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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 
 

Bevezetés 

 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, 
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Vámosszabadi 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.    
                   
A jelenlegi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálati dokumentumában a változások a „Kiegészítés” 
megjelöléssel kerülnek feltűntetésre, félkövér, dőlt betűkkel. 
A „Kiegészítés” megjelöléssel feltűntetett módosítások időpontja 2015. november hónap. 
A táblázatokban feltüntetett frissített adatok megjelölése félkövér, dőlt betűkkel történik.  
  
  
 

A település bemutatása 

 
Vámosszabadi Győrtől 7 km-re található az Alsó-szigetközben, a szlovák határ mellett. A község 
megközelíthető az 14. sz. főúton, az 1302. számú, valamint az 1303. sz. országos közúton. Területe 
összesen: 22,91 km2. Vámosszabadi két település Alsóvámos és Győrszabadi egyesüléséből jött létre. Ezért 
a településen az utcák szabálytalan elrendezést követnek. 
A "Vámos" tag arra utal, hogy Alsóvámos évszázadokon keresztül vámszedőhely volt. A "Szabadi" tag - az 
egykori Győrszabadi nevet őrzi - azt a hajdani állapotot idézi, amikor a lakóknak a feudalizmus idején 
bizonyos kiváltságaik voltak. A vámhely továbbra is jellemző a településre, hiszen az északra irányuló közúti 
forgalom egyik legnagyobb határállomása itt van. A forgalmat a Dunán átvivő híd pedig immáron 
kultúrtörténeti érték. Vámosszabadi és a Nagy-Duna másik partján fekvő, de a trianoni döntésig 
Magyarországhoz, pontosabban Győr megyéhez tartozó csilizközi Medve között komp biztosította az 
összeköttetést, és már az első világháború előtt felmerült egy híd megépítésének a gondolata. A háború és 
a trianoni döntés miatt ez csak terv maradt. 
 Az 1938-as első bécsi döntés után a Felvidék - és vele a Csallóköz is - visszatért, ami azonnal felélesztette a 
híd megépítésének gondolatát. A következő évben már meg is kezdték, 1942-ben pedig már be is fejezték 
az építkezést. 1944-ben bombatámadás érte, majd egy úszóakna rongálta meg; 1945 márciusában pedig a 
visszavonuló német csapatok felrobbantották. A szovjetek azonnal megkezdték az újjáépítést, de csak ők 
használhatták. Csak 1968-ban kezdték meg a végleges felújítást, ami 1973-ban fejeződött be. 
A XIV. században már tudunk a falu templomáról, ami a török háborúkban pusztult el. A múlt század 
közepén felépített templom freskóit és olaj-festményeit ismeretlen olasz festő készítette. 1896-ban, amikor 
"Vámos összes házai, a templom is vízben állottak, úgy, hogy a közlekedés csak ladikkal volt lehetséges" - 
árvíz rongálta meg.1994-ben renoválták a templomot, és hozták rendbe a freskókat. 
 A falutól északra, a Nagy-Duna töltésének közelében található a Vörösrét. A feltöltődött Duna-ágakkal 
gazdagon behálózott területen a mocsárrétek több védett növényfaja él, mint például a szibériai nőszirom, 



 4 

a széles levelű nőszőfű, a kornistárnics, a nyári tőzike. Sok növényfaj tömegesen virít, ilyenek a réti füzény, a 
sárga nőszirom, a réti margitvirág. Több madárfaj jár táplálkozni a rétre, időnként megjelenik a fekete gólya 
és a szürke gém is, költ a barna rétihéja, az egerészölyv, a fehér gólya. A töltés mögött botlófüzekkel, 
telepített nyárosokkal borított területet az áradáskor elborító víz a mélyedésekben az év nagy részén 
megmarad, jó élőhelyet jelentve a mocsarak jellegzetes állatainak: a mocsári békának, a varangynak, a 
fürge gyíknak, a vízisiklónak és a rájuk vadászó madaraknak.  
A falutól délnyugatra és nyugatra húzódó csatornák között terül el a Körtvélylapos. Fehér fűz, rekettyefűz, 
fekete nyár, veresgyűrű som kísérte csatornák vízébe lebegő, és gyökerező hínártársulások színpompás 
együttesei élnek itt. Tömegesen virít a védett békaliliom, a Szigetközben eddig csak innen került elő a 
védett nádi boglárka, gyakori a fehér tündérrózsa, a tavirózsa, a vízi menta, az ágas békabuzogány. A falu 
központjában 4 horgásztó vize csillog, a közeli Nagy-Duna sarkantyúi mögött további 
horgászvizek találhatók. A Dunát kísérő facsoportokkal díszített mocsárrétek és szélesen zöldellő 
galériaerdő között a határállomásra vezető út mentén található a győri horgászok paradicsoma és kedvelt 
kiránduló helye, a Vidra Csárda. A töltésről letérve szép környezetben, 10 hektáros területen lévő 
gondozott, és gyakran - hetente - telepített két horgásztó között vezet az út a Csárdáig. Napijegyek helyben 
válthatók. 

Településünk címere: 

 

  

A községcímer pajzs alakú, a fekvő része függőlegesen ketté osztva. 

A bal oldali mezőben piros alapon aranyszínű, álló oroszlán, mely jelképezi azt, hogy mindkét település 
(Győrszabadi és Alsóvámos) több mint 600 éven keresztül a Héderváry család és hozzátartozóik birtokaihoz 
tartozott. A Héderváryak címerében az oroszlán található fő helyen. A jobb oldali fekvő mezőben zöld 
alapon jobb oldalt fehér ekevas élével kifelé fordított, bal oldalt fehér csoroszlya, ez jelképezi a település 
mezőgazdasági jellegét. A pajzs alsó részén három ezüstszínű hullámos vonal kék mezőben jelképezi a 
települések életét alapvetően meghatározó, a településeket körbehálózó Nagy-Dunát, a Szavai-csatornát és 
a Révfalusi-csatornát. Ezek az élővizek nagyon sok szenvedést okoztak a két településen élő embereknek. A 
gyakran pusztító árvizek többször is teljesen elpusztították mindkét települést, de a lakosság nagy része 
mindig itt kezdte újra életét. A belső két kék mezőben található két-két hal jelzi, hogy a terület mindig 
bővelkedett halban. A történetírók ebből származtatják Szabadi nevét: szabad volt a községben halászni, 
vadászni. A címpajzsot mindkét oldalt összefogó aranyszínű tölgyfalevél-koszorú jelképezi a településeket 
körbefogó erdőket, valamint az összefonódó koszorú szimbolizálja a két település 1950-ben történő 
egyesülését is. 

forrás:www. nemzetijelkepek.hu 

 A falu mostani arculata:  
 
2012. december31-én: 1.638 fő volt a lakosok száma, amely az elmúlt évek során folyamatosan növekszik.  
A településen 26 utca van, amelyek szilárd burkolattal rendelkeznek, és  minden utcában teljes a víz, villany 
gáz, és csatornahálózat  bevezetése. 
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Középületeink száma: 3 
A nagyobbik épületben működik a település Önkormányzata, illetve a Győrzámolyi Közös Önkormányzati 
Hivatal Vámosszabadi Kirendeltsége, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Könyvtár, az Általános iskola, az Orvosi 
rendelő, valamint a Védőnői Szolgálat, és itt található a Posta is.  
  
Kiegészítés 
A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntető okiratát Győrzámoly Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a 115/2014. (XII. 2.) számú határozatával, Vámosszabadi 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 233/2014. (XI. 27.) számú határozatával 
jóváhagyta. Ezt követően Vámosszabadi Község Önkormányzata kijelölésre került a Győrújfalui Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz. Így 2015. január 1-től Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 
Vámosszabadi Kirendeltségeként működik tovább a település önkormányzata. A Kisbajcsi Vörösmarty 
Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Vámosszabadi tagiskolája működik Vámosszabadin. A 
tagiskola 1-4. osztályig oktatja a település ezen korosztályba tartozó diákjait.  
 
A település óvodája egy különálló épületben működik. 
Ezeken kívül van még egy 100 négyzetméteres edzőterem is vizesblokkal. 
 
3 kiskereskedelmi bolt, 3 vendéglátóhely működik.  
Mozgóárusítás keretében az alábbi termékek megvásárlására van a lakosságnak lehetősége:  
- tej, tejtermékek  
- kenyér, pékáru, sütemény  
- jégkrém, fagyasztott élelmiszerek  
- gázpalack. 
 
 A településen több szolgáltatás is elérhető, melyet egyéni vállalkozók üzemeltetnek, így például fodrász, 
kozmetikus, edzőterem, kárpitos, asztalos, informatikai vállalkozás, fuvarozás, személyszállítás, tetőfedő, 
fény és hangtechnikai szolgáltatás, reklámtevékenység is igénybe vehető. 
A településen élők közül többen is őstermelőként kertészeti, méhészeti tevékenységgel egészítik ki 
jövedelmüket. 
 A településhez tartozó ipari terülten évről évre nő a vállalkozások száma, amely egyrészt a település 
előnyös adottságainak köszönhető, amely a megyeszékhely és a szlovák határ közelségéből adódik, 
valamint a régióban rendelkezésre áll a megfelelően képzett munkaerő is. A település nagy hangsúlyt fektet 
arra, hogy a telephelyet létesíteni szándékozók számára vonzóvá tegyék az ipari területet, ezáltal minél 
több új munkahely létesüljön. Ennek érdekében az iparűzési adó mértéke is rendkívül kedvező, 1,4% -os.  
 
A településen két jól felszerelt játszótér, és parkosított terület is található, kialakított pihenőpadokkal. 
 
Kiegészítés 
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2014-ben a településen, a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 
keretében 943 m hosszú kerékpárút került átadásra, amely hozzájárul a település infrastrukturális 
fejlesztéséhez. Emellett remek lehetőséget biztosít a természetkedvelő helyi lakosok és turisták számára, 
hogy kerékpárral is bebarangolhassák a természeti kincsekben gazdag területet. 
 
 

    
 
A település központjában található Mindenszentek templom környéke az eredeti esélyegyenlőségi 
program elkészítése óta változott. 2014-es évben a templom melletti területen került kialakításra a 
Mindszenty Emlékpark, ezzel is hozzájárulva a falu arculatának szebbé tételéhez.    
 

 
 
Községünkben Polgárőrség működik. Körzeti megbízott látja el a mindennapos járőri feladatokat.  
  
Vámosszabadin több civil-, társadalmi szervezet, egyesület, alapítvány működik az Önkormányzattal jó 
kapcsolatot kialakítva. Tevékenységi köreik közül megemlítendő a hagyományőrzés, sport tevékenységek, 
zenekultúra, horgász-vadász tevékenység, közbiztonság védelme,a helyi közösségi élet szervezése. 
 

Hiba! Érvénytelen csatolás.  
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A település lakosainak száma évről évre emelkedik, amely az országos népesedési mutatókkal ellentétes 
tendenciát mutat. 2001- és 2011 között a lakosságszám 54%- al növekedett. 
 
Kiegészítés 
Változás a korábbi adattáblával kapcsolatosan, hogy az adatok kiegészültek a 2013. évi, a 2014. évi 
adatokkal és a 2015. évi önkormányzati adatokkal. Az adatok alapján jól megfigyelhető, hogy a falu 
lakosságszáma a korábbi tendenciával megegyezően minden évben egyre növekszik. Ez köszönhető a 
megyeszékhely továbbra is töretlen gazdasági aktivitásának. Az ország különböző pontjairól érkeznek a 
településre bevándorlók a jobb megélhetési és munkakörülmények reményében. 
   

nők férfiak összesen nők férfiak

nő 827 776 1603 52% 48%

0-2 évesek

0-14 éves 187 166 353 53% 47%

15-17 éves 19 20 39 49% 51%

18-59 éves 480 480 960 50% 50%

60-64 éves 48 48 96 50% 50%

65 év feletti 97 62 159 61% 39%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

2. számú táblázat - Állandó népesség

fő %
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Kiegészítés 
A település állandó népességszáma a 2015. évi rendelkezésre álló adatok alapján. 
 
2. számú táblázat - Állandó népesség 

    
  

fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 878 850 1728 51% 49% 

0-2 évesek           

0-14 éves 196 168 364 54% 46% 

15-17 éves 32 29 61 52% 48% 

18-59 éves 483 526 1009 48% 52% 

60-64 éves 46 47 93 49% 51% 

65 év feletti 121 80 201 60% 40% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, 
önkormányzati adatok 

     

 

 
 
A kor szerinti megoszlást összehasonlítva az országos adatokkal, megállapítható, hogy a településen a 65 év 
feletti lakosok aránya kevesebb, míg a 18- 59 évesek száma közel 5 %- al magasabb az országos átlagnál.  
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3. számú táblázat - Öregedési index 

  
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index (%) 

2001 189 189 100,0% 

2008 147 305 48,2% 

2009 144 332 43,4% 

2010 148 339 43,7% 

2011 159 353 45,0% 

2012 161 356 45,2% 

2013 166 365 45,5% 

2014 170 388 43,8% 

2015 196 363 54,0% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, önkormányzati adatok 
 
A település öregedési index szintén jól mutatja a település országos átlaghoz képest „fiatalabb” 
korösszetételét. 
 
Kiegészítés 
A települési öregedési index adatai kiegészültek a 2012. évi, 2013. évi, 2014. évi és a 2015. évi adatokkal. 
Az adatokból megfigyelhető, hogy 2014. évben és 2015. évben megnőtt a 65 év feletti állandó lakosok 
száma, míg a 0-14 éves korú lakosok száma az elmúlt években közel azonos adatokat mutat, így ezekben 
az adatokban nem tapasztalható kiugróan magas eltérés. 
  
A település folyamatosan fejlődik, a kb. tíz évvel ezelőtt kezdődött építkezési, és betelepülési hullám még 
napjainkban is folytatódik. 
A belföldi vándormozgalom a népesség országhatáron belüli térbeli mozgását követi nyomon – a 
megfigyelés alapja a törvényileg előírt, kötelező lakcím-bejelentési rendszer.     
   

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 70 37 33 

2009 45 28 17 

2010 60 42 18 

2011 66 31 35 

2012 63 37 26 

2013 71 41 30 

2014 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

2015 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR           
     
Amint azt a belföldi vándorlásokat összesítő táblázat adatai is mutatják, a településen több a beköltöző, 
mint az innen elköltöző lakosok száma. Az újonnan beköltözők többségében fiatalok, akik a gyermekvállalás 
időszakában vannak, ennek köszönhetően a természetes szaporodás esetében valóban a népességszám 
növekedéséről beszélhetünk, ami szintén eltér az országos átlagtól. Ennek a máig tartó folyamatnak 
köszönhetően javult a település korszerkezete.                     
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Kiegészítés            
                                 
A belföldi vándorlások adatai kiegészültek a 2012. évi és a 2013. évi adatokkal, a 2014. évre nem állnak 
rendelkezésre adatok. Az adatokból megfigyelhető, hogy a 2013-as évben volt a legmagasabb a 
településre bevándorlók száma.    
    

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 
 

  élve születések száma halálozások száma 
természetes 

szaporodás (fő) 

2008 18 15 3 

2009 23 17 6 

2010 12 10 2 

2011 14 10 4 

2012 13 13 0 

2013 16 14 2 

2014 22 16 6 

2015 16 12 4 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR                          

         
 
Kiegészítés 
 
Az táblázat kiegészült a 2012. évi, 2013. évi, 2014. évi, 2015. évi adatokkal. A 2014. évi és a 2015. évi 
adatok az önkormányzat által nyilvántartott adatok lekérdezése alapján kerültek kiegészítésre.  
Pozitív irányú eltérést a 2014. évi mutatók mutatnak. 
                                                                

Értékeink, küldetésünk 

 
Küldetésünk, hogy Vámosszabadi olyan településsé váljon, ahol senki nem tapasztalja a hátrányos 
megkülönböztetés közvetlen és közvetett formáját védett tulajdonságai alapján, ahol minden lakossal 
szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az 
önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz. 
 
 

Célok 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet,  
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a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés 
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési 
intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 
helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az  HEP IT 
tartalmazza. 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, 
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus 
munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

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

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

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

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
 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. 
 
Kiegészítés            
                   
A járások és járási hivatalok  a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kerültek 
felállításra 2013. január 1-jével. A járási hivatalok megalakulásával az alanyi jogon és a méltányossági 
jogon járó közgyógyellátással és ápolási díjjal, valamint az időskorúak járadékára való jogosultsággal 
kapcsolatos teljes körű ügyintézés került el a helyi polgármesteri hivatalok hatásköréből. 2015. április 1. 
napjától a helyi önkormányzatok hatásköréből a járási hivatalok hatáskörébe került át az ápolási díjjal és 
az aktív korúak ellátásával kapcsolatos teljes körű ügyintézés.  

Ezen hatáskörváltozásokról többek között a többször módosított, a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 2013. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) rendelkezik. 

  

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

2007- ben a  Képviselő-testület elfogadta a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2007. (III. 27.)  
önkormányzati rendeletet. A törvényi előírásokon túl, a rendelet célja, hogy olyan támogatási rendszer 
működjön a településen, amely az anyagi téren adódó egyenlőtlenségeket enyhíti, illetve preventív módon 
támogatja a településen élő állampolgárokat, családokat. 

A Képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi szempontokat is 
figyelembe veszi. 
 

Kiegészítés                               
 
A szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2007. (III.27.) önkormányzati rendeletet a 15/2013. (XII. 
23.) önkormányzati rendelettel módosították. Jelenleg a 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 
szabályozza a szociális igazgatással és szociális ellátásokkal kapcsolatos ellátásokat. Ezen rendelet 
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meghatározza a Vámosszabadi Község Önkormányzata által nyújtható települési támogatásra, szociális 
ellátásokra vonatkozó előírásokat, azok formáit, eljárási és jogosultsági szabályait, azok 
igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit, és garanciáit, valamint a Szt.-ben adott 
felhatalmazások alapján szabályozott előírásokat. E rendelet módosításait a 7/2015. (IV.24.) 
önkormányzati rendelet tartalmazza.  

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 
2010-ben a településrendezési terv a felülvizsgálatot követően került elfogadásra. A település-rendezési 
terv felülvizsgálatára azért került sor, mert a település gyors ütemű fejlődése megkívánta, hogy a meglevő  
terveket áttekintsék, és a szükséges változtatásokat végrehajtsák, hogy a településen újonnan megjelenő 
rendezési igényeknek megfelelően a településrendezési terv teret adjon a fejlődésnek. A módosított 
településrendezési terv összhangban van mind az Országos, illetve Megyei Területrendezési tervvel, mind 
pedig a Nemzeti Fejlesztési Tervvel és a Győri Kistérségi Integrált Projektcsomaggal (2007-2013). Utóbbinak 
Vámosszabadit érintő projekt elemei a következők: Regionális vízi és kerékpáros turisztikai központ 
létesítése, kulturális fejlesztések, az önkormányzati kavicsbánya-tó rekultivációja, turisztikai és szabadidős 
célú hasznosítása, közösségi tér és kapcsolódó közösségi létesítmények kialakítása, szabadidő- központ 
létrehozása, szabadidőpark létrehozása, játszóterek komplex fejlesztése a kistérség településein, vízi 
turisztikai bázisok kialakítása a Duna mentén, turisztikai szálláshelyek kialakítása. A fent felsoroltak nagyobb 
része megvalósult, illetve a megvalósulása folyamatban van, néhány eleme azonban az időközbeni 
változások, illetve forráshiány miatt nem valósult meg, de a jövőbeni pályázási lehetőségek függvényében 
ezekről a megvalósításokról a település nem mondott le. 
A településrendezési tervben meghatározott fő stratégiai célok: a minőségi fejlődés biztosítása, 
lakóterületek biztosítása, saját gazdasági potenciál erősítése, építészeti és kulturális értékek védelme. 
 
Az Önkormányzat gazdasági programjában több esélyegyenlőséget elősegítő program található, melyek 
megvalósulása a 2013-as, illetve a 2014-es költségvetési évben zajlik. Ezek közül kiemelkedő a 
közbiztonságot fokozó, és a biztonságos közlekedést elősegítő 2 projekt, melynek megvalósulását a 
települési önerő mellett pályázati források teszik lehetővé. Ezáltal még idén megvalósul a Közvilágítás 
korszerűsítése, illetve megkezdődik a Térfigyelő kamerarendszer kiépítése is. Folyamatban van egy 
kerékpárút kiépítése, amely egy szlovákiai pályázati partnerrel közösen kerül megvalósításra, szintén 
pályázati forrásból, melynek hatásaként a kerékpáros turizmus fellendülése várható. A buszközlekedés 
biztonságának javítása céljából folytatódik a buszmegálló-korszerűsítés, mely során egy újabb 
buszmegállóban kerül kialakításra a busz- öböl, illetve a burkolat korszerű, felszállást megkönnyítő 
kialakítására is sor kerül.          
                  
Kiegészítés            
                          
2014. év őszén önkormányzati polgármester és képviselő választás volt. A választást követően a 
megválasztott képviselőtestület magtartott alakuló ülését. 
A korábbi gazdasági program ezáltal aktualitását vesztette. A képviselő testület az új 2015-2019. évre 
szóló Gazdasági Programját a 79./2015. (IV.23.) Kt. határozatával fogadta el.           
Alapelvek az új gazdasági programra nézve: 
- A Képviselő-testületnek a település vagyonával jó gazda módjára és racionálisan kell 

gazdálkodnia. 
- A feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemeket meg kell őrizni, működőképes állapotukat 
- biztosítani kell. 
- A költségvetést mindig úgy kell tervezni, hogy rendkívüli helyzetben is tudjon forrást biztosítani. 
- A tartalékoknak biztosítaniuk kell, hogy a pályázóképesek legyünk váratlan, be nem tervezett új 
- lehetőségek esetén is. 
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- Az önkormányzati kötelező feladatok biztonságos ellátását biztosítani kell. 
- A Képviselő-testület felvállalja a lakosság szempontjából fontos, de nem kötelező feladatokat 

úgy, 
- hogy ezek ellátása nem történhet a kötelező feladatok ellátásának rovására. 
- A Képviselő-testület hitel felvételét kizárólag fejlesztési célokra tartja elfogadhatónak.      

A korábbi programban megfogalmazott célkitűzések közül az alábbi elemek kerültek megvalósításra: 
- Kerékpárút építése 
- Nyilvános internet- hozzáférés biztosítása             

Rendszeres együttműködés a munkaügyi hivatallal                 
Honlap rendszeres karbantartása                     
Járda építés (Kossuth utca) 

- Parkoló kialakítása a Faluház mögött 
- Temetők, ravatalozók karbantartása 
- Tanösvény program 
- Útépítés (Kis utca, Sziget utca) 

 
2015. év szeptemberében befejeződött Vámosszabadi közvilágításának energetikai korszerűsítése. 2015. 
augusztusában készült el a község önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése, valamint 
várhatóan ezen év végére fejeződik be a közbiztonság növelését szolgáló biztonsági kamerarendszer 
bővítésére szolgáló önkormányzati projekt. 
            

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
2013. év márciusától Közös Önkormányzati Hivatalt hoztunk létre Győrzámoly településsel.  
A közoktatási feladatokat a Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 
tagintézményeként működő Vámosszabadi Tagiskola látja el, amelynek fenntartója a mostani tanévtől a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ győri tankerülete, korábban pedig a fenntartói feladatokat 
önkormányzati társulás keretében látta el négy település (Vámosszabadi, Kisbajcs, Nagybajcs, Vének)  

A Győri Többcélú Kistérségi Társulás abból a célból jött létre, hogy a kistérség lakossága az önkormányzati 
közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jusson hozzá és az önkormányzatok ezen megállapodás 
keretében történő együttműködéssel minél teljesebb, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával 
biztosítsák a mind magasabb szintű ellátást, közszolgáltatást és területfejlesztést.    

                    
Kiegészítés 

                                 
A Győrzámolyi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntető okiratát Győrzámoly Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 115/2014. (XII. 2.) számú határozatával, Vámosszabadi 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 233/2014. (XI. 27.) számú határozatával 

jóváhagyta. Ezt követően Vámosszabadi Község Önkormányzata kijelölésre került a Győrújfalui Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz. Így 2015. január 1-től Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 
Vámosszabadi Kirendeltségeként működik tovább a település önkormányzata.   
             

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

 

 
A helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését a Központi Statisztikai Hivatal, a VÁTI Nonprofit Kft. (teljes 

nevén VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.), TEIR – Az Országos 
Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, TÁKISZ, a helyi 
Önkormányzat adatbázisa, valamint helyi adatgyűjtés szolgálta.  Az esélyegyenlőségi program készítésekor 
az országos adatbázisokban a 2012. évi adatok részben elérhetőek. Ezeket a két év múlva a felülvizsgálat 
során pótolni kell.  
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Kiegészítés            
                                              
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) feladatköreit 2015. január 1-jétől a Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat látja el. 
A felülvizsgálat készítése során a 2014. évre vonatkozóan hiányosak az adatok. Ezeket 2 év múlva a 
felülvizsgálat során pótolni kell.         
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

Településünkön népesség jövedelmi viszonyairól nem áll rendelkezésünkre valós és megbízható kép. A  
település adóerő-képessége, valamint az alacsony százalékban előforduló munkanélküliség arról 
tanúskodik, hogy a lakosság többségének életét nem nehezítik súlyos megélhetési gondok. A segélyezettek 
száma viszonylag alacsony, többségük az idősebb korosztály köréből kerül ki, és a segítségkérés 
indoklásában gyakran egyedülálló, alacsony nyugdíjjal rendelkező emberek kérnek segítséget időszakosan 
lakhatási költségeik kifizetéséhez, illetve váratlan események (betegség, haláleset) miatti átmeneti 
megélhetési gondok miatt jelentkeznek.  
A településen mélyszegénységben él 5-6 fő, állandó jövedelemmel nem rendelkeznek, az önkormányzat 
támogatása nélkül a létük is veszélybe kerülne. Nehéz helyzetük többnyire életviteli problémáikra 
vezethető vissza. 
Rajtuk kívül azonban nincs a látókörünkben olyan család vagy egyén, akik mélyszegénységben élnek. 
A települési népszámlálási adatok alapján elmondható, hogy nincs roma lakosság Vámosszabadin, hiszen 
senki nem vallotta magát romának. 
 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, 
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
 
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 516 532 1048 23 4,5% 14 2,6% 37 3,5% 

2009 525 442 967 35 6,7% 20 4,5% 55 5,7% 

2010 535 532 1067 23 4,3% 22 4,1% 45 4,2% 

2011 563 548 1111 18 3,2% 13 2,4% 31 2,8% 

2012 562 559 1121 20 3,6% 15 2,7% 35 3,1% 

2013 575 566 1141 6 1,0% 9 1,6% 15 1,3% 

2014 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2015 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

    



 17 

 

A fenti táblázatból jól látszik, hogy a munkanélküliség nagyobb százalékban érinti a női lakosságot, mint a 
férfiakat- csakúgy, mint az országos mutatókból is láthatjuk. A táblázat adatai azt is mutatják, hogya 
munkanélküliek helyzetében a 2010-2011 évben pozitív változás állt be, mind a férfiak, mind a nők körében 
csökkent a munkanélküliek aránya.         
                          

Kiegészítés 
 
A nyilvántartott álláskeresők számára és arányára vonatkozó kimutatás kiegészült a 2012. évre és a2013. 
évre vonatkozó adatokkal. 
           
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint     
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen
fő 37 55 45 31 35 15 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

fő 0 1 2 1 2 0 n.a. n.a.

% 0,0% 1,8% 4,4% 3,2% 5,7% 0,0% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

fő 3 4 5 5 6 4 n.a. n.a.

% 8,1% 7,3% 11,1% 16,1% 17,1% 26,7% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

fő 7 7 4 3 3 1 n.a. n.a.

% 18,9% 12,7% 8,9% 9,7% 8,6% 6,7% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

fő 7 9 2 2 1 1 n.a. n.a.

% 18,9% 16,4% 4,4% 6,5% 2,9% 6,7% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

fő 5 9 5 2 5 2 n.a. n.a.

% 13,5% 16,4% 11,1% 6,5% 14,3% 13,3% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

fő 7 8 9 8 6 3 n.a. n.a.

% 18,9% 14,5% 20,0% 25,8% 17,1% 20,0% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

fő 0 2 3 1 3 1 n.a. n.a.

% 0,0% 3,6% 6,7% 3,2% 8,6% 6,7% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

fő 4 8 4 3 3 0 n.a. n.a.

% 10,8% 14,5% 8,9% 9,7% 8,6% 0,0% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

fő 4 7 10 6 6 2 n.a. n.a.

% 10,8% 12,7% 22,2% 19,4% 17,1% 13,3% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

fő 0 0 1 0 0 1 n.a. n.a.

% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 0,0% 6,7% #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

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

  
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal        
                 
Kiegészítés            
          

Az adattábla kiegészült a 2012. évi és a 2013. évi adatokkal. A 2014. évre vonatkozóan nem állnak 
rendelkezésre adatok.  Az adatokból megállapítható, hogy a 2013-as évben a munkanélküliek számában 
mind a nők, mind a férfiak vonatkozásában jelentős mértékű csökkenés figyelhető meg. A 21-25 év 
közötti fiatalok és 41-45 éves korcsoportban magasabb az álláskeresők száma.   
            
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 23 14 37 9 3 12 39,1% 21,4% 32,4% 

2009 35 20 55 18 7 25 51,4% 35,0% 45,5% 

2010 23 22 45 13 7 20 56,5% 31,8% 44,4% 

2011 18 13 31 8 3 11 44,4% 23,1% 35,5% 

2012 20 11 31 9 4 13 45,0% 36,4% 41,9% 

2013 6 9 15 1 3 4 16,7% 33,3% 26,7% 

2014 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2015 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
 

A 3.2.2. táblázat a munkanélküliek korcsoport szerinti megoszlását szemlélteti, az alatta levő táblázaton 
(3.2.3.) és a diagramon pedig azt láthatjuk, hogy a regisztrált munkanélküliek között hány százalékos a 
regisztrált munkanélküliek aránya, ezen belül pedig a nemek közti eloszlás. A 2010-2011 évben mindkét 
nem esetében javultak a mutatók, de ezzel együtt azt is látjuk, hogy nők körében nagyobb arányban fordul 
elő a tartós- 180 napot meghaladó álláskeresés.       
                 
Kiegészítés 

 

A 2013. évi adatok mindkét táblázat vonatkozásában jól szemléltetik, hogy jelentősen csökkent a 
munkanélküliek aránya. A nők körében előforduló munkanélküliség adataiban némi javulás 
tapasztalható. 

          

b.) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága        

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás   

 

Az általános iskolát nem végzettek 10% feletti aránya abból adódik, hogy a statisztikai mutatók alapján a 
régi iskolarendszerben 6 elemit végzett-, vagyis az akkori követelmények szerint tanulmányait befejező 
lakosság iskolai végzettséggel nem rendelkezőnek számít. Sajnos friss- 2011-es adatok nem állnak 
rendelkezésre, de valószínűleg ez a százalékos arány lényegesen kevesebb lenne, mint a 10 évvel korábbi. A 
3.2.6. táblázat adatai is erre engednek következtetni, ezen azt látjuk, hogy a településen a regisztrált 
munkanélküliek nagy többsége általános iskolánál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik, és 
kevesebben vannak azok, akik 8 általános iskolát végeztek. A vizsgált időszakban senki nincs, aki a 
nyilvántartott álláskeresők közül 8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezik. A táblázat 
adatai ezzel együtt jól szemléltetik, hogy a 8 általánost végzett, szakképesítéssel nem rendelkező munkaerő 
körében nő a munkanélküliség, míg a képesítéssel rendelkezők körében csökken.    

                 
Kiegészítés            
                                   
A táblázat kiegészült a 2011. évi hiányzó népszámlálási adatokkal. A korábban arra vonatkozó 
következtetés miszerint az általános iskolát nem végzettek 10% feletti aránya a régi iskolarendszer 
követelményeiből adódik és, hogy ez az arány a 10 évvel későbbi adatokban már lényegesen kevesebb 
beigazolódott.            
             

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 878 461 417 781 399 382 97 11,0% 62 13,4% 35 8,4% 

2011 1240 640 600 1197 607 590 43 3,5% 33 5,2% 10 1,7% 
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

    
                      
Kiegészítés 

 

A regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint kiegészült a 2012. évi, 2013. évi, 2014. évi 
és a 2015. évi adatokkal. Továbbra is megállapítható, hogy a 8 általánosnál magasabb iskolai 
végzettségűek létszáma magasabb a nyilvántartott álláskeresők között. Ebből következik, hogy ők 
valamilyen szakképesítéssel rendelkeznek, ezáltal a helyi és környéki vállalkozások nagy eséllyel tudnak 
tevékenységükhöz szakképzett munkaerőt fogalakoztatni.      
             
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fő fő % fő % fő %

2008 37 0 0,0% 5 13,5% 32 86,5%

2009 55 0 0,0% 9 16,4% 46 83,6%

2010 45 0 0,0% 12 26,7% 33 73,3%

2011 31 0 0,0% 7 22,6% 24 77,4%

2012 35 0 0,0% 5 14,3% 30 85,7%

2013 15 0 0,0% 1 6,7% 14 93,3%

2014 13 0 0,0% 0 0,0% 13 100,0%

2015 22 0 0,0% 1 4,5% 21 95,5%

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

év

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 8 általánosnál 

alacsonyabb végzettség
8 általános

8 általánosnál magasabb 

iskolai végzettség

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint
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c) közfoglalkoztatás           
         

 
 
Forrás: Önkormányzat adatai 

 

 
 

A 2010-2011- es évben rendelkezésre álló adatokból kiderül, hogy a településen csekély számban volt 
jelen a közfoglalkoztatás. Köszönhetően a közfoglalkoztatási program kiszélesedésének, és nagyobb 
támogatásának az idei évben településünkön eddig négy főt foglalkoztatott az Önkormányzat, és a téli 
közfoglalkoztatási programban szintén újra 4 fő foglalkoztatására nyújtotta be az igényét. 

 

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.) 

Vámosszabadi településen a számos egyéni vállalkozó működik, akik a szolgáltatások széles választékát 
nyújtják a településen és a környéken élők számára. Ezek többsége egyszemélyes, vagy családi vállalkozás. 
A település ipari területén azonban több olyan vállalkozás is telephelyet létesített az elmúlt években, amely 
a településen elérhető munkahelyek számát jelentősen növelte.  A település nagy hangsúlyt fektet arra, 
hogy a telephelyet kereső cégek számára vonzóvá tegye Vámosszabadit. Ennek érdekében a 2014 évben 
útépítésre és a víz és csatornahálózat bővítésére is sor kerül.  Vámosszabadiról a lakosok többsége Győrbe 
jár dolgozni, ami a két település közelsége miatt könnyen megoldható. Sok a gépkocsival ingázó, de a 
busszal utazók számára is könnyen elérhető a város, hiszen közúton mindössze 10 km. A Kisalföld Volán 
által működtetett járatpárok igazodnak az általánosan irányadó munkaidő- beosztásokhoz, illetve az iskolai 
tanítás elejéhez, végéhez igazodnak. Vasúti közlekedés nincs a térségben. 

 

 

év Közfoglalkoztatásban  
résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban résztvevők  
aránya a település aktív korú  

lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban  
résztvevő romák/cigányok  

száma 

Közfoglalkoztatásban résztvevők  
romák aránya az aktív korú  

roma/cigány lakossághoz képest 

2010 2 0,0018 0 0% 

2011 2 0,0036 0 0% 

2012 4 0,032 0 0% 

2013 13 0,011 0 0% 

2014 15 n.a. 0 0% 

2015 2 n.a. 0 0% 

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 
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Kiegészítés             

 

A közfoglalkoztatásban résztvevők száma kiegészült a 2013. évi, 2014. évi és az eddig 2015. évben 
rendelkezésre álló adatokkal. A 2012. évi regisztrált munkanélküliek száma jelentősen csökkent a 2013. 
évben, ami elsősorban a közfoglalkoztatásnak köszönhető. A kormány minden évben különít el a 
költségvetésben meghatározott összeget közfoglalkoztatásra, ami a 2012-es év óta folyamatosan 
emelkedik. Közfoglalkoztatás keretében foglalkozatott munkavállalókra a foglalkoztatók támogatást – 
általában 85%-ban – kapnak. Ezen támogatás a 2015-ös évben már 100% - ra  emelkedett. 

                                                                                           

  
elérhetőség 
átlagos ideje 

autóval 

autóbusz 
járatpárok 

száma munka-
napokon 

átlagos utazási 
idő 

autóbusszal 

Kerékpár úton való 
megközelíthetőség 

átlagos utazási 
idő 

kerékpáron 

Legközelebbi 
centrum 

10 18 20-35 perc van 30 perc 

Megye-székhely 10 18 20-35 perc van 30 perc 

Főváros 2 óra         

                       
Kiegészítés                 
Az autóbuszjáratok számában némi változás történt, amelyet az alábbi táblázat szemléltet.  
           

  
elérhetőség 
átlagos ideje 

autóval 

autóbusz 
járatpárok 

száma munka-
napokon 

átlagos utazási 
idő 

autóbusszal 

Kerékpár úton való 
megközelíthetőség 

átlagos utazási 
idő 

kerékpáron 

Legközelebbi 
centrum 

10 16 20-35 perc van 30 perc 

Megye-székhely 10 16 20-35 perc van 30 perc 

Főváros 2 óra         

 

 

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

  
A településen nem elérhetők ilyen programok. 
 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a 
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük      
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3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 92 94 186 2 2,2% 1 1,1% 3 1,6% 

2009 99 93 192 3 3,0% 1 1,1% 4 2,1% 

2010 106 85 191 1 0,9% 2 2,4% 3 1,6% 

2011 112 104 216 0 0,0% 3 2,9% 3 1,4% 

2012 102 101 203 2 2,0% 4 4,0% 6 3,0% 

2013 100 102 202 2 2,0% 1 1,0% 3 1,5% 

2014 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2015 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
 

A pályakezdő fiatalok adatait bemutató táblázatból kiderül, hogy a pályakezdő munkanélküliek arányában 
az elmúlt évben nem következett be jelentős változás sem negatív, sem pozitív irányban. Tekintettel arra, 
hogy kevés főt érint ez a probléma, nem megítélhető, hogy a nemek arányában bekövetkezett fordított 
arányosság a munkaerő-piaci igények változásával függ- e össze, vagy csupán véletlen egybeesés. 

 

Kiegészítés 

       

A fent szemléltetett munkanélküliséggel összefüggő adatokból megfigyelhető, hogy a 180 napnál régebbi 
és a nyilvántartott álláskeresők számában csökkenés tapasztalható, amely feltételezhetően köszönhető a 
korábbiakban említett közfoglalkoztatásnak.          
   

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő 
foglalkoztatása 

 
 A településen nem élnek romák, így foglalkoztatásuk kérdése nincs jelen a települést érintő problémák 
körében. A mélyszegénység által érintett néhány fő foglalkoztatásának eddig az együttműködés hiánya volt 
az akadálya, amelyen a jövőben a HEP-IT- ben is rögzített intézkedésekkel változtatni akarunk. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
A településen élők hátrányos megkülönböztetésére vonatkozóan mérhető adat nem áll rendelkezésre. 

             

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

A szociális törvény célja: 
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„1. § (1) E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 
meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális 
ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 

(2) A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját költségvetésük terhére 
egyéb ellátásokat is megállapíthatnak. 

2. § A szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, valamint a 
helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – az állam központi szerveinek és a helyi 
önkormányzatoknak a feladata.”1 

A szociális ellátás formái: 

„25. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható.  
(2)118 
(3)119 Szociális rászorultság esetén a jogosult számára 
a) a települési önkormányzat jegyzője az e törvényben meghatározott feltételek szerint 
aa) foglalkoztatást helyettesítő támogatást, 
ab) rendszeres szociális segélyt, 
ac) lakásfenntartási támogatást; 
b) a települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben, illetve az önkormányzat 

rendeletében meghatározott feltételek szerint 
ba) a 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat, 
bb) átmeneti segélyt, 
bc) temetési segélyt; 
c) a járási hivatal az e törvényben meghatározott feltételek szerint 
ca) időskorúak járadékát, 
cb) a 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat; 

állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).”2 

Természetben nyújtható szociális ellátások: 

„47. §266 (1)267 A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül természetbeni szociális ellátás 
formájában 

a) a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
b) a lakásfenntartási támogatás, 
c) az átmeneti segély és 
d) a temetési segély 

nyújtható.”3 
 illetve helyi rendeletek.          
                      
Kiegészítés 
A többször módosított, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban Szt.) utolsó módosítása alapján, 2015. április 1. napjától a helyi önkormányzatok 
hatásköréből a járási hivatalok hatáskörébe került át az ápolási díjjal és az aktív korúak ellátásával 
kapcsolatos teljes körű ügyintézés. Átalakult az önkormányzatoknál maradó helyi segélyezési rendszer. A 
korábban az önkormányzat által nyújtott lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély, 
méltányosságból megállapított ápolási díj megszűnt. Ezeket települési támogatásként nyújthatja az 
önkormányzat, amennyiben arról az újonnan megállapított rendeltében rendelkezik. Vámosszabadi 
Község Önkormányzata a Szt. módosításait figyelembe véve megalkotta a „szociális igazgatással és 
szociális ellátásokról szóló”  3/2015 (II.26.) önkormányzati rendeletét.     

                                                             
1  Szociális törvény 
2  Szociális törvény 
3  Szociális törvény 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV#lbj118param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV#lbj119param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV#lbj266param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV#lbj267param
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
 

 
 

A munkanélküliek közül csak kevesen részesültek/ részesülnek ellátásban. Annak oka,, hogy nem veszik 
igénybe az ellátást, amire jogosultak, abban keresendő, hogy az érintettek nem rendelkeznek elegendő 
információval, illetve egy részük nem vállalja az együttműködéssel járó kötöttségeket, kötelezettségeket.  

 

Kiegészítés 

 

Az álláskeresési segélyben részesülők száma kiegészült a 2012. évi, 2013. évi és a 2014. évi adatokkal. A 
segélyben részesülők számában folyamatos csökkenés figyelhető meg. 

  

év 
15-64 év közötti lakónépesség  

száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 1048 5 0,5% 

2009 967 13 1,3% 

2010 1067 10 0,9% 

2011 1111 4 0,4% 

2012 1121 4 0,4% 

2013 1141 2 0,2
% 2014 1175 2 0,2% 

2015 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

 
 

A diagram jól szemlélteti, hogy évről- évre csökken a jogosultak száma. 

                 
Kiegészítés             

                                                                                                                                                                                            
Az álláskeresési járadékra jogosultak száma kiegészült a 2013. évi és a 2014. évi adatokkal. Az 
álláskeresési járadékra jogosultak vonatkozásában továbbra is megfigyelhető a már korábban is 
tapasztalt csökkenés.           
            

 
 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

nyilvántartott  

álláskeresők száma 

fő fő % 

2008 37 18 48,6% 

2009 55 18 32,7% 

2010 45 15 33,3% 

2011 31 8 25,8% 

2012 31 7 22,6% 

2013 14 6 42,9% 

2014 22 7 31,8% 

év 

álláskeresési járadékra  

jogosultak  

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

fő 15-64 évesek  
%-ában 

fő munkanélküliek  
%-ában 

2008 3 0,0028626 na 0 0 
2009 3 0,00310238 na 0 0 
2010 3 0,00281162 na 0 0 
2011 3 0,00270027 na 0 0 
2012 4 0,0035057 na 0 0 
2013 0 n.a. 0 0 
2014 0 n.a. 0 0 

Azoknak a száma, akiktől helyi  
önkormányzati rendelet  

alapján megvonták a  
támogatást 

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  

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma 
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Rendszeres szociális segélyt az a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személy kaphat, aki nem 
rendelkezik rendszeres megélhetést biztosító jövedelemmel. Foglalkozást helyettesítő támogatást 
álláskereső kaphat. Bérpótló juttatásra (2011. január 1-től), illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatásra 
(2011. szeptember 1-től) az jogosult, aki korábban rendelkezésre állási támogatásban részesült. A 
jogosultságot évente felül kell vizsgálni, mert 2012. január 1-től csak annak folyósítható ellátás, aki a 
jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap munkaviszonyt (vagy 30 nap közérdekű 
önkéntes munkát) tud igazolni. Az önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy a juttatásban részesülő 
lakókörnyezetét tartsa rendben.  
   A lakosság számához viszonyítva alacsony az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülők száma, 
foglakoztatást helyettesítő támogatásról pedig nincs adat. 
                 
Kiegészítés            
                                
Az állam és az önkormányzatok segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. A 
kötelezően nyújtandó feladatokat 2015. április 1-től a járási hivatalok állapítják meg. A rendszeres 
szociális segély megszűnt, és a korábban erre a támogatásra jogosult személyek más ellátásokra 
szerezhettek jogosultságot, amelyek az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti  támogatásra, 
valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra. 

 Az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak azok a személyek, akik 
azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert egészségkárosodottnak minősülnek, vagy 14 év alatti 
gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudják. Ha vállalják a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatáshoz kapcsolódó együttműködési kötelezettséget (álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, 
együttműködés a munkaügyi központtal), akkor foglalkoztatást helyettesítő támogatást kaphatnak a 
nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és azok, akik az önkormányzat rendeletében meghatározott 
feltételek alapján jogosultak jelenleg rendszeres szociális segélyre.            
A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a családsegítés szerepe 
az aktív korúak ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában. Az 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális 
élethelyzetük miatt nem került előírásra együttműködési kötelezettség. A foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülő személyek pedig az állami foglalkoztatási szervvel kötelesek együttműködni. 
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3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 26 

2009 0 

2010 22 

2011 30 

2012 30 

2013 29 

2014 n.a. 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 
 
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és 
helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó 
hozzájárulás. Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: alanyi jogon, normatív alapon, 
méltányossági alapon. Vámosszabadin a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma az évek során 
csekély mértékben változott csak.           
                     
Kiegészítés            
                   
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 2012. és 2013. évre vonatkozó adatokkal került 
kiegészítésre. A 2014-es évre vonatkozóan nem állnak rendelkezésünkre számadatok. Az 
közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők számában továbbra sem tapasztalható változás.  
              
  
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 3 

2009 3 

2010 3 

2011 3 

2012 5 

2013 1 

2014 1 

2015 n.a. 

 

 Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére 
biztosított anyagi hozzájárulás. A településen a lakosság számához viszonyítva kicsi azoknak a száma, akik 
ápolási díjat kapnak. 

 

Kiegészítés            
                  
Az ápolási díjban részesülők a 2013., 2014. évi kiegészített száma tovább csökkent.   
              

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális 
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető 
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a 
lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, 
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
              

a) bérlakás-állomány 

 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok   

 

A település lakásállományát a fenti táblázat szemlélteti. Az összes lakásállomány 524 lakás, ezek közül 
mind lakható állapotban van. Veszélyeztetett lakhatási helyzet, hajléktalanság nincs a településen. 

 

 

 

év összes  
lakásállomány (db) 

bérlakás állomány  
(db) 

szociális  
lakásállomány (db) 

egyéb lakáscélra  
használt nem  

lakáscélú ingatlanok  
(db) 

ebből  elégtelen  
lakhatási  

körülményeket  
biztosító lakások  

száma 

ebből  elégtelen  
lakhatási  

körülményeket  
biztosító lakások  

száma 

ebből  elégtelen  
lakhatási  

körülményeket  
biztosító lakások  

száma 

ebből  elégtelen  
lakhatási  

körülményeket  
biztosító lakások  

száma 

2008 508 0 0 0 0 0 0 0 

2009 517 0 0 0 0 0 0 0 

2010 522 0 0 0 0 0 0 0 

2011 524 0 0 0 0 0 0 0 

2012 557 0 0 0 0 0 0 0 

2013 563 0 0 0 0 0 0 0 

2014 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 
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Kiegészítés 

 

A lakásállomány alakulására vonatkozó adattábla kiegészült a 2012. évi és 2013. évi adatokkal. 2014. 
évre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok. A meglévő adatok alapján jól megfigyelhető az a 
tendencia, hogy minden évben közel azonos mértékben nő a lakásállomány száma. Ezzel összhangban 
van belföldi vándorlásokat ábrázoló adattábla is. Évről évre emelkedik a településre vándorló lakosok 
száma is. 

 

b) szociális lakhatás 

 
Szociális bérlakások nincsenek a településen. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 
Nincs ilyen. 
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e) lakhatást segítő támogatások 

 
 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  

 

 
 

A lakáscélú támogatást igénylők száma a vizsgált időszak utolsó két évében jelentősem megnőtt, bár a 
település méretéhez képest nincsenek sokan azok, akik igénylik a támogatást. Főként olyan családok adják 
be igényüket, akiknél munkanélküliség, vagy betegség miatt gondot okoz a lakás fenntartása, költségeik 
kifizetése, de vannak alacsony nyugdíjjal rendelkező idősek is a rászorulók közt. 

 

Kiegészítés 

 

A táblázat kiegészült a 2013. évi és a 2014. évi adatokkal. A támogatásra továbbra is a lakosság azon 
része nyújtja be igényét, akik alacsony nyugdíjjal rendelkező nyugdíjasok és a gondot okoz ezen kiadások 
rendezése valamint azok, akik nem rendelkeznek jövedelemmel. A település méretéhez képest ez a szám 
nem tekinthető magasnak.  

 

év 
lakásfenntartási támogatásban  

részesítettek száma 
adósságcsökkentési  

támogatásban részesülők száma 

2008 2 0 

2009 1 0 

2010 2 0 

2011 7 0 

2012 7 0 

2013 0 0 

2014 6 0 

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 
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f) eladósodottság 

 
Az eladósodott családok megsegítésére Vámosszabadin nincs helyi rendelet, ezért ilyen irányú adatfelmérés 
sem történt. 

 

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

 

A település egész területén elérhető a fenti szolgáltatások mindegyike. 

 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

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

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

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

 
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

Vámosszabadin nincsenek telepek, szegregátumok. 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
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   

2009   1   

2010   1   

2011   1   

2012   1   

2013   1   

2014   1   

2015   1   

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

A településen felnőttek számára szervezett háziorvosi ellátás vehető igénybe, valamint a felírt 
gyógyszerek kiváltására lehetőséget nyújt a házi gyógyszertár. Házi gyermekorvoshoz Győrbe járnak, és a 
fogorvosi ellátás igénybevételére is csak a megyeszékhelyen van lehetőség. 

Amennyiben a háziorvos szakellátásra küldi tovább a betegeket, azt Győrben a Petz Aladár Megyei 
Oktatókórházban vehetik igénybe. 

 

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való 
hozzáférés 
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A felnőtt lakosság körében végzett szűrések szintén a megyeszékhelyen történnek. Helyben a gyermekek 
azon szűréseit végzik, amelyek a védőnő, vagy az iskola-egészségügyi ellátás kompetenciájába tartoznak. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
Az óvodás korcsoport helyi fejlesztése megoldott, hiszen szerződéses keretek között konduktor, és 
logopédus is foglalkozik a rászoruló gyerekekkel.  

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
Az óvodai és iskolai étkeztetésre kiszállítják a készételt a gyermekek számára. A szolgáltatóval 
kapcsolatosan az az észrevétel, hogy az ételek változatosak, és megfelenek a gyermekétkeztetési 
előírásoknak, és normarendszernek. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 

Sportolási lehetőség nem csak a gyermeke részére, hanem a felnőtt lakosság számára is kínálkozik a 
településen. Ennek a helyi tornaterem ad otthont, ahol a gyerekek választhatnak foci, dzsúdó és modern 
tánc foglakozást, és a felnőtteknek is 4-5 féle csoportos mozgási lehetőség áll rendelkezésre. A szervezők 
törekszenek arra, hogy a lehetőségekből a középkorú, illetve idősebb korosztály is tudjon választani. 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A településen gyermekjóléti szolgálat működik. 

   Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokat nyújtó intézmény (ápolást, gondozást 
nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény és egyéb 
speciális ellátást nyújtó intézmény) a településen nincs.   

  Elmondható, hogy az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára 
elérhető. E tekintetben hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelmények megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor senkit nem érhet.  

 

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

 
Hátrányos megkülönböztetésről nincs információ a szolgáltatás nyújtás terén. 
 
 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi 
ellátórendszer keretein belül 

 
Erre vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre adat, információ. 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

 
A közösségi élet eseményeinek a faluház ad otthont, ahol rendszeres program a nyugdíjasklub, civil 
szervezetek ülései, rendezvényei, de lehetőségük van a település lakosainak, hogy bármilyen rendezvényre, 
vagy oktatásra igénybe vegyék a helységet. Méreténél, befogadóképességénél fogva alkalmas előadások 
tartására, ünnepségek, megemlékezések megrendezésére. A szabadtéri rendezvények befogadására, 
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lebonyolítására a faluház mögötti területen nyílik lehetőség, ahol évente több alkalommal rendeznek 
közösségi programokat(pl. falunap, halfesztivál). 

 

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

 

Etnikai konfliktusra még nem volt példa a településen. Az egymás mellett élésből adódó konfliktusok csak 
ritkán jutnak el odáig, hogy önkormányzati, vagy jegyzői hatáskörben intézkedéseket kelljen tenni. A 
lakosságot összességében a békés egymás mellett élés jellemzi. 

 

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

 

A helyi vállalkozók szívesen nyújtanak támogatást. Ennek formája elsősorban a rendezvénytámogatás, de 
akad példa alkalmi adományozásra is. 

 

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

 
A településen nincs ilyen.  
 
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Jövedelemmel nem rendelkező tartós 
munkanélküliek, akik életvitelük miatt munkaerő-

piaci hátrányoktól szenvednek 

Személyes, folyamatos segítésük a szociális munka 
eszközeivel, hogy helyzetükön változtatni tudjanak. 

Szenvedélybetegségek Prevenció 

Az alacsony jövedelmű lakosok nem jutnak 
elegendő mennyiségű élelmiszerhez 

Adományszervezés, pályázati lehetőségek 
felkutatása, és a rászorulóknak közvetítése. 

 
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 
 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, 
demográfiai trendek stb.) 

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

gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási 
helyzete              
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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 2 0 2 

2009 2 0 2 

2010 0 0 3 

2011 1 0 2 

2012 1 1 2 

2013 0 0 0 

2014 1 1 1 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
A kiskorú védelembe vételére akkor kerül sor, ha gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése 

bármely ok folytán veszélybe kerül. A védelembe vételre a Gyámhivatalnál kezdeményezett eljárás során 
kerül sor, melyről határozat születik.  A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének 
elősegítésére, a veszélyeztetettségének megelőzésére, megszüntetésére szolgál. 

 

Településünkön a lakosság számához képest viszonylag alacsony a védelembe vett gyermekek száma, a 
mostani legfrissebb adatok szerint jelenleg senki nincs védelembe véve. Ez annak köszönhető, hogy a 
kisgyermekeket nevelő családok anyagi háttere többnyire stabil, és más szempontból is megfelelő 
körülményeket tudnak biztosítani gyermekeiknek. 

 

Kiegészítés 

 

 A védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermeke száma kiegészült a 2013. évi, 2014. évi 
Vámosszabadira vonatkozó adatokkal. Az adatokból továbbra is jól látszik, hogy a település 
kisgyermeket nevelő családjainak anyagi háttere, és egyéb körülményei jónak mondhatók. Ez köszönhető 
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talán annak is, hogy a település elhelyezkedés, a megyeszékhely közelsége a foglalkozatást alapul véve 
igen kedvező. 

Védelembe vett gyermek a településen 1 fő volt a tavalyi év folyamán, akinek nevelésbe vételét 
kezdeményezte a gyermekjóléti szolgálat.         
      

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

   

      
             

Kiegészítés 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményekben részesítettek száma táblázat kiegészült a 2013. évi és a 
2014. évi adatokkal. Az ellátásra jogosultak körében növekedés tapasztalható, de a település 
lakosságszámához viszonyítva ez az arány még mindig elég csekélynek mondható. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma viszonylag alacsony, köszönhetően a 
családok megfelelő anyagi helyzetének.         
             
            

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 2 0 0 0 3 

2009 2 0 0 0 2 

2010 6 0 0 0 0 

2011 4 0 0 0 3 

2012 2 0 0 0 3 

2013 4 0 0 0 0 

2014 7 1 0 0 0 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 



 36 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 
Gyermek jogán járó helyi juttatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás. Ezeket az ellátásokat a lakosságszámhoz viszonyítva kevesen veszik igénybe, 
ennek oka, hogy az itt élő családok stabil anyagi környezetben tudják nevelni a gyermekeiket. 
 
 Ez az ellátási forma a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső havi jövedelem összege és a vagyoni 
helyzet függvényében állapítható meg. Kiegészítő és rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben akkor 
részesülhet a gyermeket nevelő család, ha időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény formái:   
- gyermekétkeztetés normatív kedvezmény, 
- pénzbeli támogatás,  
- külön jogszabály szerint egyéb kedvezmény. 

 
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

A táblázat adatait próbáltuk kizárólag a vámosszabadi lakosokra vetítve összegyűjteni, ez azonban csak 
részben sikerült, mivel a helyben működő Vámosszabadi tagiskolában csak 1-4 évfolyamos diákok tanulnak. 
Az étkezésre vonatkozó adatok különválasztása időigényes munka volt, de szerencsére mind a 
tagintézményben, mind a Vörösmarty Mihály Általános iskolában szívesen segítettek. Az ingyenes 
tankönyvre vonatkozó adatokat azonban összevonva kezelték, így a táblázat 5. oszlopában az erre 
vonatkozó adatok a Kisbajcsi Vörösmarty Mihály általános Iskola egészére vonatkoznak, így következtetni 
sem tudunk a helyi gyermekekre vonatkozóan. 

 

Kiegészítés 

 

A kedvezményes óvodai – iskolai juttatásokban részesülők száma a 2013. évi és a 2014. évi számokkal 
kerültek kiegészítésre. Az ingyenes tankönyv ellátásra vonatkozóan az adatok különválasztva kerültek 
feltüntetésre a Vámosszabadi tagiskola 1-4. évfolyamára járó diákjainak adatait figyelembe véve.  

 

 

 

év 
 Ingyenes étkezésben  

résztvevők száma  
óvoda 

Ingyenes étkezésben  
résztvevők száma iskola  

1-8. évfolyam 

50 százalékos mértékű  
kedvezményes étkezésre  

jogosultak száma 1-13. évfolyam 

 I ngyenes tankönyv- 
ellátásban  

részesülők száma 

Óvodáztatási  
támogatásban  

részesülők száma  
Nyári étkeztetésben  

részesülők száma 

2008 0 1 10 55 0 0 

2009 1 2 17 57 0 0 

2010 1 9 2 53 0 0 

2011 0 6 7 60 0 0 

2012 0 6 6 69 0 0 

2013 0 11 9 22 0 0 

2014 2 11 7 24 0 0 

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 
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e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
Nem élnek magyar állampolgársággal nem rendelkezők a településen. 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Nincsenek telepek, szegregátumok a településen. 

 

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

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

betöltetlen státuszok) 

 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

év 
védőnői álláshelyek  

száma 

Egy védőnőre jutó gyermekek  

száma 

2008 1 85 

2009 1 96 

2010 1 91 

2011 1 79 

2012 1 57 

2013 1 44 

2014 1 46 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 
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A településen a védőnői teendőket egy védőnő látja el. Az ellátott gyermekek száma a vizsgált időszakban 
nem mutat jelentős ingadozást. 

 

Kiegészítés 

 

Az adattábla kiegészült a 2012. évi, 2013. évi és a 2014. évi adatokkal. A ellátott gyermekek számában 
folyamatos csökkenés figyelhető meg, amely összefüggésbe hozható azzal, hogy kitolódik a 
gyermekvállalás az oktatásban eltöltött idő és a karrier miatt. Valamint az anyagi biztonság 
megteremtése is fontos a gyermekvállalás szempontjából. 

 

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

 

A fenti táblázatban a felnőtt háziorvos által ellátott esetek számát látjuk. A településen a gyermekek 
elenyésző százaléka jár a felnőtt-háziorvoshoz, a nagy többség Győrbe, gyermek- háziorvoshoz hordja a 
gyermekeket. Az évek tehát az ellátott gyermekek száma nem jelenti a gyermekszám tényleges 
csökkenését, csak arról árulkodik, hogy a városban található gyermek –rendelés elérése egyre könnyebben 
megoldható, hiszen sokaknak van autójuk, és a tömegközlekedés segítségével is könnyen el lehet jutni a 
rendelésre. 

 

Kiegészítés 

 

A háziorvosok által ellátott esetek száma 2013. évre vonatkozóan rendelkezésre álló adatokkal egészült 
ki. Sajnos a 2014. év tekintetében nem állnak rendelkezésre adatok. Továbbra is az látható, hogy a 
településen a felnőtt háziorvos által ellátott esetek számában a gyermekek száma egyre csökken. Ez 
továbbra is a fent részletezett megállapításokra vezethető vissza.  

 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, 
rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 
Bölcsőde nincs a településen, így erre vonatkozó táblázatokat, adatokat sem tudunk közölni. 

 

év 
Betöltetlen felnőtt  

háziorvosi praxis/ok száma 
Háziorvos által ellátott  

személyek száma 
Gyermekorvos által  

ellátott gyerekek száma  
Felnőtt házi orvos által ellátott  

gyerekek száma  

2008 0 10021 270 

2009 0 12926 169 

2010 0 12060 148 

2011 0 12534 144 

2012 0 11758 120 

2013 0 12139 108 

2014 n.a. n.a. n.a. 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés   

 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

Az óvoda telephelyeinek száma

Hány településről járnak be a gyermekek

Óvodai férőhelyek száma

Óvodai csoportok száma

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

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám

Óvodapedagógusok száma 6 0

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 5 0

Gyógypedagógusok létszáma

0 0

Dajka/gondozónő
3 0

Kisegítő személyzet
0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

6.45-17.00

07.15.-08.20

2

75

3

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

1

db

 
 

 

 

 

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 48 2 50 1 48 0 

2009 56 2 60 1 56 0 

2010 60 3 75 1 60 0 

2011 66 3 75 1 66 0 

2012 66 3 75 1 71 0 

2013 62 3 75 1 70 0 

2014 54 3 75 1 62 0 

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 
3. 



 41 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

Az óvoda telephelyeinek száma

Hány településről járnak be a gyermekek

Óvodai férőhelyek száma

Óvodai csoportok száma

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

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám

Óvodapedagógusok száma 6 0

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 5 0

Gyógypedagógusok létszáma

megbízási díj, 2 fő 0

Dajka/gondozónő
3 0

Kisegítő személyzet
3 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

6.45-17.00

4 hét

1

75

3

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

1

db
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2012-2013. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen

székhely

Az intézménybe beíratott gyermekek 

létszáma 
17 15 24 10 0 66

Más településről bejáró gyermekek 

létszáma 
0 0 3 0 0 3

az intézménybe beíratott, 20%-ot 

meghaladóan hiányzott gyermekek 

száma (az adott évből eltelt 

időszakra vetítetten)

0 0 0 0 0 0

a beíratott gyermekek közül a 

hátrányos helyzetűek létszáma
0 0 0 0 0 0

a beíratott gyermekek közül a 

halmozottan hátrányos helyzetűek 

létszáma

0 0 0 0 0 0

  tagóvoda

Az intézménybe beíratott gyermekek 

létszáma
     0

Más településről bejáró gyermekek 

létszáma
0

az intézménybe beíratott, 20%-ot 

meghaladóan hiányzott gyermekek 

száma (az adott évből eltelt 

időszakra vetítetten)

     0

a beíratott gyermekek közül a 

hátrányos helyzetűek létszáma
     0

a beíratott gyermekek közül a 

halmozottan hátrányos helyzetűek 

létszáma

 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele
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A fenti három táblázat az óvodai neveléssel kapcsolatban tartalmaz adatokat. A 4.4.3 táblázat adataiból 
láthatjuk, hogy az óvodai férőhelyek száma mindig lehetővé tette, hogy a felvételt kérő gyermekeket el 
tudják helyezni. A vizsgált időszakban, 2010-ben szükséges volt a férőhelyek számának növelése, amelynek 
akkor a csoportok számának növelésével eleget tudtak tenni. A férőhelyek iránti igény jelentősen 
növekedett az utóbbi 4 évben. Ilyen ütemű létszámnövekedés mellett várható, hogy pár év múlva ismét 
szükséges lesz a bővítésre, ehhez azonban jelentős forrásra lehet szükség, mert az épület kapacitásai nem 
teszik lehetővé, hogy további csoportszoba kerüljön kialakításra. Az épület építészeti adottságai nem 
tesznek lehetővé további kapacitás fejlesztést.  

A nyitva tartásra vonatkozó paraméterek megfelelnek a lakosság igényeinek, igazodnak a busszal 
munkába járó szülők időbeosztásához.  

Az ellátást igénybevevők adataiból látjuk, hogy a szomszéd településről 3 gyermeket hoznak ide óvodába, 
és a gyermekek között nincs sem hátrányos helyzetű, sem halmozottan hátrányos helyzetű.   
                                                                                        

 

 

2013-2014. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 

székhely 

Az intézménybe beíratott gyermekek  
létszáma  13 17 18 14 0 62 

Más településről bejáró gyermekek  
létszáma  1 0 0 1 0 2 

az intézménybe beíratott, 20%-ot  
meghaladóan hiányzott gyermekek  
száma (az adott évből eltelt  
időszakra vetítetten) 

0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a  
hátrányos helyzetűek létszáma 0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a  
halmozottan hátrányos helyzetűek  
létszáma 

0 0 0 0 0 0 

  tagóvoda 
Az intézménybe beíratott gyermekek  
létszáma           0 

Más településről bejáró gyermekek  
létszáma 

0 

az intézménybe beíratott, 20%-ot  
meghaladóan hiányzott gyermekek  
száma (az adott évből eltelt  
időszakra vetítetten) 

          0 

a beíratott gyermekek közül a  
hátrányos helyzetűek létszáma           0 

a beíratott gyermekek közül a  
halmozottan hátrányos helyzetűek  
létszáma 

  0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 
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Kiegészítés 

 

A fenti három adattábla kiegészített adataiból jól látszik, hogy a gyermekek számában jelentős eltérés 
nem mutatkozott. Az óvodai férőhely szám továbbra is lehetővé teszi, hogy a gyermekét ide beíratni 
szándékozó szülők gyermekit el tudják helyezni. A 3 éves gyermekek számában mutatkozik csökkenés, 
amely oka lehet a fiatalok körében egyre inkább kitolódó gyermekvállalás, a karrier építése.  
              

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 
 

Általános iskola 1-4  
évfolyamon tanulók száma 

Általános iskola 5-8  
évfolyamon tanulók száma 

általános iskolások  
száma 

fő fő fő fő % 

2010/2011 28 0 28 23 82,1% 

2011/2012 28 0 28 22 78,6% 

2012/2013 31 0 31 23 74,2% 

2013/2014 38 0 38 36 94,7% 

2014/2015 38 0 38 35 92,1% 

napközis tanulók száma 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 

tanév 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Az iskolai nevelés adatait tartalmazó táblázatokból jól látható, hogy a Kisbajcsi Vörösmarty Mihály 
Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tagiskolájaként működő helyi iskolában csak az 1-4 
évfolyamos tanulók nevelése történik. A felsőbb évfolyamok Kisbajcsra járnak át, és a 8. osztályt ott végzik 
el. Az itt tanuló gyermekek közül nagy arányban veszik igénybe a napközit, hiszen a munkába járó szülők így 
tudják megoldani gyermekük egész napos felügyeletét.  

 

Kiegészítés 

 

Az általános iskolai tanulók száma az elmúlt két évben megegyezett, amely számok az előző adatokhoz 
képest alacsony növekedést ábrázolnak. A 2011. évi CXC. a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint 
„általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell 
megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig - vagy 
addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben - gondoskodni kell a tanulók 
felügyeletéről.” 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

A településen Gyermekjóléti Szolgálat működik, melynek keretében heti 30 órában családgondozó áll a 
rendelkezésre. Az iroda jól megközelíthető, a faluház épületében található.  

 

e) gyermekvédelem 

 

A Gyámhivatali eljárás során védelembe vett, vagyis együttműködésre kötelezett gyermekek ellátását a 
település családgondozója végzi. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Krízishelyzetben igénybe vehetők, a gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásai. 

 

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

 

általános iskolai feladat- 
ellátási helyek száma 

1-4 évfolyamon 5-8 évfolyamon összesen 1-4 évfolyamon 5-8 évfolyamon összesen db 

2010/2011 2 0 2 0 0 0 1 

2011/2012 2 0 2 0 0 0 1 

2012/2013 2 0 2 0 0 0 1 

2013/2014 2 0 2 0 0 0 1 

2014/2015 2 0 2 0 0 0 1 

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

általános iskolai osztályok száma a gyógypedagógiai  
oktatásban 

tanév 

általános iskolai osztályok száma 
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A gyermekek által igénybe vehető többféle sportolási lehetőség a településen, az intézmények (óvoda és 
iskola) által szervezett sportolási lehetőségeken túl a művelődésszervező által szervezett sportolási 
lehetőségek is rendelkezésre állnak. 

 

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

 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

A táblázat adatait próbáltuk kizárólag a vámosszabadi lakosokra vetítve összegyűjteni, ez azonban csak 
részben sikerült, mivel a helyben működő Vámosszabadi tagiskolában csak 1-4 évfolyamos diákok tanulnak. 
Az étkezésre vonatkozó adatok különválasztása időigényes munka volt, de szerencsére mind a 
tagintézményben, mind a Vörösmarty Mihály Általános iskolában szívesen segítettek. Az ingyenes 
tankönyvre vonatkozó adatokat azonban összevonva kezelték, így a táblázat 5. oszlopában az erre 
vonatkozó adatok a Kisbajcsi Vörösmarty Mihály általános Iskola egészére vonatkoznak, így következtetni 
sem tudunk a helyi gyermekekre vonatkozóan 

 

Kiegészítés 

 
Az ingyenes tankönyv ellátásra vonatkozóan az adatok különválasztva kerültek feltüntetésre a 
Vámosszabadi tagiskola 1-4. évfolyamára járó diákjainak adatait figyelembe véve.  

 

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

 

Az önkormányzathoz nem érkeztek ilyen jellegű bejelentések, észrevételek.  

 

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

 
Nincs tudomásunk róla, illetve nem történt ilyen intézkedés. 
 

 

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

év 
 Ingyenes étkezésben  

résztvevők száma  
óvoda 

Ingyenes étkezésben  
résztvevők száma iskola  

1-8. évfolyam 

50 százalékos mértékű  
kedvezményes étkezésre  

jogosultak száma 1-13. évfolyam 

 I ngyenes tankönyv- 
ellátásban  

részesülők száma 

Óvodáztatási  
támogatásban  

részesülők száma  

Nyári étkeztetésben  
részesülők száma 

2008 0 1 10 55 0 0 

2009 1 2 17 57 0 0 

2010 1 9 2 53 0 0 

2011 0 6 7 60 0 0 

2012 0 6 6 69 0 0 

2013 0 11 9 22 0 0 

2014 2 11 7 24 0 0 

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

 

Az iskolában nincs hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. Sajátos nevelési igényű, 
fejlesztést igénylő tanulók részére az anyaintézmény biztosítja a gyógypedagógust, aki heti 
rendszerességgel jelen van az iskolában, és megtartja a szükséges fejlesztő foglalkozásokat. 

 

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

 

A gyógypedagógus igény szerint elérhető, és igénybe vehető. A pszichológiai segítségnyújtásra szoruló 
gyermekeket a Nevelési tanácsadóba irányítják, a segítségnyújtás e formája helyben nem elérhető. 

 

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

 
Nincs tudomásunk ilyenről. 

 

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

 
A Vámosszabadi tagiskolában tanuló gyermekekről elmondható, hogy az itt elért eredményeket a 

későbbiekben tartják. A 8 osztályos gimnáziumba továbbmenő gyerekek megállják a helyüket, 
teljesítményük az új iskolájukban is kimagasló. A tanulók eredményes felkészítésére bizonyíték a 
tanulmányi versenyeken tanúsított helytállás is. 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Nincs tudomásunk róla. 

 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A 0-3 éves korú gyermekek napközbeni intézményi 
elhelyezése nem megoldott 

A felmerülő igények megismerése egy felmérés 
keretében. Pályázati lehetőség felkutatása 

bölcsőde, családi napközi létrehozására. 

Az iskolás gyerekek nyári felügyelete nagy terheket 
ró a családokra, nehezen tudják megoldani a 

gyermekek elhelyezését 

Napközis tábor szervezése 

megfelelő óvodai eszközök hiánya óvodai eszközfejlesztés 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

A jog szerint:  

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

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

 szociális biztonság területén, 
A munkaviszonnyal, a munka díjazásával kapcsolatban érvényesülnie kell az egyenlő bánásmódnak. 
A nők tekintetében figyelemmel kell lenni a védett tulajdonságokra: nem, családi állapot, anyaság, 
és terhesség tekintetében. 

 

Sajnálatos módon az egyenlő bánásmód sok tekintetben sérül, és hátrányos megkülönböztetés éri a 
nőket.  A hátrányok megmutatkozására, -a felvétel során, a munkahelyi előrejutás során, a bérezés során,-
számtalan példát sorolhatnánk a közvetlen környezetünkből, de a statisztikák is erről árulkodnak. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 

 
 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 532 516 518 493 14 23 

2009 442 525 422 490 20 35 

2010 532 535 510 512 22 23 

2011 548 563 535 545 13 18 

2012 533 529 518 509 15 20 

2013 540 545 531 539 9 6 

2014 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 
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A diagramok jó mutatják, hogy a munkavállalási korú nők körében magasabb a munkanélküliek aránya, 
mint a férfiak között. 

 

Kiegészítés 

 

A foglalkoztatási és munkanélküliségi mutatók kiegészültek a 2012. évi és 2013. évi statisztikai adatokkal 
Vámosszabadi tekintetében. Megfigyelhető, hogy a 2013-as évben jelentősen csökkent mind a 
munkanélküli férfiak, mind a munkanélküli nők száma. 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

Településünkön nincs foglalkoztatást elősegítő program, de összességében elmondható, hogy a nők 
nyitottabbak a képzési programokra, és könnyebben vállalják az ezzel járó elkötelezettséget is. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

Az alacsony iskolai képzettség mindkét nem esetében hátrányosan hat az elhelyezkedési esélyekre. 
Településünkön erre vonatkozó külön adatgyűjtés nem történt, de az országos jelentésekből tudjuk, hogy a 
nők esetében ez az arány nagyobb.  

 

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

 
A településünkre vonatkozóan adat nem áll rendelkezésre. 

 

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.) 

 
Bölcsődei ellátás nincs a településen, a családok a napközi otthonos óvodát vehetik igénybe. Bár a törvény 
szerint a gyermekek 2,5 évtől mehetnek óvodába, ez még nem elterjedt, itt eddig még nem éltek a családok 
ezzel a lehetőséggel. A helyi óvoda kapacitása lehetővé teszi, hogy a jelentkező gyermekek közül mindenkit 
felvegyenek. Ritkán, de előfordul, hogy a szülők munkabeosztásuk miatt a helyi óvoda helyett a 
munkahelyükhöz közeli óvodát választanak a gyermeküknek. 
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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 85 85 

2009 1 96 96 

2010 1 91 91 

2011 1 79 79 

2012 1 57 57 

2013 1 44 44 

2014 1 46 46 

 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 

 
 

A védőnő a gyermekek szűrését, oltását érintő feladatokon túl a várandós anyák gondozását is végzi, 
amely a fizikális vizsgálatotokon túl a pszichés felkészítésüket, és ismeretek átadását is jelenti, hogy 
megfelelően felkészülhessenek a születendő gyermekek fogadására. A gondozásnak része a megszületett 
gyermek otthoni ellátásának segítése is,  és családlátogatás körében a körülmények megismerése. 

 

Kiegészítés 

 

A védőnők számát, a 0-3 év közötti gyermekek számát és az átlagos gyerekszámot tartalmazó táblázat 
kiegészült a 2012. évi, 2013. évi és a 2014. évi adatokkal. A grafikonon is jól megfigyelhető, hogy 2009. 
óta a gyermekek számában folyamatos csökkenés tapasztalható, amely visszavezethető a korábban már 
említett okokra. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
A családon belüli erőszak nem jellemző a településen. A látencia megítélésére nincs módunk, de a 

település méretéből adódóan feltételezhetjük, hogy a durva bántalmazások nem tudnának sokáig titokban 
maradni. A lakosok jól ismerik egymást, az oktatási intézmények dolgozói is jó kapcsolatot ápolnak a 
családokkal, bizonyára érkezne jelzés, ha bántalmazásra utaló egyértelmű jelekkel találkoznának. A kisebb 
bántalmazásnak, lelki terrornak kitett nők esetében sajnos gyakrabban előfordul, hogy az eset rejtve marad, 
pedig ennek a személyiségromboló, és családi életre gyakorolt negatív hatása is nagy jelentőséggel bír. 
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5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 

 

Helyben nincs krízisotthon, illetve anyaotthon, a helyi igények kielégítése érdekében nem is szükséges ilyen 
intézmény létrehozása. A gyermekjóléti szolgálat tud segítséget nyújtani azoknak a nehéz helyzetben levő 
családoknak, akiknek szükségük van a fenti szolgáltatásokra. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A helyi közéletben a nők jelenléte elég magas százalékú. Az óvodai és iskolai dolgozók 100%-ban nők, illetve 
az önkormányzati hivatal dolgozói között is nagyobb a nők aránya. Ezt a vonalat erősíti a település jegyzője 
is. A Képviselő-testületben jelenleg nincs női képviselő.  

 

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

 
A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák nem jellemzőek, intézkedést nem igényelnek.  

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

0-2 éves gyermekeikkel otthon levő édesanyák 
számára célzott programok biztosítása  

baba-mama klub, bababörze 

Sok az egyedül élő nő, főleg az idős korosztály 
körében. 

A magány enyhítésének segítése, ösztönzés a 
közösségi életben való részvételre, nyugdíjasklub 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

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

 
 
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXI. törvény értelmében a kötelező 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer  

 saját jogú nyugdíj  
- öregségi nyugdíj     
- rehabilitációs járadék      

 hozzátartozói nyugdíj  
- özvegyi        
- árvaellátás       
- szülői         
- baleseti hozzátartozói nyugellátás   
- özvegyi járadék  

 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 
 

A nyugdíjban részesülő férfiak és nők számadataiban megfigyelhető különbség hasonlóan alakul az 
országos adatokhoz. Ez annak köszönhető, hogy a nők átlag-életkora jóval meghaladja a férfiak átlag- 
életkorát. Ennek köszönhetően a z egyedül élő nők aránya jóval nagyobb, mint az egyedül élő férfiaké.  

 

 

 

 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban  

részesülő férfiak száma 
nyugdíjban, nyugdíjszerű  

ellátásban részesülő nők száma 
összes nyugdíjas 

2008 109 180 289 
2009 112 174 286 

2010 116 165 281 

2011 125 170 295 

2012 129 167 296 

2013 127 162 289 

2014 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

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

 

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma kiegészült a 2012. évi, 2013. évi, 2014. évi 
adatokkal. Az adatokban jelentős eltérés nem figyelhető meg. 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Helyi adat nem áll rendelkezésre arról, hogy a nyugdíjas korú lakosok közül hányan maradtak aktívak, 
illetve mely szférában dolgoznak. Néhányan mezőgazdasági tevékenységgel egészítik ki nyugdíjukat.  

 

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

 

A jó fizikai és szellemi aktivitásnak örvendő nyugdíjasok szívesen vállalnak részt a közösségi életben, aktív 
tagjai a helyi közösségi életnek. Szívesen tevékenykednek a nyugdíjasklubban, egyházközösségben, aktív 
résztvevői a települési programoknak. A családok számára is nagy segítség egy aktív nagyszülő, akire 
számítani lehet a gyermeknevelésben, és a ház körüli munkákban. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Nehezen megítélhető, mivel nincs adat arról, hogy a nyugdíjban részesülők közül hányan keresnek 
munkát, és a munkát kereső idősek milyen arányban tudnak elhelyezkedni.  

 

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

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

64 év feletti lakosság száma 

fő fő % 

2008 147 0 0% 

2009 144 0 0% 

2010 148 0 0% 

2011 159 0 0% 

2012 161 0 0% 

2013 166 0 0% 

2014 170 0 0% 

2015 196 0 0% 

nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 
év 

6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 
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Településünkön nincs az időskorúakat nappali ellátásban részesítő ellátás.  

 

Kiegészítés 

 

A nappali ellátást tartalmazó táblázat kiegészült a 2012. évi, 2013. évi, 2014. évi és a 2015. évi jelenleg 
rendelkezésre álló adatokkal. 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A településen nyugdíjasklub, nyugdíjas kórus működik, mindkettő nagy népszerűségnek örvend a lakosság 
körében. A jól felszerelt könyvtár változatos, és folyamatosan megújuló olvasnivalóval várja az 
érdeklődőket, akik között nagyon sok a nyugdíjas.  

Minden évben megrendezik az idősek napját, ahol a kedves köszöntő mellett műsorral és egy kis 
uzsonnával kedveskednek a meghívottaknak. 

 

c) idősek informatikai jártassága 

 

Az informatikai jártasság növelésére szintén a könyvtár nyújt lehetőséget, ahol korszerű számítógépeken 
ismerkedhetnek az internet, és géphasználat rejtelmeivel. 

 

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

 

Az életkorral járó sajátos igényeket megcélozó konkrét program nincs a településen. 

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az idősek áldozattá válásának esélye nő A közbiztonságot növelő települési beruházások, 
valamint az áldozattá válás megelőzését célzó 

tájékoztatások 

Egyedül élő idősek önállóságának támogatása Szociális gondozás keretben nyújtott otthoni 
segítségnyújtás 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

A fogyatékkal élőkkel kapcsolatban több az előítélet a köztudatban, mint a hozzáférhető hasznos 
információ, és a felhasználható adat. Településünkön sincs semmilyen adatbázis, amelyből tudni lehetne, 
hogy hányan élnek a közvetlen környezetünkben, milyen körülmények között, milyen képességeik vannak, 
és milyen segítségre lenne szükségük. 

 

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

 
Fogyatékkal élők foglalkoztatására a településen nem tudunk példát. Védett munkahely nincs. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
A fogyatékkal élők foglalkoztatása során érezhető a hátrányos megkülönböztetés, amelyet enyhíteni 

lehetne azzal, ha a munkaadók a félelmek és előítéletek helyett a pozitív tapasztalatokra 
támaszkodhatnának. A jó gyakorlatok megosztása, és a munkavállalók képességeinek megismerése 
segítene a változás beindításában.  

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

Helyben nem elérhetők ilyen szolgáltatások, programok. 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

A fenti táblázatból is kitűnik, hogy az adatszolgáltatást illetően vannak hiányosságok, hiszen a mostani 
adatgyűjtés kapcsán sem sikerült minden évre vonatkozóan adatokat gyűjteni. A megváltozott 
munkaképességűek ellátása az utolsó évben 2 főre csökkent, ennek okát nem tudjuk. 

                               

 

év 
megváltozott munkaképességű személyek  

ellátásaiban részesülők száma 

egészségkárosodott személyek szociális  

ellátásaiban részesülők száma 

2008 3 3 

2009 4 na 

2010 5 0 

2011 5 na 

2012 2 na 

2013 33 n.a. 

2014 n.a. n.a. 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők  
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Kiegészítés 

 

A megváltozott munkaképességűek szociális ellátásaiban részesülők száma kiegészült a 2013. évi 
adatokkal. A 2014. éves évre valamint az egészségkárosodott személyek szociális ellátásaira nézve nem 
állnak rendelkezésre adatok. 

 

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

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

A települési önkormányzat tulajdonában levő intézmények akadálymentessége teljes mértékben 
megoldott.  

 

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

 
E téren is teljes körű az akadálymentesség, a közszolgáltatások akadálymentes épületben elérhetők, 

ugyanitt rendezik a település ünnepeit is.  A település honlapja gyengén látók számára készült változatban 
is elérhető. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
Csak az önkormányzati fenntartású intézményekről, munkahelyekről van információnk, ezek mindegyike 

akadálymentes. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
A parkok, járdák akadálymentessége megoldott, a buszmegállók esetében azonban ezt nem mondhatjuk 

el minden esetben.  A helyközi buszjáratok többsége a régi típusú járművek közül kerül ki, amelyek nem 
akadálymentesek, ezért a buszközlekedés igénybevétele kerekesszékkel közlekedők számára nem 
lehetséges, és komoly kihívást jelent a bottal, egyéb járássegítő eszközzel közlekedők számára is. 

 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

A településen nincs nappali ellátást nyújtó intézmény. 

 

Kiegészítés 

 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek táblázat kiegészült az elmúlt 2011–től 2014–ig 
terjedő időszakkal. A településen jelenleg sincs nappali ellátást nyújtó intézmény. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Nincsenek hátránykompenzáló helyi juttatások. 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Kevés információval rendelkezünk a fogyatékkal 
élőket illetően. 

Helyi adatgyűjtést követően használható adatbázis 
létrehozása, és személyre szabott segítségnyújtás. 

Nincs a településen munkalehetőség a megváltozott 
munkaképességűeknek. 

„Érzékenyítés”, információk közzététele, érintettek 
közti kapcsolatfelvétel erősítése. 

infokommunikációs akadálymentesítés hiánya jeltolmács képzése, eszközök beszerzése (pl. 
indukciós hurok) 

Buszmegállók akadálymentesítése nem megoldott akadálymentesítés 

 

önkormányzati fenntartású  

intézményben  

egyházi fenntartású  

intézményben 

civil fenntartású  

intézményben  

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

év 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi 
felelősségvállalása 

 
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 

önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, 
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

A településen működő bejegyzett egyesületek a következők: Faluépítő Egyesület, Községi 
Horgászegyesület, Polgárőr Egyesület, Sport Egyesület. 

 A Faluépítő Egyesület a település szebbé, élhetőbbé tételén dolgozik. A Községi Horgászegyesület 
összefogja a település természetet, horgászatot szerető embereket, felelősséget vállalnak az egyesület 
gondozásában álló vízterületek, és partszakaszok gondozásáért, valamint a halállományért. Versenyeket 
szerveznek, rendezvényeken képviselik egyesületüket. A Polgárőr Egyesület a falu rendjéért, a békés 
együttélésért tevékenykedik. 

A Sportegyesület a focistákat fogja össze, lehetőséget biztosít arra, hogy az óvodás korosztálytól kezdve az 
öregfiúkig mindenki tudjon focizni.  

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

 

A településen élő rászorulók megsegítése érdekében működik a Segítő Kéz alapítvány 

 

Kiegészítés 

 

A településen működő bejegyzett egyesületek a következők: Vámosszabadi Faluépítő Közösség, 
Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület, Vámosszabadi Községi Horgászegyesület, Vámosszabadi 
Sportegyesület, Vámosszabadi Polgárőr Egyesület, Vöröskereszt Vámosszabadi Egyesülete. 

„Segítő Kéz” Alapítvány célul tűzte ki Vámosszabadi község lakói szociális és egészségügyi ellátási 
biztonságának növelése, az alacsony jövedelmű és önhibájukon kívül nehéz gazdasági helyzetbe kerülő 
családok alakalmi, vagy rendszeres segítését. Célja közösségfejlesztő, esélyegyenlőséget előtérbe helyező 
előadások tartása, szolgáltatások kialakítása.  

Vámosszabadi Polgárőr Egyesület feladata, a közbiztonság erősítése, a bűncselekmények megelőzése, a 
vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő polgárok összefogása, rendszeres működésük 
összehangolása, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Az 
egyesület működése hozzájárulhat ahhoz, hogy az idős lakosság áldozattá válását megelőzzék.  

Vámosszabadi Faluépítő Közösség célja, hogy a helyi önkormányzattal együttműködve hozzájáruljon 
Vámosszabadi község fejlődéséhez. Az egyesület szerepet vállal az önkormányzati rendezvények, mint pl. 
falu- és gyermeknap szervezésében, együttműködik más helyi civil szervezetekkel, támogatja a helyi 
nevelési - oktatási intézményeket. 

Vámosszabadi Fejlesztéséért Egyesület célja a településfejlesztés, településrendezés, mint közhasznú 
feladat, valamint a közösség fejlesztése, közösségépítés. 

Vöröskereszt Vámosszabadi Szervezete részt kíván venni az országos szervezet munkájában és segíteni az 
ő tevékenységüket. Emellett adomány és élelmiszer csomag felajánlást is szívesen fogadnak. 

 

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

 

Nincs ilyen. 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

Nincs a településen nemzetiségi önkormányzat. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A településen működő civil szervezetek programjában nem szerepelnek esélyegyenlőségi törekvések. 
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f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásába.  

 

Nem vesznek részt. 
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

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

  
A helyben érintett partnerekkel, szereplőkkel folyamatos egyeztetések történtek, ezek főként a település 
intézményeinek dolgozói és a védőnő. 
 
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását 
szolgáló eszközök bemutatása.  
 
A dokumentum elkészítése során végzett adatgyűjtéshez készséggel hozzájárultak a munka sikeréhez 
mindazok, akiket szükséges volt az adott területeken bevonni. A lakosság a www.vamosszabadi.hu 
honlapon ismerkedhet meg az elfogadott dokumentum tartalmával. A közzétett Helyi Esélyegyenlőség 
Program alapján mindenki számára követhető lesz, hogy megvalósulnak- e az intézkedési tervek. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 
 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Jövedelemmel nem rendelkező tartós 
munkanélküliek, akik életvitelük miatt 
munkaerő-piaci hátrányoktól szenvednek. 
  

Személyes, folyamatos segítésük a szociális 
munka eszközeivel, hogy helyzetükön 
változtatni tudjanak. 

 
Az alacsony jövedelmű lakosok számára 
élelmiszer- adományok eljuttatása. 

Adományszervezés, pályázati lehetőségek 
felkutatása, és a rászorulóknak közvetítése. 
 

 
Szenvedélybetegségek Prevenció 

Gyermekek 
A 0-3 éves korú gyermekek napközbeni 
intézményi elhelyezése nem megoldott 

A felmerülő igények megismerése egy 
felmérés keretében, és erre vonatkozó 

intézkedés megtétele 

 
Az iskolás gyerekek nyári felügyelete nagy 
terheket ró a családokra, nehezen tudják 

megoldani a gyermekek elhelyezését 

Napközis tábor szervezése 

 
megfelelő óvodai eszközök hiánya óvodai eszközfejlesztés 

Idősek 
Az idősek áldozattá válásának esélye nő A közbiztonságot növelő települési 

beruházások, valamint az áldozattá válás 
megelőzését célzó tájékoztatások 

 
Egyedül élő idősek önállóságának 

támogatása 
Szociális gondozás keretben nyújtott 

otthoni segítségnyújtás 

Nők 
0-2 éves gyermekeikkel otthon levő 
édesanyák számára kikapcsolódási 

lehetőség biztosítása  

baba- mama klub 

 
sok az egyedül élő nő, főleg az idős 

korosztály körében. 
A magány enyhítésének segítése, ösztönzés 

a közösségi életben való részvételre 

Fogyatékkal 
élők 

kevés információval rendelkezünk a 
fogyatékkal élőket illetően. 

helyi adatgyűjtést követően használható 
adatbázis létrehozása, és személyre szabott 

segítségnyújtás. 

 
Nincs a településen munkalehetőség a 
megváltozott munkaképességűeknek. 

„ Érzékenyítés, információk közzététele, 
érintettek közti kapcsolatfelvétel erősítése. 

 
infokommunikációs akadálymentesítés 

hiánya 
jeltolmács képzése, eszközök beszerzése (pl. 

indukciós hurok) 
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Buszmegállók akadálymentesítése nem 

megoldott 
akadálymentesítés 

 

 

 

A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

 
problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 
 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Jövedelemmel nem rendelkező tartós 
munkanélküliek, akik életvitelük miatt 
munkaerő-piaci hátrányoktól szenvednek. 
  

családgondozó, polgármester 

 
Az alacsony jövedelmű lakosok számára 
élelmiszer- adományok eljuttatása. 

polgármester, szociális gondozó, 
családgondozó 

 
Szenvedélybetegség 

polgármester , családgondozó 

Gyermekek 
A 0-3 éves korú gyermekek napközbeni 
intézményi elhelyezése nem megoldott Védőnő 

 
Az iskolás gyerekek nyári felügyelete nagy 
terheket ró a családokra, nehezen tudják 

megoldani a gyermekek elhelyezését 
tagiskola vezető, családgondozó 

 
megfelelő óvodai eszközök hiánya 

óvodavezető, polgármester 

Idősek 
Az idősek áldozattá válásának esélye nő 

polgármester 

 
Egyedül élő idősek önállóságának 

támogatása szociális gondozó 

Nők 
0-2 éves gyermekeikkel otthon levő 
édesanyák számára kikapcsolódási 

lehetőség biztosítása  
védőnő 

 
sok az egyedül élő nő, főleg az idős 

korosztály körében. szociális gondozó, nyugdíjas klub vezető 

Fogyatékkal 
élők 

kevés információval rendelkezünk a 
fogyatékkal élőket illetően. családgondozó 

 
Nincs a településen munkalehetőség a 
megváltozott munkaképességűeknek. polgármester, családgondozó 

 
Infokommunikációs akadálymentesség 

hiánya polgármester, jegyző 
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Buszmegállók akadálymentesítése nem 

megoldott 
polgármester 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák a társadalom teljes értékű tagjai, dolgoznak, kulturált és 
egészséges környezetben élnek.  
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők bekapcsolódjanak a munka világába, és gyermekeik 
számára szebb jövőt biztosítsanak. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek napközbeni teljes ellátását és részükre tartalmas szabadidő 
megszervezését. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek mentális állapotára, és nem hagyjuk azt, hogy magányuk miatt 
depresszióssá váljanak.  
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén, hogy mind a fiatal édesanyák, mind az 50 év feletti nők a 
társadalom hasznos tagjának érezhessék magukat az által, hogy aktív résztvevői a munka világának.  
Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a fogyatékkal élőkkel is megfelelően tudjuk tartani a kapcsolatot és 
megértsük azt, hogy pontosan mire van szükségük. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézk
edés 

sorszá
ma  

Az 
intézked
és címe, 
megnev

ezése  

A 
helyzetelem

zés 
következtet

éseiben 
feltárt 

esélyegyenl
őségi 

probléma 
megnevezés

e  

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél  

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentum
okkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az 
intézke

dés 
felelőse  

Az intézkedés 
megvalósítás

ának 
határideje  

Az 
intézkedé

s 
eredmény

ességét 
mérő 

indikátor(
ok)  

Az 
intézkedés 

megvalósítás
ához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai)  

Az 
intézkedés 
eredménye

inek 
fenntarthat

ósága  

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 Jövedele
mmel 
nem 
rendelke
ző tartós 
munkan
élküli 
emberek 
segítése 

Az 
intézkedés 
célcsoportja
- azok az 
emberek, 
akik 
elsősorban 
életviteli 
problémák 
miatt 
hátrányos 
helyzetben 
vannak 

Rövid távon: hidegebb 
hónapokat 
biztonságosan 
átvészeljék - 2014.02.28. 
– új határidő: 
2016.02.28.       Közép 
távon: Együttműködés 
elérése, változtatásra 
motiválttá váljanak, 
munkavállalásra 
alkalmas helyzetbe 
hozni őket. 2014.június 
30 – új határidő: 2016. 
június 30. Hosszú távon: 
Tartós absztinencia, és 
munkavállalás, 
megfelelő munkatartás. 
A szociális 
ellátórendszertől 

Szociális tv., 
Helyi rendelet 
a szociális 
ellátásokról. 

Személyes, és 
folyamatos 
gondozás, a 
szociális 
munka 
eszközeinek 
alkalmazása. 

családgo
ndozó 

2015.06.30. – 
új határidő: 
2017. június 
30. 

Csökken a 
rászorulók 
száma, 
illetve 
jövedelmi 
viszonyaik
, 
életkörül
ményeik 
javulnak. 

Humán: 
Családgondoz
ó Pénzügyi: 
önkormányza
ti és állami 
költségvetés, 
Segítőkéz 
Alapítvány 
támogatása 
Technikai:- 

Az érintett 
csoporttal 
kialakított 
sikeres 
együttműk
ödés 
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legalább részben 
függetlenedés. 2015. 
június 30. – új határidő: 
2017. június 30. 

2 Élelmisz
er-
adomán
yok 
gyűjtésé
nek 
megszer
vezése 

A 
településen 
élő alacsony 
jövedelmű 
lakosok 
számára 
élelmiszer- 
adományok 
eljuttatása 

Rövid távon: Azon 
családok felkutatása, 
akiknek elengedhetetlen 
segítséget jelent az 
élelmiszer-adomány. 
2014.január 31. – új 
határidő: 2016. január 
31. Közép távon: 
Adományforrás, 
pályázati lehetőség 
felkutatása, szervezés, 
kiosztás. 2014.dec.31-ig. 
– új határidő: 2016. 
december 31. Hosszú 
távon: Évről - évre 
megismételhető legyen 
az adományosztás. 
2018. december 31. 

Szociális tv. Rászorulók 
felmérése, 
adományszerz
és 
lehetőségeine
k felkutatása- 
elsősorban 
pályázati 
lehetőség 
útján. A 
rászorulók 
közti kiosztás 
menetének 
kidolgozása. 

családgo
ndozó, 
szociális 
gondozó 

2018.12.31. Adománn
yal 
segített 
rászorulók 
száma. 

Humán:csalá
dgondozó, 
szociális 
gondozó 
Pénzügyi: 
Pályázatok, 
adományok. 

Szükséges 
források 
rendelkezés
re állása 

3 Prevenci
ó 

A 
mélyszegén
ységben 
élők 
körében 
komoly 
problémát 
jelent a 
szenvedélyb
etegek 
magas 
száma. Az 
alkoholizmu

Rövid távon: 
helyzetelemzés, 
igényfelmérés 2014. 
március 31. – új 
határidő: 2016. március 
31. Közép távon: 
prevenció előkészítése, 
szervezése, 
lebonyolítása: 2014. 
december 31. – új 
határidő: 2016. 
december 31. Hosszú 
távon: az érintett 

nincs ilyen Helyzetelemzé
st követően a 
feltárt 
problémákra 
reflektálva 
döntés születik 
arról, hogy 
szükséges-e 
prevenciós 
előadás, 
intézkedés. 
Amennyiben 
igen, akkor az 

polgárm
ester, 
családgo
ndozó 

2018.12.31. Legalább 
két 
személy 
érzékenyít
ése és a 
normál 
társadalo
mba 
történő 
visszaveze
tése. 

humán: 
családgondoz
ó 

Megfelelő 
együttműk
ödés 
kialakítása 
ezen 
személyekk
el. 
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s 
következtéb
en is 
kialakul az a 
kilátástalan 
élethelyzet, 
amely jó 
eséllyel 
egész 
életükben 
távol tartja 
őket a 
normál 
társadalomt
ól.  

személyekkel való 
kapcsolattartás 2018. 
végéig  

ehhez 
szükséges 
erőforrások 
mozgósítása. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 0-3 éves 
gyermek
ek 
lehetősé
gei a 
napközb
eni 
intézmé
nyi 
elhelyez
ésre 

0-3 éves 
korú 
gyermekek 
elhelyezésé
nek 
intézményi 
lehetősége 
hiányzik. 
Adatok nem 
állnak 
rendelkezés
re, hogy 
erre 
mekkora 
igény 
mutatkozna 
a 
településen. 

Rövid távon az 
elhelyezési lehetőség 
iránti igény felmérése. 
2014.május 31. – új 
határidő: 2016. május 
31. Közép- ill. hosszú 
távon az eredmény 
kiértékelése után 
tudunk intézkedéseket 
kezdeményezni. 
Eredménykiértékelés: 
2014. szeptember 30. – 
új határidő: 2016. 
december 31. Döntés 
megszületése 2014. 
december 31. – új 
határidő: 
2016.december. 31. Ezt 
követően pályázati 

Gyermekvédel
mi tv., helyi 
szociális 
rendelet. 

A célcsoport 
felmérése, 
rövid kérdőív 
segítségével, 
ezután 
kiértékelése, 
és 
intézkedések 
meghozása 

védőnő, 
családgo
ndozó 

2014.12.31. 
– új 
határidő: 
2016. 12.31. 

Visszérkeze
tt 
kérdőívek 
száma a 
célcsoportb
ól. 

Humán: 
védőnő, 
csaldgondoz
ó Pénzügyi: 
pályázati 
forrás 

A felmért 
igényeket a 
rendelkezé
sre álló 
forrásokkal 
összhangba 
lehet hozni. 
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lehetőségek felkutatása. 

2 Napközis 
tábor  

Az iskolás 
gyermekek 
nyári 
felügyeletén
ek 
megoldása 
egyre 
növekvő 
terheket ró 
a 
családokra, 
ezért nagy 
segítséget 
jelent a 
számukra, 
hogyha 
gyermekük 
felügyeletét 
napközis 
tábor 
keretében 
tudják 
megoldani.  

Rövid távon az iskola 
pedagógusaival együtt 
olyan tematikus 
programok kidolgozása, 
felkutatása, amely vonzó 
az általános iskolás 
korosztály számára. 
2014. március 31. – új 
határidő: 2016. március 
31. Közép- és hosszú 
távon fel kell mérni egy 
ilyen program anyagi 
hátterét, és a 
rendelkezése álló 
forrásokat, pályázati 
lehetőségeket, valamint 
a helyszínt, azután 
kerülhet sor a tervezésre 
és megvalósításra. 
Előkészítés 2014.május 
31. – új határidő: 2016. 
május 31. Megvalósítás 
2014.augusztus 31. – új 
határidő: 2018. 
augusztus 31. 

nincs ilyen Tábor 
szervezése, 
illetve 
lebonyolítása, 
olyan módon, 
hogy az valódi 
segítséget 
nyújtson a 
családoknak, „ 
nyitva tartása” 
kedvező 
legyen, illetve 
minél 
kevesebb 
anyagi 
megterhelést 
jelentsen.  

tagiskol
a 
vezető, 
családgo
ndozó 

2014.08.31. 
Részben 
valósult 
meg: az 
elmúlt évben 
megrendezé
sre kerültek 
az általános 
iskolások 
részére nyári 
táborok, 
amelyek az 
egész nyár 
folyamán 
biztosították
, a 
gyermekekn
ek a 
kikapcsolódá
si 
lehetőséget 
és 
felügyeletet, 
továbbra is 
cél ilyen 
nyári 
programok 
szervezése, 
lehetőségek 
felkutatása 
hozzá. – új 
határidő: 
2018. 08.31. 

résztvevő 
gyermekek 
száma 

Humán: 
tagiskola 
vezető, 
családgondo
zó, 
táboroztatás
ban 
résztvevők. 
Pénzügyi: 
pályázati 
forrás és 
önerő. 

Erőgorráso
k 
rendelkezé
sre állása 
mellett 

3 Minőségi Az óvodát Rövid távon: nincs ilyen Az óvodába polgárm 2014.12.31. sikeres humán: a 
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óvoda igénybe 
vevő 
gyermekek 
teljes körű 
ellátáshoz 
szükséges 
valamennyi 
feltétel 
biztosítása, 
melyek 
jelenleg 
hiányosan 
adottak. 

igényfelmérés 2014. 
március 31. – új 
határidő: 2016. március 
31. Közép távon: 
források felkutatása 
2014. december 31. – új 
határidő: 2016. 
december 31. Hosszú 
távon: legalább egy 
óvodai csoport teljes 
körű eszközfejlesztése – 
további óvodai 
csoportok 
eszközfejlesztése 

járó, nem 
válogatott 
"gyermekanya
g" 
kiszolgálása. A 
tehetségesek 
még jobbá 
fejlesztése, a 
rászorulók 
felzárkóztatás
a.  

ester, 
intézmé
nyvezet
ő 

Részben 
valósult 
meg: egy 
óvodai 
csoport 
eszközfejlesz
tése 
megtörtént, 
cél további 
óvodai 
csoportok  
eszközfejlesz
tése - új 
határidő: 
2016.12.31. 

beruházás 
után 
használhat
ó eszközök 
biztosítása 

intézményve
zető, 
pályázati 
referens 
pénzügyi: 
pályázati 
forrás 

beszerzett 
eszközök 
folyamatos 
használata 

III. A nők esélyegyenlősége  

1 Baba-
mama 
klub 

A 0-2 éves 
gyermekeikk
el otthon 
levő 
édesanyák 
lelki 
egészségét 
pozitívan 
befolyásoló 
közösség, 
ahol 
lehetőség 
nyílik 
kötetlen 
tapasztalatc
serére, és a 
szabadidő 
hasznos 
eltöltésére, 

Rövid távon: elinduljon a 
kezdeményezés mentén 
a klub. 2014. január 31. 
Közép távon: a 
találkozási alkalmak 
rendszeressé tétele, 
tematizálása (pl. 
anyatejes nap, előadás 
szervezése).2014. június 
30. – új határidő: 2016. 
június 30. Hosszú távon: 
érdeklődés fenntartása, 
előadások, programok 
szervezése. 2018. 
december 31.  

Gyermekvédel
mi törvény, 
helyi szoc. 
rendelet. 

Az 
önszerveződő 
baba- mama 
klub és börze 
számára a 
helyiség 
biztosítása, és 
a szakmai 
háttér 
nyújtása. 

védőnő 2018.12.31. 
Részben 
valósult 
meg: baba- 
mama  klub 
megalakult, 
cél továbbra 
is a 
fennmaradá
sa. 

érdeklődők
, 
megjelenők 
száma, 
aktivitása. 

humán: 
védőnő 
pénzügyi: 
pályázati 
forrás, 
támogatók (a 
megvalósítás 
nem ettől 
függ, de a 
tartalmat, 
színvonalat 
javíthatja) 

Az 
érdeklődés, 
együttműk
ödés 
folyamatos 
fenntartása
. 
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a bababörze 
keretében 
pedig 
helyben 
megoldható 
a 
feleslegessé 
vált ruházat, 
játékok 
értékesítése
, cseréje. 

2 Egyedülá
lló nők 
magányá
nak 
enyhítés
e 

Magas az 
egyedül élő 
nők aránya, 
főleg az 
idősek 
körében 

Elsősorban az aktivitás 
és a függetlenség 
erősítése. Rövid távon 
az érintett célcsoport 
felmérése, adatgyűjtés: 
2014. június 30. – új 
határidő: 2016. június 
30. Középtávú 
elképzelés: az 
egyedülálló nők 
szélesebb körű 
bevonása a kortárs- 
csoportok 
tevékenységébe, pl a 
működő nyugdíjas-
klubba, énekkarba, 
kultúrprogramokhoz 
való hozzájutás 
elősegítése. 2014. 
december 31. - új 
határidő: 2017. 
december 31. Hosszú 
távon a fennmaradás 
támogatása.  

nincs ilyen A nyugdíjas 
klub vezetője, 
a szociális 
gondozóval 
együttműködv
e dolgozik 
azon, hogy 
minél 
szélesebb 
körben 
megismerjék, 
és igénybe 
vegyék a 
településen 
adódó 
lehetőségeket. 

nyugdíja
s klub 
vezetője
, 
szociális 
gondozó 

2014.12.31. 
– új 
határidő: 
2017. 
december 
31. 

A 
programok
on 
résztvevők 
száma. 

Humán: 
nyugdíjas 
klub 
vezetője, 
szociális 
gondozó 

Az 
érdeklődés 
folyamatos 
ébrentartás
a, 
változatos 
programok
kal. 
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IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 Az 
idősek 
áldozatt
á 
válásána
k 
elkerülés
e 

Az idős 
emberek 
biztonságérz
ete rossz-, 
főleg ha 
egyedül 
élnek, illetve 
országos 
statisztikai 
adatokból 
tudjuk, hogy 
gyakrabban 
válnak 
áldozattá, 
mint a 
fiatalabb 
populáció. 

Biztonságérzetük 
javuljon, és általában 
véve a település 
közbiztonsága is 
javuljon. Rövid távon: A 
két önkormányzati 
pályázati projekt - 
melynek egyik célja a 
közbiztonság emelése 
volt - fejeződjön be 
2013. december 31-ig. 
Középtávon: Az idősek 
biztonságérzete 
javuljon.2 014. 
december 31. – új 
határidő: 2017. 
december 31. Hosszú 
távon: Az áldozattá 
válást elősegítő, 
berögzül 
magatartásminták 
megváltozzanak. 2018. 
végégi folyamatosan. 

  Egy korábbi 
célkitűzés 
megvalósulásá
t teszi 
lehetővé a 
közvilágítás 
korszerűsítése, 
és térfigyelő 
kamerarendsz
er kiépítése a 
településen. 
Mindkét 
beruházás 
még az idei 
évben 
befejeződik, 
nagyban 
hozzájárulva 
ahhoz, hogy 
szürkület után 
is biztonságos 
legyen a 
gyalogos-, és 
kerékpáros 
közlekedés. 
Ezen kívül 
gyakran 
felmerülő 
téma a 
nyugdíjas- 
klub 
összejövetelei
n az áldozattá 
válás 

polgárm
ester  

2018.12.31. 
Részben 
megvalósult: 
a 
közvilágítás 
korszerűsítés
ére irányuló 
projekt 
2015. 
szeptemberé
ben 
befejeződött
. A térfigyelő 
kamerarend
szer 
kiépítése az 
év végén 
2015. 
decemberéb
en fog 
befejeződni.  

Több 
közvilágítás
sal ellátott 
pont a 
településen
, idősek 
ellen 
elkövetett 
bűncselek
mények 
száma 
csökken. 

Humán: 
polgármester  

Az elkészült 
beruházás 
fenntartásá
t tudja 
vállalni az 
Önkormány
zat, a 
prevención
ak pedig 
továbbra is 
kereteket 
ad a 
nyugdíjas- 
klub, és a 
települési 
újság. 
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elkerülése.(EL
BÍR hírlevelek 
tartalmi 
ismertetése, 
helyes 
magatartásfor
mákra váltás, 
pl. ajtók 
zárása, 
kerékpár 
kosarában ne 
hagyjon 
táskát, éréket, 
ne engedjen 
be senkit, akit 
nem ismer és 
nem igazolta 
magát, stb.) 

2 Egyedül 
élő 
idősek 
önellátás
ának 
támogat
ása 

Az 
egyedülálló 
idősek 
segítése, 
hogy a 
bevásárlást, 
orvoshoz 
jutást, 
közügyek 
intézését 
meg tudják 
oldani. 

Rövid távon: ismerjük 
meg az egyedül élő 
idősek körülményeit, 
szükségleteik mértékét. 
2014. január 31. – új 
határidő: 2016. 
december 31. Közép 
távon: a szociális 
gondozóval való 
együttműködés 
rendszeressé tétele, 
személyes 
megállapodások a 
rászorulókkal a segítség 
igénybevételére 
vonatkozóan. 
2014.dec.31. –új 

nincs ilyen Közfoglalkozta
tás keretében 
szociális 
gondozó 
biztosítása, aki 
a rászorulók 
ellátását végzi. 

szociális 
gondozó 

2018.12.31. igénybevev
ők, 
érdeklődők 
száma nő 

Humán- 
szociális 
gondozó 
személyében 
pénzügyi- 
közfoglalkozt
atás 
finanszírozási 
háttere.  

Folyamatos
an keressük 
a 
lehetőséget
, és az 
alkalmas 
személyt, 
hogy 
közfoglalko
ztatás 
keretében 
legyen 
szociális 
gondozó, 
illetve más 
forrásból 
megoldhat



 72 

határidő: 2017. 
december 31. Hosszú 
távú gördülékeny 
együttműködés 
kialakítása. 2018. végéig 
folyamatosan. 

ó legyen a 
foglalkoztat
ása.  

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 Informác
ióhiány  

Kevés az 
információ a 
fogyatékosa
k 
csoportjával 
kapcsolatba
n. Nem 
tudjuk a 
mértékét, 
illetve, hogy 
melyik 
szervrendsz
ert érintő 
problémákk
al élnek 
együtt.  

Rövid távon: 
Feltérképezni a 
településen élő 
fogyatékkal élők 
helyzetét- hányan 
vannak, milyen 
problémáik vannak. 
2014. február 28. – új 
határidő: 2016. február 
28. Középtávon: 
szükségleteik, 
segítségnyújtás iránti 
igényeik felmérése. 
2014. június 30. – új 
határidő: 2016. június 
30. Hosszútávon: 
egyénre szabott 
segítésük, 
segítségnyújtás 
ügyintézésükhöz, 
munkakeresésben, nekik 
járó juttatások 
igénylésében. 2018 
végéig folyamatosan.  

Szoc tv, helyi 
szoc. rendelet 

A fogyatékkal 
élők 
helyzetének 
részletes 
megismerése. 
Információk 
elérhetővé 
tétele, hogy 
mindenki 
hozzájuthasso
n az igénybe 
vehető 
segítségekhez, 
illetve 
támogatásokh
oz, munkához. 

családgo
ndozó 

2018.12.31. Biztos, és 
átlátható 
adatbázis a 
célcsoportr
ól, 
elsősorban 
a 
jelzőrendsz
er révén, 
illetve az 
érintettek 
elégedettsé
géi 
mutatói. 

Humán: 
családgondo
zó, 
háziorvos, 
önkormányz
ati 
munkatárs 

Az adatok 
aktualizálás
a 
folyamatos 
után 
követést 
igényel. 

2 Munkát 
mindenk
inek 

A 
településen 
számos 
vállalkozás 

Rövid- és középtávon: 
„érzékenyítés”, a cégek 
nyitottabbá váljanak a 
megváltozott 

központi 
jogszabályok 

Figyelemfelkel
ő, érzékenyítő 
szóróanyag, 
újságcikk írása, 

polgárm
ester,cs
aládgon
dozó 

2018.12.31. A 
foglalkoztat
ás 
területén 

humán: 
családgondo
zó 

sikeres 
kapcsolatkö
zvetítés, 
illetve 
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működik, így 
70-80 itt élő 
helyben 
dolgozat. 
Megváltozot
t 
munkaképes
ségűeket, 
fogyatékkal 
élőket 
azonban 
nem 
foglalkoztat
nak. A 
helyben 
működő 
vállalkozáso
k figyelmét 
szeretnénk 
felhívni a 
megváltozot
t 
munkaképes
ségűek 
foglalkoztat
ásában rejlő 
lehetőségek
re. 

munkaképességűek 
foglalkoztatására. 
2014.05.31. – új 
határidő: 2017. május 
31.  Hosszú távon: 
legyen olyan munkahely 
a településen, amely 
foglalkoztatja a 
célcsoport 
munkavállalóit is. 2018 
végéig folyamatosan. 

valamint az 
érintettek 
közti 
kapcsolatfelvé
tel 
elősegítése. 

tapasztalt 
előrelépés, 
számbeli 
növekedés. 

eredménye
k a 
munkába 
állás terén. 

3 Infokom
munikáci
ós 
akadály
mentesít
és 

Nem 
megoldott 
az 
Önkormány
zati 
Hivatalban 
az 

Rövid távon: munkatárs 
kijelölése 2014. június 
30. – új határidő: 2016. 
június 30.  Közép távon: 
tanfolyam elvégzése, 
pályázati lehetőségek 
felkutatása 2015. június 

nincs ilyen Önkormányzat
i munkatárs 
kijelölése, és 
beiskolázása a 
jelnyelvi 
tolmács 
képzésre. 

polgárm
ester, 
jegyző 

2018.12.31. A hivatalos 
ügyeit 
intéző 
fogyatékos 
személy 
által 
intézendő 

Humán: 
alkalmazott, 
aki elvégzi a 
tanfolyamat 
Pénzügyi: 
tanfolyam 
költsége 

A jelnyelv 
folyamatos 
használata. 
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infokommu
nikációs 
akadálymen
tesítés. 

30. – új határidő: 2017. 
június 30. Hosszú távon: 
eszközök beszerzése, a 
sérült emberek 
megértése, 
ügyintézésük 
megkönnyítése. 2018. 
végéig. 

Pályázati 
lehetőség 
felkutatása 
eszközbeszerz
ésre (pl. 
indukciós 
hurok) 

kérdéskör 
megértése. 

4 Buszmeg
állók 
akadály
mentesít
ése 

A település 
buszmegálló
i nem 
akadálymen
tesítettek. 

Rövid távon: műszaki 
tervek elkészítése 2014. 
december 31. – új 
határidő: 2016. 
december 31. Közép 
távon: pályázati 
lehetőségek felkutatása 
2015. december 31.  – új 
határidő: 2017. 
december 31. Hosszú 
távon: az 
akadálymentesített 
buszmegállók kialakítása 

nincs ilyen A fogyatékkal 
élők 
tömegközleke
déshez 
történő 
hozzáféréséne
k elősegítése, 
a szabad 
mozgásuk 
megvalósítása. 

polgárm
ester 

2018.12.31. legalább 
egy fő 
közlekedés
ének 
megkönnyít
ése 

humán: 
tervező 
pénzügyi: 
pályázati 
forrás 

a 
tömegközle
kedés a 
fogyatékos
ok számára 
elérhetővé 
válik 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

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

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 
hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 
tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e 
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 
meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 
döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
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Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
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. 
 
 
 

 
 
 
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. 
 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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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 
nyilvános fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 
összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat 
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és 
intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a 
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 
 
 
Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről  a polgármester felel.  

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

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum 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  
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A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 

összehangolása, instruálása),  
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

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

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

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse 
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a 
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, 
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és 
működtetése.) 
 
 

Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során 
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül 
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése 
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a 
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 
személy intézkedik a felelős (ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 
elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 
megvalósításához. 
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