. Közlekedés szempontjából autóbusz, gépkocsi 

közlekedéssel megközelíthető, ezért a településen élők számára a fejlesztő és rehabilitációs 

ellátáshoz való hozzáférés lehetősége biztosított. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

A településen csak gyermekétkeztetés van, mivel a szociális étkezetésre nincs igény. A 

közétkeztetést az ÁNTSZ rendszeresen ellenőrzi, így az egészséges táplálkozás 

szempontjainak megfelel, vásárolt szolgáltatás formájában történik az ellátás. 
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e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

A település lakosságának a sportoláshoz való hozzáférési lehetőségét a helyi sportpálya 

biztosítja. 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A település társulás formájában látja el a családsegítő, gyermekjóléti és támogató szolgált 

feladatait, melyekhez a hozzáférés helyi ügyfélfogadással heti alkalommal biztosított.  

 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

Nincs adat. 

 

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

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 

száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 105 

2009 116 

2010 106 

2011 97 

2012 95 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 

 

A fenti adatokból kiderül, hogy Ágfalva 

területén a község nagyságához 

viszonyítva nagy számban jelenik meg a 

közgyógyellátási igazolványt igénylők 

száma. 

A helyi viszonyokat megismerve és 

megvizsgálva ez azzal magyarázható, hogy 

a település területén – Ágfalva-Liget – 

helyezkedik el az állami fenntartású 

Napszak Integrált Tagintézmény, melynek 

ellátott fogyatékkal élő lakóinak többsége 

jogosult az ellátásra.  

A település lakosságának vetületében ez a 

szám csupán egynéhány közgyógyellátottat 

jelent. Így a hivatkozott adattáblák 

némiképp torzképet mutatnak. 
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban 

részesítettek száma 

év 
ápolási díjban 

részesítettek száma 

 2008 9 

2009 10 

2010 11 

2011 10 

2012 11 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 A fenti adatokból kiderül, hogy nem jelentős azoknak a száma, akik ápolási díjat igényelnek, 

mely magyarázható a lakosság kedvező jövedelem helyzetével. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

A településen a közösségi színtér a Fogadó, melynek használatáról a polgármester és 

képviselő-testület dönt. Több civil szervezet működik a településen, melyek a rendszeresen 

használják rendezvényeikhez a Fogadót. 

A beltéri rendezvényeken kívül egyre több azoknak a kulturális eseményeknek a száma, 

melyek a közparkokban, illetve a sportpályán kerülnek megrendezésre. 

 

 

 

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

A településen magyarok és németek laknak. A két közösség rendkívül jó viszonyt ápol, így 

konfliktushelyzet nem alakul ki. A település rendezvényeit közösen rendezik, a község 

életében mind a magyar mind a német lakosság részt vesz. 

 

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

A helyi közösségek nagyon aktívak, nagy az egymáshoz viszonyuló kötődésük.  Az egész 

településre jellemző az összefogás.  
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3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

A településen nincs roma nemzetiségű önkormányzat, a roma lakosság száma nagyon kevés, 

rendkívül jól beilleszkedtek,  nem képeznek szegregátumot.  

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A mélyszegénységben élőkkel és romákkal kapcsolatban csak becsült adatokkal rendelkezik a 

település. A település a gazdasági-társadalmi mutatók alapján kedvező helyzetben van: 

megyei és régiós szinten magasabb jövedelmi helyzet, alacsonyabb munkanélküliség, 

magasabb foglalkozatási ráta jellemzi a települést. Az is bizonyítható, hogy a tartós 

munkanélküliek elsősorban az aluliskolázott, alacsonyabb státuszú lakosok köréből kerül ki, 

melyek csekély számban vannak jelen a településen. Mindenképpen fontos a 

mélyszegénységben élők ösztönzése a szakmaszerzésre. Ágfalván nincs szegregált 

településrész. Az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés 

biztosított a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára is. 

A település nem rendelkezik adatokkal arra nézve, hogy a lakosság milyen arányban 

rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal, így a lakások komfortfokozatáról sem készült 

felmérés. Így csak becsült adatokra lehet támaszkodni. 

A településen nincs olyan döntés vagy folyamat, ami az említett társadalmi csoportok esélyeit 

tovább rontaná. Az önkormányzatnak feladata, hogy minden lehetőséget kiaknázzon, hogy a 

mélyszegénységben élők esélyegyenlőségét előmozdítsa. 

A jövőre nézve a mélyszegénységben élőkkel kapcsolatos adatbázis elkészítésével pontosabb 

képet lehet festeni ezen társadalmi réteg helyzetéről.  Bár a táblázatok adati alapján nem 

jellemző a településre a mélyszegénységben élők magas száma. 

Fejlesztési lehetőség és cél nagyobb propaganda kifejtési annak érdekében, hogy az 

ellátásokat a rászorulók magasabb számban vegyék igénybe.  A képviselő-testület tagjai, az 

egészségügyi és szociális hálózat bevonásával kell a propagandát megoldani, és terjeszteni a 

lehetőségeket. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

 

Nincs pontos adat a mélyszegénységben 

élőkről a roma lakosság számáró 

 

 

Adatgyűjtés:mélyszegénységben élők és 

romák számának felmérése Ágfalva 

községben, nyilvántartás vezetése, 

amennyiben szükséges esélyegyenlőség 

előremozdítása, támogatásokhoz való 

hozzáférés előremozdítása, foglalkoztatáshoz 

való hozzáférés segítése 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
 

 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

E fejezet leírásakor elsőként áttekintjük a gyermekek helyzetének elemzéséhez kapcsolódó 

definíciókat és szabályozást. 

Veszélyeztetettség: 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 (Gyvt. 5. § n) pont) 

A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a 

gyermekjóléti szolgáltatás feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek 

veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy 

nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi 

környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe 

veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés). 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 

irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, 

valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 

Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

 a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

 a gyermektartásdíj megelőlegezése, 

 az otthonteremtési támogatás, 

  a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. 

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

 a gyermekjóléti szolgáltatás, 

 a gyermekek napközbeni ellátása, 
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 a gyermekek átmeneti gondozása. 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

 az otthont nyújtó ellátás, 

  az utógondozói ellátás, 

  a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

 

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

 a védelembe vétel, 

 a családbafogadás, 

 az ideiglenes hatályú elhelyezés, 

 az átmeneti nevelésbe vétel, 

 a tartós nevelésbe vétel, 

  a nevelési felügyelet elrendelése, 

  az utógondozás elrendelése, 

 

Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása 

során adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak: 

 a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és 

személyek (Gyvt. 16. §), 

 a fővárosi főjegyző, 

  a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, 

intézmény fenntartója, vezetője, 

 a helyettes szülő, nevelőszülő, 

 a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának orvoslása 

érdekében feltétlenül szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátottjogi képviselő, 

 az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 

  a gyermekvédelmi szakértői bizottság.  
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Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-éig 

hatályban tartja a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 14. pontjában 

rögzített definíciót a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet vonatkozásában, ezt 

követően a definíciót a Gyvt. fogja tartalmazni3. A 2013. szeptember 1-éig hatályos 

szabályozás értelmében hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete 

miatt megállapították. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, 

tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, óvodás gyermek esetén a gyermek három 

éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola 

nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Erről a szülő önkéntesen a 

Gyvt-ben meghatározott eljárás keretében nyilatkozhat. Halmozottan hátrányos helyzetű az a 

gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.  

A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát és az ily módon előállított 

statisztikai adatokat minden év október 31-ig megküldi az illetékes kormányhivatal részére 

(Nktvr. 27-29. §)4 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési 

önkormányzat jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a)) A 

jogosultság megállapítása során sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 

19. §-a szerint. 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra az rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek 

tartására köteles és  

 nyugellátásban,  

 korhatár előtti ellátásban,  

 szolgálati járandóságban,  

 balettművészeti életjáradékban,  

 átmeneti bányászjáradékban,  

 időskorúak járadékában vagy  

 olyan ellátásban  

 részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 

jogszabály hatálya alá tartozik. (Gyvt. 20/B. § (1)) 

                                                 
3 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet Gyvt-ben rögzített definíciója a sablon készítésekor még nem ismert. 
4
 Iskolaszolga, XXIII. 3., 2012. november 
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Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

megállapítása esetén a gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének 

igénybevételére. 

Óvodáztatási támogatás: A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki  

a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá  

 gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és  

 akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll 

 pénzbeli támogatást folyósít. (Gyvt. 20/C. § (1)) 

Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek: Elsősorban a menedékjogról szóló 

2007. évi LXXX. törvény szerinti menedékjogot kérő, menekült, menedékes, oltalmazott vagy 

humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező gyermekek helyzetére szükséges kitérni. A 

menedékes - rászorultsága esetén - jogosult a befogadás anyagi feltételeire, valamint ellátásra 

és támogatásra. A menekültügyi hatóság, valamint a jegyző az ellátásra, támogatásra 

vonatkozóan határozattal dönt (2007. évi LXXX. törvény, 32. §). 

 

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

helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, 

egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete   

A szociális alap- és szakellátáshoz kapcsolódó szempontok érvényesítése, tehát a gyermekek 

megfelelő ellátáshoz történő hozzáférése érdekében szakmaközi, tehát nemcsak a szociális 

terület szakembereinek objektívabb probléma-megközelítése és helyzetelemzése indokolt.  A 

HEP során ezért a cél a jelzőrendszer tényleges, helyi működésének feltérképezése és 

esetleges hiányosságainak hatékony és mérhető orvoslása. A jelzőrendszer standarjainak 

hiányosságai és a környezettanulmányok szenzitív adatokra vonatokozó szabályozása helyi 

korrekciókat és odafigyelést kíván. 

A veszélyeztetettséget a jelzőrendszer széleskörű, minden jelzőrendszeri tag bevonásával kell 

meghatározni. A veszélyeztetettség helyzetének felismerése gyakran az együttműködésre 

kötelezett szakemberek hiányos jelzései miatt maradnak rejtve. A rendelet szerint definiált 

veszélyeztetettség – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot - 

gyakran igen nehezen felismerhető helyzetekből adódik. Igen nagy a látencia a gyermekek 

bántalmazása, a szexuális abúzus, gyerek és/vagy szülő alkohol- vagy drogfogyasztása 

kapcsán. A látencia okai között szerepel, hogy a sértett gyermek gyakran nem tudja, hová 

fordulhat segítségért, illetve a bántalmazott gyermek és családja nem kerül a gyermekvédelmi 

rendszer látókörébe, nem kerül kapcsolatba olyan szakemberekkel, akik a bántalmazás 

gyanújára felfigyelhetnének (ld. ombudsman jelentése az AJB-2227/2010). A helyzetelemzés 
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során ezért nemcsak a meglévő szolgáltatások felsorolását, hanem azok ismertségét, 

akadálymentességét” és hatékonyságát is szükséges feltárni és mérni. 

 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos rendelkezések során, a 

védelembe vétel elrendelése esetén, illetőleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

való jogosultság, továbbá a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról szóló 

határozat meghozatalával egyidejűleg tájékoztatni kell a szülőt azokról a kedvezményekről, 

juttatásokról, pályázati lehetőségekről, amelyek a gyermeket megillethetik. Tájékoztatni kell 

továbbá a szülőt arról is, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek 

mikor minősül halmozottan hátrányos helyzetűnek. 

 

Az igazolatlan iskolai hiányzás és ennek következményeként a családi pótlék felfüggesztése 

esetében a jogalkotó szándéka a gyakorlatban nem mindig érvényesül, azaz az iskolai 

hiányzás valódi oka, annak részletes feltárása gyakran rejtve marad. Az iskolai hiányzás oka 

mögött előfordulhat a család részéről történő bántalmazás vagy lehet, hogy a veszélyeztetett 

helyzet azért áll elő, mert a gyermek anyagi vagy egyéb okokból családfenntartói vagy egyéb 

funkciókat lát el (dolgozik, ápol valakit, stb.) A helyzetfelmérés során fontos meggyőződni 

arról, hogy az igazolatlan hiányzások esetén előírt jelzési kötelezettség megfelelően működik-

e, valamint rendelkezésre áll-e a valós segítséget, megoldást jelentő, a gyermek érdekeit szem 

előtt tartó támogató rendszer (ld. 20/2012. () EMMI rendelet, 51. § (3)-(5) bekezdések). 

 

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

év 
védelembe vett 18 év 

alattiak száma 

Megszűntetett esetek száma a 

18 év alatti védelembe vettek 

közül 

veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma 

2008 0 0 25 

2009 0 0 25 

2010 0 0 12 

2011 2 1 13 

2012 2 0 7 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a család egy főre eső jövedelme arányában 

állapítják meg. Ezen, a Nkntv. 2013. szeptember 1-éig hatályos rendelkezése szerint 

,,hátrányos helyzetűnek” definiált gyermekek adatszolgáltatását viszonylag megbízhatónak - 

míg ugyanazen körbe tartozó de legfeljebb nyolc általános iskolai végzettségű szülőkkel 

rendelkező gyermekek számát (halmozottan hátrányos helyzetűek) pontatlannak - találták az 

erre irányuló felmérések. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak egy része 

ugyanakkor nem jelenik meg az októberi statisztikához kötődő adatszolgáltatásban abban az 

esetben, ha erre az időre esik a jogosultságuk megállapítása. Fontos, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülők legtöbbször nem a megemelkedett 

jövedelem miatt esnek el a jogosultságtól, hanem azért, mert az alapvető papírjaik is 

elvesznek, hiányoznak, vagy egy válási szakaszban – vagy egyéb más okból – nem, vagy 

nehezen tudnak jövedelemigazolást szerezni házastársuktól, illetve az elmaradt gyermektartás 

ellenére nem indítanak hatósági eljárást, ami pedig lehetővé tenné a jövedelem igazolását. 

Mindezen okok éppen a legszegényebb, legrászorulóbb családokat érintik.  A helyzetelemzés 

során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pontos regisztrációjáról alkotott 

helyzetkép igen fontos a különböző támogatások hozzáférésének vizsgálata miatt és a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen alapuló hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzet megállapítása miatt is. A HEP során a cél, hogy az intézményi és önkormányzati 

adatszolgáltatás és adatnyilvántartás működő kontrollja és kidolgozott protokollja biztosítva 

legyen. 

  

A táblázat adataiból kiderül, hogy védelembe vett 

gyermekek alacsony a településen és az elmúlt 

években, a veszélyeztetett kiskorúak száma is 

alacsony és az elmúlt éveket tekintve csökkenő 

tendenciát mutat. 

 

 A Gyermekjóléti Szolgálat rendszeresen 

kapcsolatot tart a gyermekekkel és a szülőkkel is, 

munkájuknak köszönhetően további javulás 

várható. 
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek 

száma 

Ebből tartósan 

beteg fogyatékos 

gyermekek 

száma 

Kiegészítő 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek 

száma  

Ebből tartósan 

beteg fogyatékos 

gyermekek 

száma 

Rendkívüli 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek 

száma 

2008 19 0 0 0 0 

2009 7 0 0 0 0 

2010 10 1 0 0 0 

2011 10 1 0 0 0 

2012 8 1 0 0 0 

    

            
 

A településen élő gyermekek és családjaik részesülnek kedvezményes juttatásokban, bár 

itt a jogosultságot nagyrészt a jogszabályok alapján biztosítottak miatt kapják így pl: 

három gyermekes családok, tartós betegségben szenvedő gyermekek  

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 

Nincs adat. 
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

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

év 

 Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma iskola 1-

8. évfolyam 

50 százalékos 

mértékű 

kedvezményes 

étkezésre 

jogosultak száma 

1-13. évfolyam 

 Ingyenes 

tankönyv-

ellátásban 

részesülők 

száma 

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők 

száma  

Nyári 

étkeztetésben 

részesülők 

száma 

2008 4 9 22 0 0 1 

2009 5 5 19 10 1 1 

2010 5 6 21 6 0 1 

2011 5 7 17 7 0 0 

2012 3 6 17 2 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkorm. adatok 

     

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

Nincs ilyen a településen. 

 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

Nincs ilyen a településen. 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata.  

 

Az alábbiakban felsoroljuk és röviden kifejtjük a jogszabályok által lehatárolt ellátási 

területeket, melyek áttekintése és az adott településen való elérésük leírása segíti a 4.3 

pontban megadottak elemzését.  
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A jogszabályok mellett az 1. számú mellékletben elhelyezett adattáblák is segítenek az 

adott település konkrét helyzetének átlátásában.  

Mindezekre építve lehet szövegesen kifejteni a település azon helyzetét, amelyre a 4.3-as 

fejezet a),b), c), d), e), f), g), h), i), j) pontjaiba sorolt szempontok kérdeznek rá. 

Természetesen itt is szükséges fókuszba helyezni az esélyegyenlőség szempontjából 

különösen érintett gyerekcsoportokat. 

 

Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény adja, amely 

előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében 

gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

A gyermekek számára nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás, szociális ellátások: A hatályos 

jogi szabályozás alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő 

speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek 

felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 

nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 

visszahelyezését. A szolgáltatás elvi alapjai, működésére vonatkozó szabályozók 

jogszabályi kereteit a Gyvt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet adják. A gyermekjóléti szolgáltatást az 

adott fenntartó (önkormányzat, kistérségi társulás, egyház, civil szervezet, stb.) 

gyermekjóléti szolgálat által biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének 

jelentős része eléri az adott település valamennyi gyermekét, szolgáltató és megelőző 

funkcióval bír. Tevékenységét összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és 

nevelési-oktatási intézményekkel szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat 

végez. A gyermekjóléti szolgálat az általa ellátott településrészen, településen 

figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 éves gyermek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét. 

 

A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának 

formái  

a) a bölcsőde, a hetes bölcsőde, 

b) a családi napközi, 

c) a családi gyermekfelügyelet, 

d) a házi gyermekfelügyelet, 

e) az alternatív napközbeni ellátás. 

 

A gyermekek átmeneti gondozása keretében – kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását 

családok átmeneti otthona biztosítja – a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
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fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek 

megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi 

ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról, vagyis teljes körű ellátásáról kell 

gondoskodni. 

 

Fogyatékos gyermekek ellátáshoz történő hozzáférése: a szakértői bizottság 

szakvéleménye alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését 

biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésben vehet részt. A 

Szt. rendelkezése szerint a nappali ellátás keretében gondoskodni kell többek közt a 

harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem 

képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek napközbeni 

tartózkodásáról, étkeztetéséről. 

 

Gyermekétkeztetés: Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a 

fenntartó az óvodában és az iskolában a gyermekek és a tanulók számára az óvodai 

nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és 

két további étkezést. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem 

veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető (Gyvt. 151. §). Ezen 

szabályokat kell alkalmazni a nyári szociális gyermekétkeztetés esetében is. 

 

A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának, 

bölcsőde, a hetes bölcsőde és családi napközi nincs a településen ezek Sopronban 

érhetők el. 

 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

év 
bölcsődék 

száma 

bölcsődébe beírt 

gyermekek száma 

Szociális 

szempontból 

felvett gyerekek 

száma 
(munkanélküli szülő, 

veszélyeztetett gyermek, 

nappali tagozaton tanuló 

szülő) 

Működő összes bölcsődei 

férőhelyek száma 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 
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4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

év 
családi napköziben engedélyezett 

férőhelyek száma 

családi napköziben a térítésmentes 

férőhelyek száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

 

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 
védőnői álláshelyek 

száma 

Egy védőnőre jutó 

gyermekek száma 

2008 1 170 

2009 1 169 

2010 1 165 

2011 1 163 

2012 1 158 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz 

való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

A településen megoldott vegyes háziorvosi szolgálat keretében a gyermekorvosi ellátás. 

A szakorvosi ellátás az 4,5 km-re található Sopron város Erzsébet kórházban, 

szanatóriumban biztosított. 

 

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

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

Korai fejlesztésre, rehabilitációra vonatkozó adatok nem állnak a rendelkezésre. 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások közül helyben megoldott a 

gyermekjóléti szolgáltatás. A gyermekjóléti szolgáltatást intézményfenntartó társulás 

keretei között. 

 

e) gyermekvédelem 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások közül helyben megoldott a 

gyermekjóléti szolgáltatás. A gyermekjóléti szolgáltatást intézményfenntartó társulás 

keretei között. Valamint 4.3. b pontja. 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Amennyiben igény merül fel, krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

legközelebb Sopronban találhatók, a Sopron és Környéke Gyermekjóléti és 

Családsegítő Szolgáltató Központ Adósságkezelési szolgáltatásának keretén belül. 

 

 

A táblázatból látható, hogy a védőnőre 

jutó gyermekek száma jelentősen nem 

változik, a szolgáltatás mindenki számára 

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

Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

helyben az egyesület által biztosított. Erre a célra igénybe vehető a helyi sportpálya. 

 

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

4.1. d pontja 

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők 

észrevételei   

A hátrányos megkülönböztetéssel, az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatban 

ld. a 4.4. pontot. 

 

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

keretein belül 

 

4.1. b és d pontja 

 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő 

gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

Az alábbiakban áttekintjük azokat a területeket, amelyek a jogszabályokban 

megjelennek, és a közoktatásra vonatkozóan határozzák meg az esélyegyenlőség 

biztosítását. A jogszabályok és értelmezésük nyújtanak segítséget ahhoz, hogy a HEP 

ezen fejezetében az önkormányzat elvégezze a szükséges helyzetelemzést.  

 

Fogalmak: 

 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 

(Nkntv. 4. §-ának 13. pontja) 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a köznevelésben: ld. a 4.1. pontban foglalt 

definíciót. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
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Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, 

beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, az autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdők csoportja 

(Nkntv. 4. § 25. pont) 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a 

különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas 

kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, 

közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 

tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek (Nkntv. 4. § 3. pont). 

 

Aránytalan teher 

Ha a nevelés, a nevelés-oktatás körülményei az átlagos körülményekhez képest - a 

gyermek, a tanuló életkorát és sajátos nevelési igényeit figyelembe véve - lényegesen 

nehezebbek vagy jelentős költségnövekedést okoznak a gyermeknek, tanulónak vagy a 

szülőnek (Nkntv. 4. § 2. pont) 

 

A lenti, a)-e) pontokban foglalt szempontok során a következőkre szükséges 

figyelemmel lenni: 

 

Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, 

képzésre, amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy 

amelynek megszervezéséhez az állam közvetlen normatív költségvetési támogatást 

nyújt, illetve amelyhez közvetve – így különösen közterhek elengedése, elszámolása 

vagy adójóváírás útján – hozzájárul.  

Az Ebktv. alapján mindenkit egyenlő bánásmód illet meg az oktatással és képzéssel 

kapcsolatban, így különösen az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek 

meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, az oktatás követelményeinek 

megállapítása és a követelménytámasztás, a teljesítmények értékelése, az oktatáshoz 

kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, az oktatással összefüggő 

juttatásokhoz való hozzáférés, a kollégiumi elhelyezés és ellátás, az oktatásban 

megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, a pályaválasztási 

tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint az oktatásban való részvétellel összefüggő 

jogviszony megszüntetése során.  

A jogellenes elkülönítés (szegregáció) leggyakrabban az oktatásban tapasztalható. 

Éppen ezért a törvény szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül a bármely 

csoporthoz tartozó személyek elkülönítése egy oktatási, nevelési intézményben, illetve 

az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban, csoportban, beleértve azt is, ha az 

elkülönítés számarányukhoz viszonyítva lényegesen nagyobb arányban érinti a csoport 

tagjait, mint a többi tanulót. Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését 

jelenti valamely személy vagy csoport olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, 
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olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek 

színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat. 

 

A halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, tanulók elkülönítése társaiktól 

sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ezért szükséges figyelemmel kísérni a 

működési körzetek kialakítását, az iskolai felvételi eljárást, az egyes csoportok, 

osztályok összetételét.  

Ha a településen több általános iskola, tagintézmény működik, akkor az általános 

iskolai körzeteket úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben. 

Ha a településen, kerületben több általános iskola működik, a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetekben kiszámított aránya legfeljebb 15 

százalékponttal lehet magasabb, mint az általános iskolába járó halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekeknek a település, kerület egészére kiszámított aránya. Nem jelölhető 

ki kötelező felvételt biztosító iskolának az az általános iskola, amely körzetének 

kialakításánál a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek körzeti aránya túllépésére 

vonatkozó rendelkezés nem tartható meg, feltéve hogy a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók körzeti aránya elérné az 50%-ot és egyébként a település többi 

iskolája elégséges férőhellyel rendelkezik a település összes tanköteles tanulójának 

felvételéhez. Előnyben részesítési kötelezettségként jelenik meg az a rendelkezés, mely 

szerint ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége után további felvételi, átvételi 

kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell 

részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat. A felvételi körzet kialakítására 

vonatkozó szabályozás a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 24-25. §-ában található.  

 

A körzethatárok kialakításánál és a beiskolázásnál az Ebktv. vonatkozó paragrafusait is 

figyelembe kell venni. Ebben segít eligazodni az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó 

Testület 2/2007. (III. 23.) TT sz. állásfoglalása: Az etnikai alapú iskolai szegregációt 

nem csupán a tényleges, hanem a jogsértő által feltételezett etnikai hovatartozás alapján 

is el lehet szenvedni. A szegregáció megvalósulásának nem feltétele az elkülönített 

csoporttal szembeni hátrány, csupán a törvényben meg nem engedett elkülönítés.” A 

jogellenes, elkülönített oktatás még abban az esetben is jogszerűtlen, ha teljes 

mértékben azonos feltételek biztosításával történik. A jogellenes elkülönítés minden 

aktivitást nélkülöző fenntartása is megvalósíthatja a jogsértést.  

A HEP során tehát nemcsak a hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet 

adataival, hanem valamilyen aggregált formában vagy becslésekre alapozott, civil 

kontroll vagy kisebbségi képviselet biztosításával is visszaigazolt, etnikai adatközléssel 

is foglalkozni kell. 

 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magántanulóvá nyilvánítása esetén fokozott 

körültekintéssel kell eljárni. A jogalkotó szándéka az volt, hogy a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók magántanulóvá nyilvánítását és az ezzel gyakran együtt járó 

lemorzsolódás megelőzhető legyen. Ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a 

tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy 
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az így elkezdett tanulmányok eredményes folytatására vagy befejezésére nem lehet 

számítani, köteles erről értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 

helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti 

szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse 

tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola 

igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét 

(Nkntv. 45. §). 

 

Integrációs felkészítés Pedagógiai Rendszere5 (IPR)  

A szociális hátrányok enyhítése, a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztése 

érdekében az általános iskola és a középfokú iskola képességkibontakoztató vagy 

integrációs felkészítést szervez, amelynek keretei között a tanuló egyéni képességének, 

tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, 

továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. A képességkibontakoztató és az 

integrációs felkészítés megszervezése nem járhat együtt a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók elkülönítésével. A képesség-kibontakoztató felkészítésben a hátrányos 

helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű tanuló vesz 

részt. 

Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára fejlesztő programot 

szervez, melynek keretében a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai 

feladatokat, a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet folytat. 

A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő 

program megvalósítása az oktatásért felelős miniszter által kiadott 

személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program alapján zajlik. (20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rend. 171. § - 173. §) 

 

Az Nkntv. 47. §-a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, 

iskolai felkészítéséről a szakértői bizottság szakértői véleménye szerint kell 

gondoskodnia az óvodának, iskolának. A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai 

nevelése, a tanuló iskolai nevelése-oktatása, továbbá kollégiumi nevelése az e célra 

létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai 

intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, 

tanulóval részben vagy egészben együtt történhet. A gyermek, tanuló integrált vagy 

speciális intézményi keretek között történő nevelését, oktatását a szakértői bizottság 

által kiadott véleményben foglalt állásfoglalás alapján lehet és kell biztosítani. Az ezzel 

ellentétes gyakorlat jogsértő mind a Nkntv., mind pedig az egyenlő bánásmód 

követelményét tekintve. 

 

                                                 
5 A kézirat lezártakor hatályos szabályozók: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet XIX. fejezet: Különleges pedagógiai célok 

megvalósításához igazodó nevelés- és oktatásszervezési megoldások 67. A képességkibontakoztató és az integrációs 

felkészítés szabályai 171. §, 172. § és 68. Az óvodai fejlesztõ program megszervezése 173. §. Magyar Közlöny. 2012. 

augusztus 31., valamint: Miniszteri Közlemény (megjelent az Oktatási Közlöny 2007. máj. 14. LI. évf. 11. számában) a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók esélyegyenlőségének biztosítását szolgáló iskolai és óvodai integrációs 

programról. 
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A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak kötelező 

és ajánlott létszáma a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. IX. fejezetében 

található, a rendelkezés 2013. szeptember 1-ig hatályos. Ezt követően a nevelő- és 

oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszámát az Nkntv. 2. 

számú melléklete tartalmazza. 

 

NAPSUGÁR ÓVODA: 

 

 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 

1 

Hány településről járnak be a gyermekek 
2 

Óvodai férőhelyek száma 
100 

Óvodai csoportok száma 

4 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 
6:00-17:00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 
  

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 
8 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 
8 0 

Gyógypedagógusok létszáma 

0 0 

Dajka/gondozónő 
4 0 

Kisegítő személyzet 
0 0 
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4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

év 
3-6 éves korú 

gyermekek száma 

óvodai 

gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 

férőhelyek 

száma 

óvodai feladat-

ellátási helyek 

száma 

óvodába beírt 

gyermekek 

száma 

óvodai 

gyógypedagógiai 

csoportok 

száma 

2008 69 3 80 1 69 0 

2009 87 4 100 1 87 0 

2010 95 4 100 1 95 0 

2011 93 4 100 1 93 0 

2012 90 4 100 1 90 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

     

 

VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA: 

 

 

 

Iskolánk 8 évfolyamos, melyben nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai 

oktatás folyik. Az iskola fenntartója és működtetője a soproni székhelyű KLIK 

Intézményfenntartó Központ. Az iskola a tanulók számára napközi ellátást és étkeztetést 

biztosít. A tanulócsoportok száma délelőtt 8, délután 1 napközis csoport. 

Az intézmény gyermek-és szülőközpontú. 

Ebben nagy előny a kistelepülési lét, a kisebb osztálylétszámok, ahol mindenki ismeri egymást 

és ezért a kapcsolat a szülőkkel jóval személyesebb, mint egy nagyvárosban.  
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 

tanév 

Általános iskola 1-4 

évfolyamon tanulók 

száma 

Általános iskola 5-8 

évfolyamon tanulók 

száma 

általános 

iskolások száma 
napközis tanulók száma 

fő fő fő fő % 

2010/2011 74 49 123 43 35,0% 

2011/2012 78 57 135 24 17,8% 

2012/2013 72 65 137 26 19,0% 

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

tanév 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános 

iskolai feladat-

ellátási helyek 

száma 

1-4 

évfolyamo

n 

5-8  

évfolyamon 
összesen 

1-4 

évfolyamon 

5-8 

évfolyamon 
összesen db 

2010/2011 4 4 8 0 0 0 1 

2011/2012 4 4 8 0 0 0 1 

2012/2013 4 4 8 0 0 0 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

       

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

oktatásban 

tanév 

8. évfolyamot eredményesen 

befejezettek száma / aránya a 

nappali rendszerű oktatásban 

fő % 

2010/2011 10 100 

2011/2012 13 100 

2012/2013 15 100 

2016/2017     

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

adatok 

 

 

Összességében elmondható, mind az óvodában mind az iskolában az elmúlt években nőtt a 

tanulók száma. Az továbbtanulási mutatók nagyon jók. 
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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 

 

A településen élő a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési 

igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, 

iskolai ellátása normál körülmények között zajlik. A szükséges fejlesztések, egyéb terápiák 

részben helyben megoldottak ( pl: logopédiai ellátás, szurdopedagógia ellátás) ,  a többi esetben 

a soproni pedagógiai szakszolgálat szolgáltatásait lehet igénybe   venni. 

 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

Alkalmazottként az önkormányzat nem rendelkezik gyógypedagógussal, sem 

iskolapszichológussal, szükség szerint a soproni pedagógiai szakszolgálat ilyen irányú 

szolgáltatásait lehet igénybe venni. 

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

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

Nincs  adat.  

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

mutatkozó eltérések 

Nincs  adat.  

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Nincs  adat.  

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nevelési oktatási intézmények fogadni tudják az SNI gyermekeket is. Az intézmények nem 

folytatnak a szegregáló tevékenységet. Az óvodába járó hátrányos helyzetű (HH) és 

halmozottan hátrányos helyzetű (HHH)gyermek évek óta nincsen.  Sajátos nevelési igényű 

(SNI) óvodás  van, általában logopédia megsegítés szükséges a gyermekeknek ill. egy estben 

szurdopedagógiai ellátás. 

A HH és HHH tanulók száma nagyon kevés az iskolában, ez összefüggésben van a fentebb 

található iskolázottsági mutatókkal.  

A kompetencia mérés eredményei átlagban jók az országos átlaghoz képest, de lehet még 

javítani.   

Sajnos intézményünkben alacsony a gyermeklétszám, hiszen sok gyermeket a közeli soproni 

iskolákba visznek a szülők, munkahely, vagy egyéb okok miatt. 
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Mindenképp szükséges az iskola hosszú távú fenntartása miatt a szülők részére a pozitív 

iskola szemlélet megteremtése, mely az iskoláról szóló propaganda folyamatos kifejtésével, 

külön programok szervezésével valósulhat meg. 

 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

 

Teljes körű információ hiánya a hátrányos 

helyzetű (HH), halmozottan hátrányos 

helyzetű (HHH) és sajátos nevelési igényű 

(SNI) gyermekek kapcsolatban.  

 

 

Az intézményekben a hátrányos helyzetű 

(HH),  halmozottan hátrányos helyzetű 

(HHH) és sajátos nevelési igényű (SNI) 

gyermekek figyelemmel kísérése. 

Pontos nyilvántartások elkészítése nevelées, 

adatszolgálatás az Ökormányzat felé.Szülői 

tájékoztató szervezése. 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 
 

Az önkormányzat és annak intézményei csak nagyon kevés, vagy semmilyen adattal nem 

rendelkeznek a női esélyegyenlőség és hátrányos helyzetű megkülönböztetés 

tekintetében.  A nők és férfiak közötti egyenlőség vizsgálatához azonban  lehető 

legrészletesebb adatok, információk szükségesek az önkormányzat tevékenysége 

szempontjából releváns területeken és témakörökben. 

A nők elleni hátrányos megkülönböztetést nem mindig könnyű észrevenni: sokszor 

maguk a nők – különösen, ha vezető pozíciót töltenek be – tiltakoznak a leghevesebben, 

amikor arról esik szó, hogy az otthoni, a munkahelyi vagy a közéleti szférában 

személyesen ők maguk, vagy a nők általában hátrányt szenvednének el a férfiakhoz 

képest. Bármily nehéz is a nemek helyzetére érzékeny elemzést lehetővé tevő adatokat 

gyűjteni (hiszen ezeket még a nagy adatgyűjtő szervek – munkaügyi központok, KSH, 

APEH vagy OEP – sem kérik kellő részletességgel), mégis meg kell próbálni a lehető 

legpontosabb információkat beszerezni. A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést 

néhány jogszabály tiltja ugyan (pl. Alkotmány 66 és 70§, Munka Törvénykönyve 5§, és 

természetesen az EbTv), de a nők és férfiak között a társadalmi élet minden területére 

kiterjedő egyenlőtlenség természetének okainak feltárását és persze felszámolását nem 

írja elő jogszabály.  

A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenség minden bizonnyal a legmélyebben  

gyökerező, leggnehezebben tetten érhető, a társadalom részéről a leginkább, a legtisztább 

lelkiismerettel támogatott igazságtalanság. Nem könnyű fellépni ellene. Pedig a nemek 

közötti egyenlőtlenséget – mint a társadalmi egyenlőtlenségeket általában – nem csupán 

azért érdemes leküzdeni, mert igazságérzetünk, emberi szolidaritás-érzésünk ezt diktálja, 

hanem azért is, és elsősorban azért, mert az egyenlőtlenség: pazarlás. A társadalmi 

csoportok – így a férfiak és nők – közötti egyenlőtlen hatalom-megosztás az erőforrások 

egyenlőtlen felhasználásához vezet: a rendelkezésre álló potenciálok parlagon 

hagyásával egyenértékű. 

Ahhoz, hogy egyáltalán szembenézhessünk a problémákkal, első és legfontosabb 

lépésként érzékeny háttérelemzéseket kell készíteni. Látnunk kell, hogy egy sor 

gazdasági, szociális, gyermekvédelmi, munkaügyi, bűnözési, egészségügyi problémának 

nincs megoldása, ha nem gender-érzékeny eszközökkel nyúlnak hozzájuk. Az adatok 

elemzése, az általuk tükrözött társadalmi folyamatok feltárása segít megérteni, hogy a 

nők és férfiak közötti egyenlőtlenségek – a látszattal és a gyakran hangoztatott 

ideológiákkal szemben – nem lelki, nem is biológiai alapokon nyugszanak elsősorban, 

hanem politikai, hatalmi, gazdasági természetük van. 

A Kormány biztosítani kívánja, hogy a nőknek a férfiakkal azonos jogai a 

mindennapokban is érvényesüljenek, a nők férfi társaikkal azonos esélyt kapjanak az 

érvényesülésre. Magyarország ígéretet tett az Európai Unió irányelveinek következetes 

érvényesítésére, amely irányelvek kiemelt fontosságot tulajdonítanak az élet minden 

területén a nők nyílt vagy rejtett diszkriminációja felszámolásának, és meghatározzák a 

nemek közötti egyenlőség érvényesítésének nemzetközileg elismert terminológiáját is, a 

gender mainstreaming szóhasználatát.  
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A Települési Esélyegyenlőségi Program – mint minden más fejlesztési program – két 

úton is szolgálhatja az egyenlőséget: közvetlen, célzott, a nők és férfiak egyenlőségének 

előmozdítását szolgáló eszközökkel, és általánosságban, mindenre kiterjedően, 

„horizontálisan”: a folyamatokban mindenütt a nők és a férfiak eltérő helyzetét és 

szükségleteit feltáró, ezekhez igazodó tervezés és tevékenység révén. Mindkét útra 

szükség van. Horizontális szemléleten azt is értjük, hogy a többi, a nemek közötti 

egyenlőség konkrét kérdéskörén kívül eső probléma kezelésekor is tekintettel vagyunk 

erre: az egészségügyben, az oktatásban, a területfejlesztésben, a roma és fogyatékos 

emberek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedésekben, a foglalkoztatásban, a 

gazdaságban, a helyi- és a nagypolitikában és a kultúrában is. Figyelünk rá, tekintettel 

vagyunk a férfiak és nők eltérő helyzetére és szükségletére, és észrevesszük speciális, 

éppen nemük miatt rájuk jellemző problémáikat. 

A direkt, a nők és férfiak egyenlőségét egy-egy konkrét területen előmozdítani hivatott 

célzott programok megtervezését és kivitelezését is ez a horizontális szemlélet 

alapozhatja meg. Az itt következő elemzés néhány kulcsprobléma köré szervezi a 

tennivalókat: mindig a helyzet megismerése, a fontosabb problémák feltárása a 

kiindulópont. Ezt követően a lehetséges faktorok számbavétele, feladataik megjelölése 

következik. A nemek egyenlőségének érdekében a helyzetelemzés mellett a legtöbb, 

amit tehetünk, hogy képzett és felkészült, a probléma iránt érzékeny, elkötelezett 

együttműködő partnerek hálózatát alakítjuk ki. 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

A településen található, nőket is foglalkoztató munkahelyek a közszféra a szolgáltatási 

szektor és a könnyűipar. A foglalkoztatott, az inaktív és a munkanélküli női népesség 

főbb demográfiai adatai nem állnak teljes körűen a rendelkezésre (gyermekszám, 

képzettség, családi állapot, demográfiai adatok). A gyermekes családok gazdasági 

aktivitásáról az önkormányzat nem szolgáltatott adatokat, ilyen jellegű felmérés nem 

készült a településen. 

A nők anyagi kiszolgáltatottságát fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a 

nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt. A település nem rendelkezik 

adatokkal a ledolgozott munkaidő tekintetében. 

A gyermeküket egyedül nevelő nők gazdaságilag (és jogilag is) ki vannak szolgáltatva. 

A település nem rendelkezik felméréssel a gyermeküket egyedül nevelő nők, férfiak 

szükségleteit illetőleg. A nők és férfiak foglalkozási (horizontális) szegregációja, és az 

ún. „üvegplafon” (a vertikális szegregáció) az egyenlőtlen bérezést és általában a 

javakhoz, kompetenciákhoz és lehetőségekhez való egyenlőtlen hozzáférést 

eredményezi. A nők jellegzetesen az alacsony fizetésű munkakörökbe szorulnak. A 

település nem rendelkezik kimutatással a férfiak és nők bérezését illetőleg. A várandós 

és kisgyermekes anyák visszatérése biztosított és támogatott az önkormányzati 

munkahelyeken. Munkaerőpiaci-helyzetükről azonban nem készült felmérés. 
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5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 

Munkavállalási korúak 

száma 
Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 840 732 836 724 4 8 

2009 712 652 695 633 17 19 

2010 800 700 786 690 14 10 

2011 825 747 811 737 14 10 

2012 799 643 791 632 8 11 
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

Nincs adat. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

Nincs adat. 
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d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

Nincs adat. 

 

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 nők foglalkoztatását gátló legfőbb akadály a gyermeknevelés. A családi, magánéletbeli 

feladatok és felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik. A település nem rendelkezik 

adatokkal a nők családon belüli túlterheltségéről. Az óvodai férőhelyek száma megfelelő, 

férőhelyhiány miatt még óvodás korú gyermeket nem utasítottak el a helyi óvodában. Az 

általános iskolában reggel 7-től várják a diákokat és a napközis ellátást igénybe vevő szülők 

délután fél 5-ig biztonságban tudhatják gyerekeiket 

 

Amennyiben a csoportlétszám keret engedi, úgy van lehetőség 2,5 éves gyermek felvételére, 

ennél kisebb gyermekek elhelyezésére a községben nincs lehetőség. 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

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

év védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 

átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008 1 84 84 

2009 1 84 84 

2010 1 85 85 

2011 1 93 93 

2012 1 91 91 
Forrás: TeIR és helyi 
adatgyűjtés 

   

A fogamzásszabályozás és szexualitás gyakran még a mai családokban is tabu témának számít. 

Ezért kiemelten fontos szerepet kapnak a közoktatási intézmények a gyerekek 

felvilágosításában. A gyerekek szexuális felvilágosítását célzó programok, tanórák már az 

általános iskolában megkezdődnek, majd a középiskolákban folytatódnak; osztályfőnöki, 

biológia óra keretében előadást tartk a védőnő. A gyerekágyas gondozás során a szülés után 

mindenki megkapja a kellő tanácsadást, hogy milyen fogamzásgátlást 

használjon. Várandós tanácsadást heti rendszerességgel tart a védőnő. A védőnő koordinálja a 

terhesség idejének megfelelő vizsgálatok megtörténtét. A védőnő otthonában is meglátogatja 

a várandósokat és életvezetési-, lakásrendezési tanácsokat ad, hogy megfelelő legyen a 

csecsemő fogadása. 
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a nők ellen elkövetett bűncselekmények között 

egyértelműen a családon belüli erőszak a leggyakoribb halálozási ok. A helyzetet tovább 

nehezíti, hogy a családban, az otthon falai mögött folyó erőszak a privát szféra 

sérthetetlenségénél fogva gyakran láthatatlan, ami az áldozat számára jelentősen megnehezíti a 

segítségkérést, a környezet számára pedig a segítségnyújtást. 

Mind a nyugati, mind a magyar adatok azt mutatják, hogy minden ötödik nő él vagy élt valaha 

olyan kapcsolatban, ahol partnere rendszeresen testileg bántalmazta őt. Ezt az adatot tovább 

súlyosbítja, hogy a testi erőszak csak a jéghegy csúcsa. A folyamatos lelki erőszakban élő nők 

száma ennél jóval magasabb. 

Célzottan a nők elleni erőszak, családon belüli erőszak áldozataival foglalkozó ellátás a 

településen nem folyik. A település nem jelezte, hogy a fiatal lányok védelme érdekében külön 

erőfeszítéseket kell tenni. 

 

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

otthona) 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások a településen nincsenek, legközelebb 

Sopronban működnek ilyen jellegű szolgáltatások. 

 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

Az önkormányzati képviselőtestületben a polgármester és a 6 képviselő között jelenleg 1 nő 

képviselő van. Az önkormányzati hivatal és a közoktatási intézmények többségében női 

alkalmazottakat foglalkoztatnak. 

Országos jelenség, hogy a pedagógusok eloszlása a szakterületek, ill. vezetői szintek között 

merev nemi sztereotípiákat követ. Ugyanígy a gyerekek, diákok részvétele egyes szakkörökön, 

különórákon, tanulmányi versenyeken, továbbtanulást előkészítő tanfolyamokon, felvételi 

jelentkezésekkor merev nemi sztereotípiákat követ. Nincs kimutatás, elemzés az 

intézményekben az egyes foglalkozásokon, versenyeken való részvevők, valamint a felvételi 

jelentkezések nemek szerinti eloszlásáról. 

 

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák Ágfalva településen  nem jelennek 

meg, ezért az önkormányzat tervei között nem szerepel ilyen irányú intézkedés.  
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

Községünkben több olyan gazdasági ágazat működik, mely nagy létszámban foglalkoztat 

nőket. ennek alapján a nők munkalehetőségei nagyon kedvezőek a településen.   A nők és 

férfiak közötti egyenlőség vizsgálatához azonban a lehető legrészletesebb adatok, információk 

szükségesek az önkormányzat tevékenysége szempontjából releváns területeken és 

témakörökben. Elsődleges cél a nőknél a rugalmas munkaidő további népszerűsítése, 

elsősorban a kisgyermekes anyák tekintetében.  

 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

 

A munkahelyi és a magánéleti feladatok 

összehangolásának elősegítése. 

 

 

A rugalmas munkaidő szervezése vagy 

csúsztatható munkakezdés biztosítása a saját 

intézményekben és népszerűsítése az egyéb 

foglalkoztatóknál. 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 
 

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

demográfiai trendek stb.) 

Az esélyegyenlőségi szempontok fejlesztését az európai közösségi politikában 

elsődlegesen gazdasági és foglalkoztatáspolitikai szempontok vezérelték, ám 

fokozatosan teret nyert az a felismerés, hogy az esélyegyenlőség elvének e téren 

történő biztosítása önmagában nem képes a már meglevő egyéb társadalmi 

egyenlőtlenségeket felszámolni. Azok viszont negatívan befolyásolják az országok 

gazdasági teljesítményét és versenyképességét. Az emberi jogi kérdések térnyerésével 

párhuzamosan az esélyegyenlőségi szempontok fokozatosan középpontba kerültek, 

velük együtt az életkor alapú diszkrimináció is. Az Európai Unió a tagországok 

számára fontos esélyegyenlőségi ajánlásokat fogalmaz meg a szakpolitikai stratégiák 

fejlesztésének érdekében. Az európai jogalkotásban az idősebb személyek csak 1987-

ben, illetve 1989-ben szerepeltek először úgy, mint a közösségi cselekvés 

kedvezményezettjei. 

Az ageizmus az életkor alapú diszkriminációt jelöli. E fogalmat Európában és a 

világban is főként az idősekkel szembeni diszkriminációval összefüggésben használjuk. 

Az ageizmus, akárcsak a más típusú megkülönböztetések, megvalósulhat direkt vagy 

indirekt módon, és következményei is hasonlóak az egyéb típusú diszkriminációnál 

tapasztaltakhoz. 

Az idevágó tudományos elméletek szerint, a korszerinti diszkriminációt elkövetők az 

idősödésről alkotott negatív nézeteket teszik magukévá, és ennek a negatív képnek 

megfelelően kezdenek el viselkedni. Habár a társadalom egy jelentős csoportját érinti 

ez a fajta diszkrimináció, mégis alig van jelen a köztudatban. 

Az időseket az élet számos területén éri hátrányos megkülönböztetés Magyarországon. 

Legjelentősebb az idősek foglalkoztatásbeli diszkriminációja, mely súlyos 

következményekkel jár, különösen a nők esetében. Ezen kívül gyakori még az 

egészségügyben és a szociális ellátások, szolgáltatások biztosítása területén 

elszenvedett diszkrimináció. Habár a 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) és a munka 

törvénykönyve is tiltja 

az életkor alapú diszkriminációt, a magyarországi idősebb korosztály már 45–50 éves 

kortól nagyobb mértékben kitett a foglalkoztatásbeli diszkriminációnak, mint a hasonló 

korú Uniós állampolgárok. A kor alapú megkülönböztetés az új állások betöltésénél, a 

létszámleépítésnél és az elbocsátásoknál is gyakori. 

 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma 

nemek szerint 

év 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő 

férfiak száma 

nyugdíjban, 

nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő nők száma 

összes nyugdíjas 

2007 199 254 453 

2008 199 255 454 

2009 206 254 460 

2010 208 255 463 

2011 210 275 485 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

  



 65 
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

A munkanélküliségi ráta a térségben nem nagy , Ágfalván  a munkanélküliek aránya 

kedvezőbb az országos, regionális, megyei, sőt a kistérségi adatoknál.  

A magas munkanélküliségi adatok kedvezőtlenek az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

előmozdítására. A munkanélküliek korcsoportonkénti megoszlásából is egyértelműen 

kivehető, hogy az idősebb korosztályokat arányaiban jobban sújtja munkanélküliség 

problematikája. A kormány által bevezetett munkahelyvédelmi program esetleg segíthet az 

idősebb lakosság elhelyezkedési problémáján, hiszen az 55 év felettieket foglalkozatók 50%- 

os társadalombiztosítási járulékcsökkentési kedvezményben részesülnek. 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Nincs adat. 

 

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

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a 

településen) 

 

Nincs adat. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Nincs adat. 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

A közszolgáltatások info-kommunikációs akadálymentesítése csak részben megoldott. Az 

önkormányzat saját honlapot üzemeltet, ahol a települést érintő friss hírek, információk is 

elérhetők. A honlapon letölthetők az ügyintézéshez szükséges dokumentumok. Az idősek 

informatikai jártasságáról nem készült 

felmérés, így nem rendelkezünk pontos adatokkal arról, hogy az idősebb korosztály mennyire 

képes kihasználni ezeket a lehetőségeket. 

A szociális alapszolgáltatások közül Peresztegen elérhető az étkeztetés ( bár jelenleg nincsen 

szociális étkező, de a Napközi Otthonos Óvoda konyhájáról igénybe vehető az étkezés).  A házi 

segítségnyújtás társulás formájában megoldott.  

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosított az idősebb korosztály számára is. A 

településen működik háziorvosi praxis. Szakrendelés és kórházi ellátás igénybe vételére az 17 

km-re fekvő Sopronban van lehetőség. 

A közösségi közlekedéshez való hozzáférés az idősek számára is biztosított.  
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6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak 

száma 

év 
64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

fő fő % 

2008 253 0 0% 

2009 267 0 0% 

2010 272 0 0% 

2011 264 0 0% 

2012 264 0 0% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

   

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők 

száma 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 1 

2009 1 

2010 1 

2011 0 

2012 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Az idősek egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférése folyamatosan biztosított. Az 

időkorúak járadékára az utóbbi két évben igény nem jelentkezett. 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Nincs adat. 

c) idősek informatikai jártassága 

Nincs adat. 
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a 

településen 

A település nem rendelkezik részletes statisztikai adatokkal a nyugdíjas lakosságról. A 

szociális alapszolgáltatások közül Ágfalva elérhető az étkeztetés.  Az egészségügyi ellátáshoz 

való hozzáférés biztosított az idősebb korosztály számára is. 

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

Az idősebb korosztály problémáinak feltárására elengedhetetlenül szükséges foglalkozni az 

idősekkel kiemelt figyelemmel az egyedülállókra. Biztosítani kell az idősebb korosztály 

részére, elsősorban a téli időszakban , a rendszeres odafigyelést és szükség esetén az azonnali 

segítséget – tüzelő, hóeltakarítás ) 

 

 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

 

Nincs pontos adat információk az : időskorú 

lakosság igényeivel kapcsolatban. 

 

 

Idősek igényeinek felmérése, biztonságuk és 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésük 

növelésének lehetőségeinek feltérképezése, 

krízishelyzetben segítségnyújtás 

lehetőségeinek kiaknázása 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik feltétele, hogy az állampolgárok –köztük a 

fogyatékossággal élő emberek – számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi 

élet minden színterén; a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök 

használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, a kulturális 

és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is. Kiemelt prioritásként a 

minőségi szolgáltatások egyenlő hozzáférésének megteremtése fogalmazható meg. A 

fogyatékossággal élő emberek számára megszervezendő hatékony ellátórendszer 

kialakításához szükség van helyi, kistérségi és regionális szinten szerveződő civil 

szervezetekre, amelyek a klasszikus érdekvédelmi feladatok ellátása mellett aktívan szerepet 

vállalnak az államtól átvállalt közfeladatok megvalósításában, valamint együttműködő 

partnerei kívánnak lenni a területen dolgozó valamennyi állami és nem-állami szereplőnek. 

Biztosítani kell az esélyegyenlőséget az intézményes ellátások szolgáltató jellegének 

erősítésével, az intézmények kiépítésével, korszerűsítésével és átalakításával, illetve a 

lakókörnyezeti és az integrált formában történő ellátásszervezés erősítésével. 

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 26. cikke elismeri a fogyatékkal élő személyek jogát 

az önállóságuk, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség életében való 

részvételük biztosítását célzó intézkedésekre. 

Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006. december 13-án egyhangúan fogadta el 

aFogyatékossággal élő személyek jogairól szóló Egyezményt és az ahhoz kapcsolódó 

Fakultatív Jegyzőkönyvet. Az új nemzetközi egyezmény közel 650 millió fogyatékossággal 

élő embert érint a világon. 

A hazai fogyatékosságügyi politika kiemelkedő sikere, hogy hazánk volt a világon az első 

állam, amely mind az Egyezményt, mind pedig a Jegyzőkönyvet ratifikálta a 2007. évi XCII. 

törvénnyel. Az Egyezmény szerint „fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki 

hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb 

akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő 

társadalmi szerepvállalását”. 

Az egyenlőség, az egyenlőtlenségek kérdése különböző mértékben ugyan, de valamennyi – a 

többségtől eltérő jellemzőkkel rendelkező – személyt, csoportot érint ma Magyarországon. 

Különösen veszélyeztetett csoport a cigányság, más szempontból a nők, ismét más 

szempontból, de külön figyelmet érdemel a fogyatékos emberek helyzete is. 

A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot 

alkotják, évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi 

tényező hátráltatja. Az Európai Unióban közös feladatunk annak lehetővé tétele, hogy egyenlő 

esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életük során – a fizikai és szellemi 

környezetben, a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi 

ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet valamint a sport 

és a szórakozás területén is. Kiemelt prioritásként a minőségi közszolgáltatások (oktatás, 

egészségügy, szociális ügyek, közlekedés stb.) egyenlő hozzáférésének megteremtése 

fogalmazható meg. 

Magyarországon a legutóbbi népszámlálás (2001) adatai szerint 577 ezer fogyatékos ember 

van, az aktív korú, megváltozott munkaképességű személyek számát pedig a NYUFIG 2007-

es adatai alapján mintegy 700 ezer főre tehetjük. Az Európai Unióban e populáció 40%- a 

dolgozik, ez az arány ma Magyarországon 7-9%, amely rendkívül alacsony, különösen 

amellett, hogy az aktív korú célcsoport 80-85%-a akar és tudna is dolgozni, védett, vagy nyílt 

munkaerő-piaci körülmények között. 
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A fogyatékos személyek körén belül: 

– a testi fogyatékos és mozgássérült emberek aránya együttesen 43,6% 

– a vak és gyengénlátó emberek aránya 14,4%. 

– hallás-, beszédzavar-fogyatékosságban kb. 10%-uk szenved. 

– Az egyéb fogyatékosságban szenvedők aránya 21,6% 

(Forrás: 10/2006. (II. 16.) OGY határozat Az Új Fogyatékosügyi Programról) 

 

A fogyatékosságügy – és általában az esélyegyenlőség – talán legfontosabb feladata, hogy az 

államigazgatás területén meghonosodjon a mainstreaming elve, vagyis az a szemlélet, hogy a 

fogyatékos emberek ügye nem (csak) szociális kérdés: valamennyi ágazat, minden 

közigazgatási szereplő kötelessége és felelőssége, hogy a saját területén érvényesítse  a 

fogyatékos emberek esélyegyenlőségének szempontjait, és megtegye az ehhez szükséges 

szakmapolitikai lépéseket. 

Mint általában az esélyegyenlőség területén, a fogyatékosságügyben is a társadalmi 

szemléletformálás az egyik legnagyobb kihívás. Komoly kihívás, és súlyos feladat hárul a 

döntéshozókra és végrehajtókra a társadalom egésze tekintetében: mindenki számára 

világossá kell tenni, hogy a fogyatékos emberek integrációja mindannyiunk feladata, és – bár 

jelentős anyagi forrásokat emészt fel – nem csupán pénz kérdése. Az egyenlő esélyű 

hozzáférés nemcsak liftek, rámpák, speciális táblák vagy éppen hangos térkép alkalmazását 

jelenti, hanem azt a szemléletet is, amely a fogyatékos embert egyenjogúnak és 

egyenrangúnak tekinti. Ennek egyik igen fontos eszköze az esélyegyenlőségi tervek 

elkészítése és az abban foglaltak végrehajtása is. 

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

utóbbi években teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz 

tartozó ember – azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista 

és súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek – speciális szükségleteinek figyelembevételét 

kell a komplex akadálymentesítés, azaz az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése alatt 

érteni. Ez olyan eszközök és megoldások telepítését jelenti, amely lehetővé teszi, hogy egy 

egy szolgáltatást a mozgássérült embereken túl látás- vagy hallássérült, valamint értelmi 

fogyatékos emberek is igénybe vehessenek. (Hangos térkép, indukciós hurok, könnyen érthető 

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

akadálymentesítéséről, hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséről beszélünk, 

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

Az akadálymentesítés követelménye beépítésre került a nem kifejezetten akadálymentesítési 

célú pályázatokba is, hogy a különböző közszolgáltatásokat nyújtó szervek vezetői 

szembesüljenek azzal, hogy az ő ügyfélkörükben is vannak, lehetnek fogyatékos emberek. A 

fentieken túl pedig minden lehetséges eszközzel küzdeni kell azért, hogy széles körben 

elterjedtté váljon a mainstreaming szemlélete, vagyis az a felfogás, amely alapján az 

esélyegyenlőségi feladatok megoldása nem egyetlen szerv feladata, hanem természetes, hogy 

az ehhez kapcsolódó követelményeknek való megfelelés a saját területén 

mindenkinek a maga feladata és felelőssége. 

Ugyancsak elengedhetetlen, hogy alapkövetelménnyé váljon az egyetemes tervezés módszere. 

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

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

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

ráfordításával – utólag akadálymentesíteni. 

A 2009. év legnagyobb fogyatékosságügyi sikere kétségkívül az, hogy – bő egy éves 

előkészítő munka után – az Országgyűlés 2009. november 9-i ülésén 359 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv 

használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvényt, amely szintén az Egyezményben foglaltak 
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teljesítése érdekében történt. A jelnyelvi törvény a siket, nagyothalló és siketvak emberek ún. 

nyelvi jogainak deklarálása mellett a hazánkban 6 éve működő ingyenes jelnyelvi 

tolmácsszolgáltatás jogi szabályozását is tartalmazza. Folyamatosan megjelenő pályázatok 

támogatják a kormányzati és önkormányzati intézmények akadálymentesítését, melynek 

köszönhetően évről évre több száz közszolgáltatás válik egyenlő eséllyel hozzáférhetővé. 

Európa jóléti államai, ahogy hazánk is igyekszik különböző intézkedésekkel, programokkal, 

törvényekkel, rendeletekkel elősegíteni a fogyatékosok esélyegyenlőségét. 

Hatalmas anyagi forrásokat bevonva, természetbeni és anyagi juttatásokat igyekeznek 

biztosítani a rászorulóknak. Különböző hivatalokat, szakértői bizottságokat állítottak fel, 

támogatják a fogyatékosok által alapított szervezeteket. Pozitív diszkriminációt alkalmaznak 

az oktatásban és a munkaerő piacon. 

Mindezek ellenére a statisztikák csúnyán rácáfolnak az erőfeszítésekre. Ahelyett hogy a 

fogyatékkal élők felfelé mobilitását mutatnának, megrekednek, sőt lecsúsznak, elszakadnak és 

kirekesztődnek a társadalomból. 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékos ember élt Magyarországon, a 

népesség 5,7%-a. Az 1990. évi népszámláláshoz képest a fogyatékos emberek létszáma és 

aránya jelentősen emelkedett. A létszámnövekedés azzal is összefügghet, hogy 2001-ben a 

fogyatékos emberek – többek között a jól előkészített és végrehajtott kommunikáció 

eredményeképpen – többen vállalták fogyatékosságukat, mint 

1990-ben. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a fogyatékosság mind pontosabb 

meghatározása következtében többen vannak tisztában egészségi állapotuk fogyatékossággal 

kapcsolatos jellegével. 

 

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

foglalkoztatás, közfoglalkoztatás) 

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 

egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 0 3 

2009 0 3 

2010 0 3 

2011 0 3 

2012 0 3 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

év 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

önkormányzati fenntartású 
intézményben  

egyházi fenntartású 
intézményben 

civil fenntartású 
intézményben  

2008 nincs adat nincs adat nincs adat 

2009 nincs adat nincs adat nincs adat 

2010 nincs adat nincs adat nincs adat 

2011 nincs adat nincs adat nincs adat 

2012 nincs adat nincs adat nincs adat 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Nincs adat. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

Nincs adat. 

 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

A fogyatékkal élő személyek számára külön pénzbeli és természetbeli ellátást és 

kedvezményeket az önkormányzat nem nyújt. 
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

Az önkormányzat tulajdonában lévő középületek akadálymentesítése még nem 100%-os. Az 

egészségügyi intézmény akadálymentesítése teljes. Az óvoda, iskola épületének teljes 

akadálymentesítése sem megoldott. Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó 

közszolgáltatásokat nyújtó épületek akadálymentesítése csak részben megoldott. A 

közszolgáltatások info-kommunikációs akadálymentesítése nem minden intézményben történt 

meg. 

Az önkormányzat saját honlapot üzemeltet, ahol a települést érintő friss hírek, információk is 

elérhetők. Az egészségügyi ellátórendszer és rehabilitációs intézmények közti 

információáramlást és együttműködést megfelelőnek tartja az önkormányzat.  

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

lsd. fent 

 

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

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

Nincs adat. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

Nincs adat. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

Nincs adat. 

 

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

közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 

Nincs adat. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Nincs adat. 
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

Ágfalván nincs pontos felmérés a fogyatékkal élőkről, ezért nem lehet pontos elemzést 

készíteni a fogyatékkal élők helyzetéről, szükségleteiről. Az önkormányzat tulajdonában lévő 

középületek akadálymentesítése még nem 100%-os. 

Létre kell hozni egy adatbázist, amely felméri a fogyatékosok számát, a fogyatékosság fokát 

valamint szükségleteiket.  

 

 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Pontos helyzetkép a községből élő fogytékkal 

élő lakosokról és a életkörülményeik javítását 

elősegítő lehetőségekről. 

 

Adatbázis létehozása, amely felméri a 

fogyatékosok számát, a fogyatékosság fokát 

valamint szükségleteiket. A középületek 100 

% -os akadálymentesítésének megoldása. 

Fogyatékkal élők pozitív diszkriminációjának 

elősegítése a mindennapokban 

 

 

 

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

profit szereplők társadalmi felelősségvállalása 
 

Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta a 2003. évi L. törvényt, a Nemzeti Civil 

Alapprogramról. Ezzel elismerte a szervezetek működési feltételeihez források biztosításának 

szükségességét. A Nemzeti Civil Alapprogram célja a civil társadalom erősítése, a civil 

szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése. 

Ágfalván  néhány civil szervezet működik de erős az összefogás, példaértékű a civilek 

jelenléte a település kulturális, művelődési életében. Számos települési rendezvény 

szervezésében, lebonyolításában is aktívan kiveszi a részét a civil társadalom, illetve saját 

programokat, rendezvényeket is szerveznek. 

 

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.) 

Német Nemzetiségi Önkormányzat: képviseli a német nemzetiségi lakosságot, a helyi 

önkormányzattal együttműködve szervezi a közéletet. Képviseli a települést a megyei, 

regionális és országos nemzetiségi rendezvényeken. A helyi önkormányzattal együttműködve 

tevékenyen részt vesz a külföldi partnerkapcsolatok ápolásában. 

Ágfalvi Patakugrók Néptáncegyesület: a község lakosságának, gyermekeinek az összefogása - 

a falu érdekében, a falu népességmegtartó erejének növelése, ezen belül különösen: a falu 

hagyományainak ápolása, újak teremtése, múltjának kutatása, a falu identitástudatának 

erősítése,  
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Hajnalpír Énekkar Egyesület és Ágfalvi Fúvószenekar: község lakosságának az összefogása 

különösen a falu német nemzetiségi hagyományainak ápolása, újak teremtése, múltjának 

kutatása, a falu identitástudatának erősítése. 

 

Virágos Ágfalváért Egyesület: a falu közösségének összefogása, a község felvirágoztatására, 

közterületek rendben tartására. 

 

A Sportegyesület részt vesz szabadidős tevékenységek szervezésében, a község sportéletében 

, tömegsport lehetőségének biztosítása gyermekek és felnőttek részére, valamint a szabadidős 

tevékenységek megszervezése, 

 

 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 
 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett 

nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, 

egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének folyamatába 

A települési esélyegyenlőségi program készítése az önkormányzat bevonásával történt, az 

adattáblák kitöltése alapján létrejött helyzetelemzés alapozta meg a program akciótervét. 

Az esélyegyenlőségi tervet a település a helyben szokásos módon közzéteszi, az esetleges 

hozzászólásokat a jegyző összegyűjti, majd az esetleges módosítási javaslatokat a képviselő 

testület elé terjesztik. A képviselő testület dönt a módosítások bevezetéséről. 

Az esélyegyenlőségi program öt évre készül. Időarányos megvalósítását, illetve a 

helyzetelemzésben feltártak esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, és a helyi 

esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni. 

Az esélyegyenlőségi program előkészítésébe, áttekintésébe, valamint felülvizsgálatába 

külsős esélyegyenlőségi szakértőt nem szükséges bevonni, mert az önkormányzat 

alkalmazottait ilyen irányú képzésre elküldte. 

 

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

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

 

Nincs adat. 
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3 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
Az intézkedési terv célja olyan beavatkozások tervezése, amelyek a helyzetértékelésben 

felvetett problémákra megoldást nyújtanak. A helyi esélyegyenlőségi programnak kiemelt 

figyelmet kell fordítania: 

– az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, megszüntetésére; 

– az oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus pályaorientáció megváltoztatására; 

 

– a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosítására; 

– munkaerő-piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítására; 

– a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási 

esélyeik javítására; 

– az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat 

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

önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében; 

– a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, ill. 

a közügyek irányításában. 

A helyzetelemzés megállapításai szerint a településen a következő problématerületek 

esetében kell beavatkozásokat tervezni: 

Az esélyegyenlőségi programban tervezett beavatkozások megvalósítása érdekében az 

önkormányzat, minden olyan önkormányzati döntés előkészítésekor, amely az 

önkormányzat által helyben biztosított szolgáltatások átalakítását vagy fejlesztését célozza, 

ideértve a fejlesztési vagy beruházási projektek megtervezését is, olyan esélyegyenlőségi 

hatáselemzést szükséges készítenie, a mely alapján tervezhetők az intézkedésnek/fejlesztési 

projektnek három kiemelt esélyegyenlőségi célcsoportra gyakorolt konkrét hatásai, és 

biztosítható azok eredményeihez való hozzáférésük. Az esélyegyenlőségi hatáselemzés 

elvégzése szükséges feltétele annak, hogy az önkormányzat az esélyegyenlőségi 

programban kitűzött céljaival és vállalt feladataival összhangban valósítson meg 

fejlesztéseket, beruházásokat a település területén.  
 
 

1. A HEP IT részletei 
 

 

Az intézkedési terv célja olyan beavatkozások tervezése, amelyek a helyzetértékelésben 

felvetett problémákra megoldást nyújtanak. A helyi esélyegyenlőségi programnak kiemelt 

figyelmet kell fordítania: 

– az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, megszüntetésére; 

– az oktatásban, képzésben megjelenő sztereotipikus pályaorientáció megváltoztatására; 

 

– a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosítására; 

– munkaerő-piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítására; 

– a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási 

esélyeik javítására; 

– az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi önkormányzat 

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

önkormányzat által ellenőrzött szolgáltatások körében; 
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– a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, ill. 

a közügyek irányításában. 

A helyzetelemzés megállapításai szerint a településen a következő problématerületek 

esetében kell beavatkozásokat tervezni: 

Az esélyegyenlőségi programban tervezett beavatkozások megvalósítása érdekében az 

önkormányzat, minden olyan önkormányzati döntés előkészítésekor, amely az 

önkormányzat által helyben biztosított szolgáltatások átalakítását vagy fejlesztését célozza, 

ideértve a fejlesztési vagy beruházási projektek megtervezését is, olyan esélyegyenlőségi 

hatáselemzést szükséges készítenie, a mely alapján tervezhetők az intézkedésnek/fejlesztési 

projektnek három kiemelt esélyegyenlőségi célcsoportra gyakorolt konkrét hatásai, és 

biztosítható azok eredményeihez való hozzáférésük. Az esélyegyenlőségi hatáselemzés 

elvégzése szükséges feltétele annak, hogy az önkormányzat az esélyegyenlőségi 

programban kitűzött céljaival és vállalt feladataival összhangban valósítson meg 

fejlesztéseket, beruházásokat a település területén.  

 

Jövőképünk 
 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák nem érzik szegregáltnak magukat 

Fontos számunkra, hogy senki ne kerüljön mélyszegénységbe 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek oktatásának, nevelésének, nevelési színvonalának, az 

iskola megtartó erejének növelését 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek szociális körülményeire 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a rugalmas munkaidő népszerűségét 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők szolgáltatások hozzáférésének biztosítására. 

 

4 Összegző táblázat – A Helyi esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Terve     ( HEP IT) 
 

Az összegző tábla adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

 

5 . Megvalósítás 
 

A megvalósítás előkészítése 
 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 

támogassák.  

 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 

program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket, cselekvési ütemterveket készítsenek.  
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Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba 

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet.  

 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 

maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

 

A megvalósítás folyamata 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

o az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének 

nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének 

rendszeres tájékoztatása, 

 

o annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján 

esetleges új beavatkozások meghatározása 

 

o a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

 

o az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése 

képviselő-testületi döntésre 

 

o az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

 

o a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

 

 

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 

kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 

Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 

beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 

munkatervvel rendelkeznek. 
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A HEP Fórum működése: 
 

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

 

Monitoring és visszacsatolás 
 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

 

Nyilvánosság 
 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében a program tervezetét az önkormányzat weblapján megjelentetjük. 

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit. 

HEP Fórum  

tagjai:  

munkacsoportok vezetői, 
önkormányzat, 

képviselője, partnerek 
képviselője 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 
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A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzat honlapja áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az 

önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a 

tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk 

megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 
 
 

Kötelezettségek és felelősség 
 

5.1.1 Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok 

felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a jegyző 

(aljegyző) felel.:  

 

 Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

 Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

 Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy 

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 

elhárításáról intézkedni  

 

 

5.1.2 A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

 

 a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 

tevékenységének összehangolása, instruálása),  
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 a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

 az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

 a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

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

vezetői  

 

 felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 

jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a 

befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 

vegyenek.  

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

annak megvalósításában. 

 Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 

irányítóinak. 

 Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 

szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként 

kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell 

foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, 

együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló 

szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a 

köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 
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 Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt 
kívánnak venni. 
 

 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 
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6 Mellékletek:  
 

1. számú melléklet HEP Intézkedési Terv ( összesítő táblázat ) 

 
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés címe, 
megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 
stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés tartalma  
Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

1 
Az idősek helyzete, 

esélyegyenlősége 

Nincs pontos adat 

információk az : 

időskorú lakosság 

igényeivel 

kapcsolatban. 

Idős korúak 

életének 

megkönnyítése, 

biztonség és a 

szolgáltatáshoz 

való hozzáférés 

növelése. 

  

Idősek igényeinek felmérése, 

biztonságuk és 

szolgáltatásokhoz való 

hozzáférésük növelésének 

lehetőségeinek feltérképezése, 

krízishelyzetben segítségnyújtás 

lehetőségeinek kiaknázása. 

Polgármester 2015.07.01. 
Eredményes 

segítségnyújtások 

száma. 

Humánerőforrás: 

szellemi és fizikai 

dolgozók. 

Pénzeszközök: 

költségvetésből 

biztosított pénzügyi 

eszközök  

folyamatos 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 

Mélyszegénységben 

élő és roma 

lakosság 

esélyegyenlősége 

Nincs pontos adat a 

mélyszegénységben 

élőkről a roma 

lakosság számáról 

Pontos adatok 

beszerzése a 

mélyszegénységben 

élő és roma 

lakosságról. 

Indokolt esetben 

mélyszegénység 

visszaszorítására 

tett intézkedések, 

romák pozitív 

diszkriminációja. 

  

Adatgyűjtés:mélyszegénységben 

élők és romák számának 

felmérése Ágfalva községben, 

nyilvántartás vezetése, 

amennyiben szükséges 

esélyegyenlőség előremozdítása, 

támogatásokhoz való hozzáférés 

előremozdítása, 

foglalkoztatáshoz való 

hozzáférés segítése 

Polgármester 2015.07.01. 
mélyszegénységben 

élők és romák 

száma 
humán erőforrás   

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 

A gyermekek 

helyzete, 

esélyegyenlősége, 

gyermekszegénység 

Teljes körű 

információ 

hiánya a 

hátrányos helyzetű 

(HH), halmozottan 

hátrányos helyzetű 

(HHH) és sajátos 

nevelési igényű 

(SNI) gyermekek 
kapcsolatban.  

A megelőzések 

érdekében 

kiegészítő 

egészségügyi és 

szociális 

beavatkozások 

tervezése (szűrés, 

korai fejlesztés), a 

szegregált oktatás 

lehetőségének 

kizárása.Pedagógiai 

szakszolgálattal 

való 

együttműködés 

megerősítése. 

  

Az intézményekben a hátrányos 

helyzetű (HH), halmozottan 

hátrányos helyzetű (HHH) és 

sajátos nevelési igényű (SNI) 

gyermekek figyelemmel 

kísérése. 

Pontos nyilvántartások 

elkészítése nevelées, 

adatszolgálatás az Ökormányzat 

felé.Szülői tájékoztató 

szervezése. 

Polgármester 

k 
2015.07.01. 

HHH tanulók 

nyilvántartási 

naplóvezetés  

humán erőforrás, 

költségvetésből 

pályázatokból való 

költségfinanszírozás 

folyamatos 

III. A nők esélyegyenlősége  
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 

sorszáma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése  

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés tartalma  
Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 
határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 
mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 
fenntarthatósága  

1 
A nők helyzete, 

esélyegyenlősége 

A nők 

munkaerőpiacra 

visszajutásának és 

munkavállalásának 

kapcsolatos 

problémák.. 

A munkahelyi és a 

magánéleti 

feladatok 

összehangolásának 

elősegítése. 

Ágfalva Községi 

Önkormányzatnak 

Foglalkoztatási 

Esélyegyenlőségi 

Terve 

A rugalmas munkaidő 

szervezése vagy csúsztatható 

munkakezdés biztosítása a saját 

intézményekben és 

népszerűsítése az egyéb 

foglalkoztatóknál. 

Polgármester 2015.07.01. 
szabályzatok 

szerint(fő) 
humán erőforrás 

szervezése 
folyamatos 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 
A fogyatékkal élők 

helyzete, 

esélyegyenlősége 

Pontos adatok 

hiány a fogyatékkal 

élőkről 

Középületek 

részleges 

akadálymentesítése. 

Pontos helyzetkép a 

községből élő 

fogytékkal élő 

lakosokról és a 

életkörülményeik 

javítását elősegítő 

lehetőségekről. 

  

Adatbázis létehozása, amely 

felméri a fogyatékosok számát, 

a fogyatékosság fokát valamint 

szükségleteiket. A középületek 

100 % -os 

akadálymentesítésének 

megoldása. Fogyatékkal élők 

pozitív diszkriminációjának 

elősegítése a mindennapokban. 

Polgármester 2015.07.01. 
nyilvántartások 

akadálymentes 

ingatlanok száma 

önkormányzati 

költségvetés, 

pályázatok, egyéb 
folyamatos 

 

 



2. számú melléklet  

HEP elkészítési jegyzék6 

 

NÉV7  Aláírás8 

 I./1. II./1. III./1. IV./1 V./1.  

GAÁL ISTVÁN 
részt vett, 

támogatta 
 

részt vett, 

támogatta 
részt vett, 

támogatta 
részt vett, 

támogatta 
 

SZOVÁTI JÚLIA 
részt vett, 

támogatta 
 

részt vett, 

támogatta 
 

részt vett, 

támogatta 
 

KOVÁCS ZSOLTNÉ  
részt vett, 

támogatta 
    

BALTIGH CSABÁNÉ  
részt vett, 

támogatta 
    

DR. NÉMETH JÁNOS    
részt vett, 

támogatta 
részt vett, 

támogatta 
 

BAZSÓ ANTALNÉ  
részt vett, 

támogatta 
részt vett, 

támogatta    

GOMBÁS ZSÓFIA 
részt vett, 

támogatta 
     

 
 

                                                 
6
 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 

dokumentum 
7
 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  

8
 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 
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