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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, Bozsok község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti 
az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település 
más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja 
továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös 
tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
Az Ebktv. 31. § (4) bekezdése kimondja, hogy a HEP időarányos megvalósulását, illetve a 31. § (2) bekezdésben meghatározott 
helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül 
kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. E jogszabályi 
rendelkezésre tekintettel készítettük el a HEP felülvizsgálatát. A felülvizsgálat indokolta módosításokat dőlt betűvel jelöljük.  

 
A település bemutatása 
 

A község megközelíthetőségét sokáig korlátozta a 
határ közelsége, hiszen ennek következtében a 
nyolcvanas évek végéig szinte teljesen el volt zárva a 
külvilágtól. Ma már a Bozsok-Rechnitz (Rohonc) 
határátkelő 1991-es megnyitásával inkább összekötő 
pont a Kőszegi-hegység osztrák és magyar oldalon 
fekvő települései között. Jelenleg a település 
megközelíthető Kőszeg felől Kőszegszerdahelyen át 
(10 km), Lukácsháza és Szombathely felől 
Kőszegdoroszlón át, Szombathely felől Bucsun át 
(17 km), valamint az ausztriai Rohonc felől. 

Mérsékelten hűvös, nedves éghajlatú a község, a 
napsütéses órák száma évi 1800 óra körül van. A 
napsütésnek, valamint a domborzatnak 
köszönhetően az évi átlagos hőmérséklet 8,5 Celsius fok. Az uralkodó széljárás északi. A csapadék 700-900 mm 
között alakul évente, aminek révén és a Vas megyében egyedülálló szintkülönbségeknek köszönhetően mély 
patakvölgyek alakultak ki. A település fő utcája mentén fut a Bozsoki-patak, vagy más néven Aranypatak, mely 
Bucsu felé határvízként is szolgál. 

A Bozsoki táj igen gazdag természeti adottságokkal rendelkezik. Az Írottkő csúcstól délkelet felé fenyves, 
bükkös, tölgyes, gesztenyés erdőségeken keresztül jutunk a hegylábon fekvő szőlős és gyümölcsös kerteken át a 
faluba, ahonnan tovább dél és kelet felé haladva már főként mezőgazdasági területeket találunk gyümölcsösökkel, 
szántókkal. 

 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, 
Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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Falutörténet 

A táj a kőkorszaktól kezdve lakott volt, melyet az itt előkerült kőszerszámok, balták, cserépedények, ékszerek 
is igazolnak. A Római Birodalom idején a bozsoki és a rohonci völgy forrásaiból vitték közel 400 éven 
keresztül a vizet vezetéken Savaria városába (ma Szombathely).  

A település első írásbeli említése 1277-
ből Villa Bosuk néven maradt fenn, 
egy helyben keltezett oklevélben. Akkor 
Szent-Vid várához tartozott a 
Németújváriak fennhatósága alatt, akik 
később a rohonci uradalmukhoz 
kapcsolták – ezért osztoztak rajta a 
leszármazott Rohonci Kakasok 1374-ben, 
akik egészen a 15. századig birtokolták. 
1405-ben tulajdonjogát a Garaiak kapták 
meg. 1445-ben III. Frigyes német király, 
későbbi német-római császár foglalta el, ő 
illetve Rohonc visszaszerzése (1478 után) 
I. Mátyás magyar király saját híveiket 
jutalmazták adományozásával. I. 
Ferdinánd 1540-ben Bozsokot 
Szerdahellyel együtt kivette az 
uradalomból. 

A falut az 1532-es kőszegi török ostrom idei török támadás teljesen elpusztította. A falu – Vas vármegye 
nyugati peremére jellemzően – elnéptelenedett, az uradalmak tulajdonosai a munkaerőhiányt horvát telepesek 
betelepítésével pótolták, így a település nemzetiségi összetétele megváltozott. Nagyrészt (grádistyei) horvát 
nemzetiségű lakossága volt, kisebb részt magyar, illetve német nemzetiségű.  

1552-ben Sibrik Gergely két részre osztotta birtokait. Mindkét ági örökösei építkeztek a faluban. A Sibrik család 
három és fél évszázadon keresztül meghatározta Bozsok történetét. Fontos megemlíteni a törvénykezésen 
belül a Sibrik család úriszékét és pallosjogát. 

Az idősebbik ág őse, Osvát építtette az egészen a 20. század elejéig a család kezében maradt Felső- vagy Sibrik-
kastélyt. Erről a helyi legendárium, sőt tudós tulajdonosa Végh Gyula is azt állította, hogy a vízvezetékre 
felügyelő római őrhely volt, más történet szerint Mátyás király saját használatú vadászkastélya is volt később. Ma 
kastélyszállóként működik. 

Az évszázados történelmére méltón büszke Bozsok a trianoni Magyarország határ menti faluja, az 1956 utáni 
Magyarország “zsákfaluja”, az 1978 utáni Magyarország “határőrközsége”, majd a rendszerváltozást követően 
(1991-től) Magyarország határátkelőhellyel rendelkező települése lett. 

Bozsok patakparti, szalagtelkes, egyutcás falu, nagyrészt azonos méretű telkekkel. Beépítettségét vizsgálva a 
“fésűs-rendszer” és az “L-alakú beépítés” egyaránt fellelhető. Eredetileg oldalhatáron álló, fésűs beépítést 
alkalmaztak, egytraktusos ún. hosszúházakkal, ám a XIX. század folyamán a gazdálkodáshoz szükséges 
épületekkel bővítették a lakóházakat. A lakóházzal szembe került egy gazdasági épület, később ennek a lakóházzal 
közös fedele lett, és a kocsibehajtó út kapualjjá, vagy ahogy a helyiek mondják: “kapuszínné” alakult. 

A település lakossága ma is őrzi néphagyományait, mint a lucázás, farsangolás, vagy a betlehemezés. 
Közismert vallásosságuk. Nagy hagyománya van a szőlő- és gyümölcstermesztésnek. A község címerében 
domináló szőlőfürt a borászkodásra utal. A település érdekessége, hogy nem csupán a lakóknak, hanem a 
házaknak is van nevük (a régi tulajdonosaikról), így Bozsokon mindenkinek két neve van: egy családi neve és egy 
házneve. Ma sok házban fogadnak vendégeket a falusi turizmus keretében a vendégszerető bozsoki 
lakosok. A nyári utcán gyakran válogathatunk a becsületkasszával árusított helyi termékek közül (gyümölcs, 
zöldség, virág, stb). 
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1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 
 

 lakónépesség 

2007 (fő) 342 fő 

2008 (fő) 342 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 0 % 

2009 (fő) 334 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 97,6 % 

2010 (fő) 326 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 97,6 % 

2011 (fő) 328 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 100,6 % 

2012 (fő) n.a fő 

Lakónépesség számának változása (%) n.a % 

TeIR, KSH-TSTAR  

 

Az adattábla és a grafikon alapján megállapítható, hogy Bozsok község lakosságszáma 2007 óta folyamatos 
csökkenést mutat, négy év alatt a lakosok száma 14 fővel csökkent, mely a grafikon szerint igazodik a közeli 
megyei jogú város, Szombathely, Vas megye, a Nyugat-Dunántúl, és egész Magyarország tendenciájához. 
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2. számú táblázat - Állandó népesség 2011-ben 

 
állandó népesség száma 365 fő 

nő 
188 fő 
51,5 % 

férfi 
177 fő 
48,5 % 

0-2 évesek 
12 fő 
3,3 % 

0-14 éves nők 
21 fő 

11,2 % 

0-14 éves férfiak 
18 fő 

10,2 % 

15-17 éves nők 
8 fő 

4,2 % 

15-17 éves férfiak 
7 fő 
4 % 

18-54 éves nők 
86 fő 

45,7 % 

18-59 éves férfiak 
119 fő 
67,2 % 

60-64 éves nők 
21 fő 

11,2 % 

60-64 éves férfiak 
12 fő 
6,8 % 

65 év feletti nők 
29 fő 

15,4 % 

65 év feletti férfiak 
21 fő 

11,9 % 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  

 
3. számú táblázat - Öregedési index 

   

  65 év feletti állandó lakosok száma 
(fő) 

0-14 éves korú állandó lakosok száma 
(fő) Öregedési index (%) 

2001 n.a n.a n.a 
2008 59 44 134 
2009 53 45 117,8 
2010 50 44 113,6 
2011 50 51 98 
2012 n.a n.a n.a 
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR Térkép: TeIR  Tematikus Térképek  

 
Az 1. számú táblázatból, és az azt követő diagramból következtetni lehetett az öregedési index alakulására 
Bozsokon. A 3. számú táblázat adataiból, és az azt követő, Magyarország-térképen ábrázolt eredményekből 
kiderül, hogy a település elöregedés szempontjából „átlagos” kategóriába tartozik, az ország nagy részén ehhez 
hasonlóan alakul az öregedési index. 
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 
 

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 11 7 4 
2009 1 6 -5 
2010 2 9 -7 
2011 6 6 0 
2012 n.a n.a n.a 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A belföldi elvándorlás vizsgálatakor megállapítható, hogy míg 2008-ban a település pozitív egyenleggel zárt, a 
következő években az elvándorlás meghaladta az odavándorlás mértékét, a lakosságszám ennek eredményeként 
(is) csökkent. 2011-ben az oda- és elvándorlások száma kiegyenlítődött. A grafikon alapján Bozsok eredményei a 
megyei tendenciához hasonlíthatók, amely szintén csökkenést mutat a régió és a kistérség értékeivel ellentétben. 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 
 

 
Élve születések száma halálozások száma természetes szaporodás (fő) 

2008 3 7 -4 
2009 4 9 -5 
2010 4 4 0 
2011 1 5 -4 
2012 n.a n.a n.a 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A természetes szaporodást tekintve Bozsokon a halálozások száma meghaladja az élve születésekét, mely az 
öregedési index 100 % feletti értékeit eredményezi. A 2010. évet kivéve minden évben mínusz előjelű 
eredményeket láthatunk, az évek során ezek azonban nem mutatnak kiugró változásokat, körülbelül mindig 
ugyanannyival több a haláleset a születésnél. 
 
 
Értékeink, küldetésünk 
 
Bozsok nem rendelkezik még Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. Feladatunk a településünkön lévő 
esélyegyenlőség szempontjából megcélzott célcsoportokra vonatkozó adatok összegyűjtése, elemzése, 
összehasonlítása megyei, országos adatokkal. Feladatunk továbbá, hogy a helyzetfelmérés adataiból intézkedési 
tervet készítsünk, amely segítségével biztosíthatjuk az esélyegyenlőség szempontjából fókuszban lévő csoportok 
felzárkózását, hátrányaik csökkentését-megszűntetését, mind az oktatás, lakhatás, foglalkoztatottság, szociális és 
egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés területén. 
 
 
Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Bozsok 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, 
� a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés 

során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési 
intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
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A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a 
településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük 
alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, 
melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT 
tartalmazza. 
 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat 
eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és 
végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató 
strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
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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 és felülvizsgálatát az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program 
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

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

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

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  
� a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
� a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
� a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: 

Flt.) 
� a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) 
� az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
� a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 
� a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) 

előírásaira. 
 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 
 
Az Ebktv. 2010. május 1-jén hatályba lépett 63/A. §-a rendelkezett a helyi esélyegyenlőségi programról. A 
rendelkezés értelmében a helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás öt évre szóló helyi 
esélyegyenlőségi programot fogad el, melyet 2 évente át kellett tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. A 
rendelkezést a 2011. évi CLXXIV. törvény módosította, így az esélyegyenlőségi programra vonatkozó 
szabályozás az Ekbtv. 31. §-ába került át.  
 
31. § (1) A község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési önkormányzat) ötévente öt évre 

szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 
(2)   A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös 

tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - 
oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben 
meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 
helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell venni a települési kisebbségi önkormányzatok véleményét. 
A helyi esélyegyenlőségi programot a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott részletes szabályok alapján 
kell elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által 
készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési 
stratégia anti-szegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 

(3)  A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani 
a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre, 
b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni fellépésre, továbbá az 

egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, 
c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához 

szükséges intézkedésekre, 
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d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve javítják 
foglalkoztatási esélyeiket. 

(4)  A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges 
megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell 
vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani. 

(5)  A helyi esélyegyenlőségi programot a települési önkormányzati köztisztviselők vagy közalkalmazottak készítik el. Képzésüket, 
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészültét és felülvizsgálatát esélyegyenlőségi mentorok segítik. A települési önkormányzati 
köztisztviselők, közalkalmazottak képzését a Kormány által rendeletben kijelölt szerv végzi. 

(6)  A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás 
alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak 
akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. 

(7)  A települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós 
forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján 
nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha a társulást alkotó települési önkormányzatok 
mindegyike az e törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. 

(8)  Esélyegyenlőségi mentor tevékenységet az végezhet, aki 
a) rendelkezik felsőfokú végzettséggel, 
b) a külön jogszabályban meghatározott képzésen vett részt, és 
c) rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal. 

 
Az önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben – törvény keretei között – önállóan 
mérlegelhet. Az állampolgári öngondoskodás, együttműködési készség erősítését szolgálja az a felhatalmazás, 
amely szerint a képviselő-testület – törvényi felhatalmazás alapján – egyes közszolgáltatások igénybevételét 
rendeletében feltételekhez kötheti.  
 
Az esélyegyelőség szempontjából kiemelt célcsoportok, így a gyermekek, romák, nők, idősek és fogyatékkal élők 
számára a helyi szabályozás támogatást kíván nyújtani a beavatkozási területek – foglalkoztatás, lakhatás, 
egészségügy, köz- és szociális szolgáltatások, és oktatás – vonatkozásában.  
Bozsok község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
9/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat ápolási díjat, átmeneti segélyt, temetési 
segélyt, méltányossági közgyógyellátásra jogosultságot állapít meg, köztemetést biztosít, a szociális szolgáltatások 
keretében pedig étkeztetést és társulás formájában személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosít a szociálisan 
rászorult, alacsony jövedelemmel rendelkező családok és egyedül élők számára. 
 
Bozsok község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 10/2012. 
(III.28.) önkormányzati rendelete a gyermekek és gyermekeiket nevelő szülők számára biztosít szociális 
életkörülményeik javítása érdekében különböző típusú támogatási formákat, így pl. rendszeres gyermekvédelmi 
támogatást, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, óvodáztatási támogatást.  
 
A Képviselő-testület megalkotta 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról és 
ellátásokról szóló 22/2013. (XII.19.) számú  rendeletének módosításáról. 2015. március 1. napjától az állam 
által – a járási hivatalok útján – biztosított kötelező ellátások körébe került át az aktív korúak ellátása (melynek két formája a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve az egészségkárosodási valamint a gyermekfelügyeleti támogatás), az időskorúak 
járadéka, az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. A kötelező, 
állam által biztosított segélyek közül – kifutó jelleggel - kikerült a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás, 
továbbá a méltányossági közgyógyellátás, valamint a méltányossági ápolási díj is. Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 
2015. március 1. napjától egységesen települési támogatás. Annak eldöntése, hogy egy-egy önkormányzat a települési támogatás 
keretében milyen célokra, milyen feltételekkel és milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az adott önkormányzat mérlegelési 
jogkörébe tartozik, annak csupán egyetlen egy korlátja van, ugyanis az Szt. a 45. § (3) bekezdésében úgy rendelkezik, hogy a 
képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási 
gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A Képviselő-testület 2/2015. (II.27.) számú 
önkormányzati rendelete megalkotásakor nagymértékben támaszkodott a település területén az utóbbi időszakban megfigyelhető 
szociális problémák figyelembevételére, valamint a hatósági ügyintézés során szerzett tapasztalatokra. Olyan rendelet megalkotását 
tűzte ki célul, amellyel arra törekszik, hogy a támogatást ténylegesen azok vegyék igénybe, akik arra rászorultak, illetve, hogy a 
terhek igazságosan osztódjanak el, továbbá a jogosultság megszerzése mellett a kötelezettségeinek is tegyen eleget az érintett személy. 
 E szempontok fenntartása a jövőben is követendő cél kell, hogy legyen. 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=516#sid280832
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 
programokkal 
 
Az Újvárosi Óvoda Bozsoki Tagóvodája társulási fenntartás keretében működik. 
 
Alaptevékenységei: 

� Óvodai nevelés, ellátás  
� Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása    
� Óvodai intézményi étkeztetés 
� Szociális étkezők ellátása 

 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
 
A Mötv. 87. §-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy vagy 
több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és 
hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. Bozsok 
község tagja a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulásnak. Társulás útján látja el a: 
 

- központi háziorvosi ügyelet feladatait  
- pedagógiai szakszolgálati feladatokat  
- szociális étkeztetés és házi segítségnyújtási feladatokat.  

 
Kőszeg és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása rendelkezik esélyegyenlőségi programmal, amely 2007-
ben készült, és alapvető célja, hogy biztosítsa a kistérségben a szegregációmentességet, és az egyenlő bánásmód 
elvének teljes körű érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl 
a Kistérség célul tűzte ki az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását, a Kistérség 
településein élő hátrányos helyzetű gyermeke hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása 
érdekében. 
 
Az önkormányzat társulási keretek között működteti az Újvárosi Óvoda Bozsoki Tagóvodáját. 
 
2014. évtől a korábbi, Kőszeg és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása megszűnt, és létrejött a Kőszeg Város és Térsége 
Társulása, amely a régivel szinte azonos feladatköröket lát el. 
 

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

 
A településről jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen adat. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
 

A településen nincsen magát roma származásúnak valló lakos. 
   
   3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 
Az alábbi 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 
Bozsokra 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. 
 
Munkanélküliség szempontjából Bozsok a kedvezőbb helyzetű települések és térségek közé tartozik.  
 
Az aktív korú népesség vonatkozásában az elhelyezkedés, munkahelyszerzés szempontjából a 40-50 éven túliak 
lényegesen nehezebb helyzetben vannak, elhelyezkedési lehetőségeik egyre korlátozottabbak, mint a fiatalabb 
korosztálybelieké. Ennek oka elsősorban, hogy a munkáltatók a fiatalokat részesítik előnyben, alacsonyabb 
bérigényük és egyéb szakmai elvárások miatt. Az öregségi nyugdíjkorhatárhoz közel állóknak szinte reménytelen 
a munkába állása. 
 
Az igazgatási területünkön élők anyagi és szociális helyzete más településekhez viszonyítva átlagosan nem 
mondható rossznak.  
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 
 

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

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

 nő férfi összesen nő férfi összesen 
    fő % fő % fő % 

2008 136 135 271 4 2,9 6 4,4 10 3,7 
2009 135 106 241 4 3 10 9,4 14 5,8 
2010 135 136 271 4 3 10 7,3 14 5,2 
2011 138 138 276 3 2,2 9 6,5 12 4,3 
2012 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A fenti táblázatból és diagramból az következik, hogy a vizsgált település nyilvántartott álláskeresők 
szempontjából az országos átlag körül mozog. a településről Kőszeg és az ausztriai Rohonc közelíthető meg 
könnyen, melyek közül az utóbbi van közelebb (3 km). A külföldi munkavégzés azonban nyelvismeret kíván, 
amivel a lakosok közül sokan nem rendelkeznek. Kőszeg városa sajnos nem biztosít sokféle munkalehetőséget, 
Szombathely pedig tömegközlekedéssel nehézkesen érhető el, így a személygépkocsival vagy nyelvismerettel nem 
rendelkezők számára nehéz az elhelyezkedés. Ebből következik, hogy Bozsok községben a munkanélküliségi ráta 
a diagramban ábrázolt négy verzió közül a magasabbhoz közelít. A munkanélküliek száma a férfiak körében 
magasabb. Vannak olyanok, akik a munkaügyi központnál nem regisztráltatják magukat, így nem jelennek meg 
adatként, így a táblázat nem nyújt teljes körű információt. Valamint a külföldön munkát vállalók sem jelennek 
meg a rendszerben. 
 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 
nyilvántartott álláskeresők  

száma összesen fő 10 14 14 12 n.a 

20 éves és fiatalabb fő 0 1 1 0 n.a 
% 0 7 7 0 n.a 

21-25 év fő 2 2 1 1 n.a 
% 20 14,3 7 8,3 n.a 

26-30 év fő 2 2 2 0 n.a 
% 20 14,3 14,3 0 n.a 

31-35 év fő 2 2 0 0 n.a 
% 20 14,3 0 0 n.a 

36-40 év fő 0 2 0 1 n.a 
% 0 14,3 0 8,3 n.a 

41-45 év fő 1 1 2 1 n.a 
% 10 7 14,3 8,3 n.a 

46-50 év fő 2 0 0 0 n.a 
% 20 0 0 0 n.a 

51-55 év fő 0 2 5 7 n.a 
% 0 14,3 35,7 58,3 n.a 

56-60 év fő 1 2 3 2 n.a 
% 10 14,3 21,4 16,67 n.a 

61 év felett fő 0 0 0 0 n.a 
% 0 0 0 0 n.a 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
A nyilvántartott álláskeresők száma 2008-tól két éven keresztül növekedett, majd 2011-ben némileg csökkent. 
Megfigyelhető, hogy 2008-2009. években a viszonylag magasabban képzett, 21-35 év közöttiek körében, majd 
2010-2011. években a 41-60. év közöttiek körében volt magasabb a munkanélküliek aránya. Kiugróan magas 
értéket mutat az 51-55 év közötti lakosság esetében 2011. évben kimutatott arány, ekkor az összes állástalan több 
mint fele ebből a korosztályból került ki. 
 

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

  nyilvántartott/regisztrált  
munkanélküli összesen 

180 napnál régebben regisztrált 
 munkanélküli 

  fő fő % 
  nő férfi összesen nő férfi összesen nő férfi összesen 

2008 4 6 10 2 1 3 50 16,6 30 
2009 4 10 14 3 1 4 75 10 28,6 
2010 4 10 14 3 8 11 75 80 78,6 
2011 3 9 12 1 7 8 33,3 88,8 66,7 
2012 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A regisztrált munkanélküliek körében 2008. és 2010. között jelentős emelkedés tapasztalható. A felsorolt évek 
mindegyikében jellemző, hogy a férfiak száma meghaladja a nőkét, 2009-2011. között több, mint a dupláját teszi 
ki. 2010. és 2011. években a legmagasabb a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek aránya.  
 

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

 
 18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 
  nő férfi összesen nő Férfi összesen 
  fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 30 36 66 1 3,3 0 0 1 1,5 
2009 28 35 63 1 3,6 2 5,7 3 4,8 
2010 25 34 59 0 0 1 2,9 1 1,7 
2011 23 33 56 0 0 0 0 0 0 
2012 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
A pályakezdő nyilvántartott álláskeresők száma a vizsgált településen mind a nők, mind a férfiak körében 
alacsony, az összes 18-29 év közötti lakosság maximum 4,8 %-át teszi ki (2009. év). A vizsgálatba bevont évek 
során jelentős növekedés vagy csökkenés nem tapasztalható. Ennek oka lehet a közeli Ausztria, ahol a modern 
oktatási rendszerben idegen nyelveket tanuló diákoknak van esélyük munkát találni, mivel az osztrák 
munkaerőpiacon kedveltek a jól képzett magyar szakmunkások. 
 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 
 

 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 315 171 144 281 145 136 34 10,8 26 15,2 8 5,5 
2011 326 167 159 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 

 
A vizsgált évek közül csak 2001-re vonatkozóan található adat, ennek alapján megállapítható, hogy a 15 évesnél 
idősebb lakosság körében a legmagasabb az általános iskolát végzettek aránya, és a nők száma valamelyest 
meghaladja a férfiakét. Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők esetében ugyanez tapasztalható, 
viszont a nők száma itt jelentősen (több mint háromszorosan) meghaladja a férfiakét.  

 
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

 

 
nyilvántartott 

álláskeresők száma 
összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 
8 általánosnál 

alacsonyabb végzettség 8 általános 8 általánosnál magasabb 
iskolai végzettség 

   Fő fő % fő % fő % 
2008 10 0 0 3 30 7 70 
2009 14 0 0 6 42,85 8 57,15 
2010 14 0 0 6 42,85 8 57,15 
2011 12 0 0 5 41,67 7 58,33 
2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Bozsok községben a regisztrált munkanélküliek között egy évben sem található 8 általánosnál alacsonyabb 
végzettségű, a 8 általánost végzettek általában az álláskeresők 41-42 %-át teszik ki, az ennél magasabb 
végzettségűek pedig 58-59%-ot, ez azonban magába foglalja a szakmunkásképzőt, szakiskolát, szakközépiskolát, 
technikumot, főiskolát, egyetemet végzetteket is, tehát az adat nem megfelelően tükrözi a valóságot. 

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

eredményesen végzettek 
 

  általános iskolai felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen elvégzők 
száma 

  fő Fő % 
2009 0 0 0 
2010 0 0 0 
2011 0 0 0 
2012 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
 
A településen nincsen iskola, ezért az általános iskolai felnőttoktatásban részt venni kívánók Szombathelyen 
vehetik igénybe ezt a szolgáltatást. 
 

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 
 

 
középfokú 

felnőttoktatásban  
résztvevők összesen 

szakiskolai 
 felnőttoktatásban 

 résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 
  fő fő % fő % fő % 

2009 0 0 0 0 0 0 0 
2010 0 0 0 0 0 0 0 
2011 0 0 0 0 0 0 0 
2012 0 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
 
Bozsokon nincs felnőttoktatással foglalkozó képző intézmény, így az adatok értéke 0. Erre Szombathelyen van 
lehetősége a bozsoki tanulni, szakvégzettséget/érettségit szerezni szándékozóknak.. 
 

c) közfoglalkoztatás 
 

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 
 

 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 0,74% 0 0 
2011 1 0,36% 0 0 
2012 0 0% 0 0 
Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 
 
Jelen adattábla azt mutatja, hogy a 15-64 év közötti lakónépesség hány %-a vesz részt a közfoglalkoztatásban. A 
településen roma/cigány kisebbséghez magát valló lakos nincs. 
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A munkanélküliek támogatási rendszere az elmúlt években jelentős mértékben átalakult.  A változtatás célja, hogy 
olyan támogatási rendszer alakuljon ki, amely a munkanélküliek mielőbbi munkához jutását tekinti elsődlegesen 
fontosnak.  
 
Azok a munkanélküliek, akik az álláskeresési ellátást kimerítették, aktív korúak ellátására való jogosultság 
megállapítását kérhetik a Polgármesteri Hivataltól. Ennek elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik. 
Amennyiben fenti ellátásra jogosultságot szereznek, úgy – többek között életkoruk alapján – foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás, illetve rendszeres szociális segély állapítható meg részükre. A foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülő személyeket az önkormányzatnak közfoglalkoztatás keretében kell alkalmazni.  
Ezeknek az embereknek évek óta nincs más munkalehetőségük, és nagy segítség számukra, hogy helyben 
dolgozhatnak. 

 
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.) 
 

Bozsok községben elsősorban a vendéglátás területén vannak munkahelyek, több helyi lakos dolgozik a falubeli 
éttermekben, vendéglátó- és kereskedelmi egységekben. Munkavállalásra ezen kívül a közeli két városban, 
Szombathelyen és Kőszegen van lehetőség, melynek megközelíthetősége viszonylag jó. Mindkét településre el 
lehet jutni tömegközlekedés segítségével, bár ez ugyan nem minden munkarendhez illeszkedik. Az önkormányzat 
szűkös anyagi lehetőségei miatt munkahelyteremtő beruházást nem tervez a közeljövőben. 

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

településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 
 

Településünkön nincs ilyen program, ha valaki ilyen programon szeretne részt venni, azt Szombathelyen veheti 
igénybe. 

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

munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 
 

Településünkön nincsenek ilyen szervezetek, szolgáltatások, ha valaki ilyet szeretne igénybe venni, azt 
Szombathelyen, vagy Kőszegen teheti meg. 

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

foglalkoztatása 
 

Az önkormányzati fenntartású intézményekben nincsen roma, vagy mélyszegénységben élő foglalkoztatott. 
 
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
A településen a foglalkoztatás területén nincs hátrányos megkülönböztetés. 
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 
kapcsolódó támogatások 
 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 
 
  Nyilvántartott álláskeresők száma segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 
2008. 1. negyedév 14 1 7,14 
2008. 2. negyedév 8 0 0 
2008. 3. negyedév 7 0 0 
2008. 4. negyedév 12 0 0 

2008. átlag 10,25 0,25 2,44 
2009. 1. negyedév 14 0 0 
2009. 2. negyedév 15 0 0 
2009. 3. negyedév 7 1 14,28 
2009. 4. negyedév 13 1 7,7 

2009. átlag 12,25 0,5 4,08 
2010. 1. negyedév 18 1 5,56 
2010. 2. negyedév 15 0 0 
2010. 3. negyedév 13 0 0 
2010. 4. negyedév 13 1 7,7 

2010. átlag 14,75 0,5 3,39 
2011. 1. negyedév 16 2 12,5 
2011. 2. negyedév 7 1 14,28 
2011. 3. negyedév 10 4 40 
2011. 4. negyedév 11 2 18,18 

2011. átlag 11 2,25 20,45 
2012. 1. negyedév n.a. n.a. n.a. 
2012. 2. negyedév n.a. n.a. n.a. 
2012. 3. negyedév n.a. n.a. n.a. 
2012. 4. negyedév n.a. n.a. n.a. 

2012. átlag n.a. n.a. n.a. 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma 
 

  nyilvántartott álláskeresők száma álláskeresési járadékra jogosultak  
 fő fő % 

2008 10 0,25 2,5 
2009 14 0,5 3,6 
2010 14 0,5 3,5 
2011 12 2,25 18,75 
2012 n.a. n.a. n.a. 

     Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

A negyedévek között van olyan járadékra jogosult, aki több negyedéven keresztül kap járadékot, tehát több 
negyedév adatai között szerepel, ezért a táblázat adatai nem mutatnak megfelelő képet, az adatok pontatlanok. Az 
álláskeresési járadékra jogosultak száma folyamatosan csökken a jogszabályi háttér változása eredményeként (az 
ellátás időszaka 9 hónapról 3 hónapra változott). 
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3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek száma 

 

  
rendszeres szociális 

segélyben részesülők 
  

Foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás  

(álláskeresési 
támogatás) 

Azoknak a száma, akik 30 
nap munkaviszonyt nem 
tudtak igazolni és az FHT 

jogosultságtól elesett  

Azoknak a száma, akiktől 
helyi önkormányzati 

rendelet alapján 
megvonták a támogatást   fő 15-64  

évesek %-ában fő munkanélküliek 
%-ában 

2008 0 0 0 0 0 0 
2009 0 0 4 28,6 0 0 
2010 1 0,3 3 21,4 0 0 
2011 2 0,7 3 25 0 0 
2012 0 0 2 n.a 0 0 
Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 
 
A táblázat adatsora azt jelzi, hogy az adott településen a szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás, mint az aktív korúak támogatása milyen mértékben van jelen.  
 
Rendszeres szociális segélyt az az aktív korú személy kaphat az önkormányzattól, aki nem munkavállaló, vagy 
egészségkárosodott, vagy támogatott álláskereső, vagyis olyan hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú 
személyek részére nyújtott támogatás, akik nem rendelkeznek rendszeres, megélhetést biztosító jövedelemmel. A 
foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak álláskereső személy veheti igénybe.  
 
Figyelembe kell venni, hogy 2011. január 1-jétől bérpótló juttatásra (BPJ), illetve 2011. szeptember 1-jétől 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogosult, aki korábban rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) 
részesült, ám a jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2012-től csak annak folyósítható az ellátás, aki a 
jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni közfoglalkoztatásban 
vagy a munkaerőpiacon. Amennyiben a feltételeknek nem tud eleget tenni, mert számára nem tudtak 
közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát felajánlani, illetve a 30 nap munkavégzést egyéb módon sem tudta 
teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az általa teljesített közérdekű önkéntes tevékenység időtartamát is 
figyelembe kell venni.  
 
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő a munkaügyi szervezettel nyilvántartott álláskeresőként 
köteles együttműködni. Január elsejétől közfoglalkoztatásban csak a kirendeltség által közvetített álláskeresők, 
elsősorban foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek foglalkoztathatóak, akik a felajánlott 
munkalehetőséget az iskolai végzettség és szakképzettség figyelembevétele nélkül kötelesek elfogadni, emellett az 
önkormányzat rendeletben előírhatja jogosultsági feltételként, hogy a juttatásban részesülő a lakókörnyezetét 
tartsa rendben.  
 
A BPJ/FHT összege a mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz igazítva, több mint négy évig változatlanul 
28.500 forint volt, majd ez lecsökkent 22.500 forintra. 
 
Az aktív korúak ellátásának megállapítására – mint ahogy az a korábbiakban is olvasható - 2015. március 1-jétől hatáskörrel a 
megyei Kormányhivatalok járási hivatali rendelkeznek. 

 
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. 
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3.4.1. számú táblázat - Lakás állomány 

 

 összes lakásállomány  
bérlakás állomány szociális lakásállomány egyéb lakáscélra használt 

nem lakáscélú ingatlanok 

  

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 139 n.a. 0 0 0 0 0 0 
2009 139 n.a. 0 0 0 0 0 0 
2010 140 n.a. 0 0 0 0 0 0 
2011 140 n.a. 0 0 0 0 0 0 
2012 n.a. n.a. 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
 

3.4.2. számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 
  
 Feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzetek száma Hajléktalanok száma 

2008 0 0 
2009 0 0 
2010 0 0 
2011 0 0 
2012 0 0 

Forrás: önkormányzati adatok 
 
Nincs adat a táblázatban, de a lakosok közül egy fő nem rendelkezik állandó lakcímmel, csak „település szintű„ 
lakos. 

 
3.4.3. számú táblázat – Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők 

 

  lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma adósságcsökkentési támogatásban részesülők 
száma 

2008 5 0 
2009 3 0 
2010 4 0 
2011 6 0 
2012 4 0 

Forrás: önkormányzati adatok 
 
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy 
nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott 
hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a csatornahasználat és a 
szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez, 
a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt 

a) az Szt-ben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: normatív lakásfenntartási 
támogatás), vagy 

b) az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek. 
 
A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással 
összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező 
lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 
 
Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a 
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háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás 
összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. 
 
Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy a szolgáltatás időtartama alatt lakásfenntartási támogatásra 
jogosult. Az e jogcímen lakásfenntartási támogatásban részesülő személy egyidejűleg normatív lakásfenntartási 
támogatásra nem jogosult. A támogatás összegének kiszámítására a normatív lakásfenntartási támogatásra 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást 
mérő készülék működik, a lakásfenntartási támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a készülék 
működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani. 
 
Lakásfenntartási támogatás helyett 2015. március 1-jét követően Bozsok községi Önkormányzat szociális igazgatásról és 
ellátásokról szóló 22/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete alapján a rászorulóknak –a korábbiakkal megegyező feltételek 
mellett – települési támogatás nyújtható. 
 

a) bérlakás-állomány 
 
A település nem rendelkezik bérlakás-állománnyal. 

 
b) szociális lakhatás 
 

A település nem rendelkezik szociális lakás-állománnyal. 
 
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 
A településen nincs ilyen ingatlan. 

 
e) lakhatást segítő támogatások 

 
Lakhatást segítő támogatásként a település lakásfenntartási támogatást nyújt. 

 
f) eladósodottság 

 
A településen nincs magát roma származásúnak valló, és mélyszegénységben élő. A lakosság körében nem 
jellemző az eladósodottság. 

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

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 
 

A településen vannak külterületen, nem lakóövezetben elhelyezkedő épületek, itt azonban nem laknak. 
 

 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
 

A településen nem találhatóak telepek, szegregátumok. 
 
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 
 



 23 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi 
alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

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

a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 
b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és ennek 

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

d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló 
egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja, és aktívan kezdeményezi ezeket. 

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

 

  

Felnőttek és gyermekek részére 
szervezett háziorvosi szolgálatok 

száma 

Csak felnőttek részére szervezett 
háziorvosi szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008 0 0 0 
2009 0 0 0 
2010 0 0 0 
2011 0 0 0 
2012 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 2012 évre 
 
A településnek nincsen saját felnőtt- és gyermekorvosa, ennek ellenére az ellátás biztosított, egy 
kőszegszerdahelyi központtal rendelkező háziorvosi szolgálaton keresztül. Felnőtt- és gyermekorvosi rendelés 
keddi és szerdai napokon van. 
 
Szakorvosi ellátás Bozsokon nem biztosított, az ellátás Szombathelyen vehető igénybe. Prevenciós és 
szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez), fejlesztő és rehabilitációs 
ellátáshoz való hozzáférés való hozzáférés kitelepülés esetében a községben, de az esetek túlnyomó többségében 
a közeli városokban (Kőszeg, Szombathely) adott.  
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3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

 

  közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 
száma 

2008 7 
2009 8 
2010 7 
2011 8 
2012 n.a. 

   Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához 
kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. 
 
Normatív jogcímen jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak 
az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja (a továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás költsége) az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja, feltéve hogy a családjában az egy főre 
jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150%-át.  
 
A Szt. 50.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltakon kívül- méltányossági jogcímen - az a szociálisan rászorult személy 
is jogosult közgyógyellátásra, akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek 
fennállnak.  
 
Az alanyi és a normatív közgyógyellátásra való jogosultságról a járási hivatal, a méltányossági közgyógyellátásra 
való jogosultságról a jegyző dönt. Az alanyi közgyógyellátásra való jogosultságot két évre, a normatív és a 
méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot egy évre állapítják meg.  
 
Az önkormányzat a szociális törvényben meghatározott alanyi és normatív alapon történő megállapítás mellett a 
szociálisan rászorulóknak lehetőséget biztosít a méltányossági alapon való megállapításra is, melyet a helyi 
rendeletben szabályoz. 
 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 
 

  ápolási díjban részesítettek száma 
2008 2 
2009 1 
2010 1 
2011 1 
2012 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére 
biztosított anyagi hozzájárulás. 
 
Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló 
a) súlyosan fogyatékos, vagy 
b) tartósan beteg 18 év alatti 
személy gondozását, ápolását végzi. 
Az ápolási díjat – az Szt. 43/B.§ (1) bekezdésében foglaltak kivételével - az ápolást végző személy lakóhelye 
szerint illetékes járási hivatal állapítja meg. 
 
A települési önkormányzat képviselő-testülete - az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek 
fennállása esetén - ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg 
személy ápolását, gondozását végzi. A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre 
számított havi családi jövedelemhatárt úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete az öregségi nyugdíj 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=221785&srcid=ol3173#sid1122304
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mindenkori legkisebb összegénél, egyedülálló esetén annak 150%-ánál alacsonyabb jövedelmi jogosultsági 
feltételt nem írhat elő. (43/B.§ (1) bekezdés) - méltányossági alapon történő megállapítás. 
 

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való 
hozzáférés 
 
A településen erre lehetőség helyben nincs, esetleg kitelepülés alkalmával. A kötelező gyermekkori szűréseket a 
védőnő, vagy a szombathelyi kórház látja el, ugyanígy a felnőttkori szűrés is Szombathelyen megoldható. 

 
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
Bozsokon ez a szolgáltatás nem elérhető, Szombathelyen működik több ilyen intézmény, valamint Kőszegen 
található még egy gyógypedagógiai intézmény. 

 
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
A településen működő óvodában helyben főznek a gyerekeknek, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat. 

 
e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 
Bozsokon Sportegyesület működik, elsősorban labdarúgás céljából. A Castanea – Egészséges középkorúakért 
Egyesület szervez több mozgással kapcsolatos programot a saját közösségi házában. 

 
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
A kőszegi Szociális Gondozási Központon keresztül Gyermekjóléti Szolgálat és házi segítségnyújtás működik. 
Erre a célra létrehozott intézménye a településnek nincsen. 

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

Hátrányos megkülönböztetésről nincsen tudomásunk. 
 
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi 

ellátórendszer keretein belül 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély. 

 
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 

Az önkormányzat és a civil szervezetek között az együttműködés jónak mondható, a civil szervezetek feladatok 
vállalásával, véleményezéssel segítik az önkormányzat munkáját, az önkormányzat pedig – lehetőségéhez mérten 
– anyagi támogatást biztosít számukra feladataik ellátásához, működésükhöz. 
 
A Bozsoki Kökörcsin Hagyományőrző Egyesület, a bozsoki Dalárda, és a helyi Könyvtár rendszeresen 
programokat szervez a településen élő polgároknak.  
 
A közösségi együttélés pozitívnak mondható, etnikai konfliktusok nincsenek.  
 

a) közösségi élet színterei, fórumai 
 
Minden évben megrendezésre kerülő események a Bozsoki Kalapos-napok, Gyereknap, Nőnap, Anyák-napja, 
Idősek-napja, bozsoki Szüret. A Castanea Egyesület rendszeresen szervez saját közösségi házában különböző 
kulturális, és egészségmegőrzéssel kapcsolatos programokat. 

 
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 
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A közösségi együttélés során konfliktusok nem tapasztalhatók. 
 
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 
 

A lakosok szívesen vesznek részt önkéntes munkán (pl. szemétgyűjtés, faluszépítés), illetve adományoznak 
különböző közösségi célokra (pl. tűzoltóknak, sportöltöző megépítésére, faluház rendbetételére, templom 
felújítására).  A hegyi gazdák a Kalapos-napok „Nyitott pincék” rendezvényének bevételét rendszerint felajánlják 
az óvodának. 

 
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 

partnersége a települési önkormányzattal 
 
A településen nem található roma nemzetiségi önkormányzat. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Tartós munkanélküliek száma magas Helyi vállalkozások ösztönzése helyiek alkalmazására 

50 éven felüli munkanélküliek száma magas Tanfolyamok feltérképezése, közzététele piacképes 
szakmákra való átképzés érdekében 

Munkanélküliekről nincs adatbázis Adatbázis létrehozása 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

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

demográfiai trendek stb.) 
 

2011-es adat lélekszám arány % 
Állandó népesség száma  365 100 % 
Gyermekek száma összesen 39 10,68% 
Állandó népességből nő 188 51,50% 
Állandó népességből férfi 177 48,49% 
Állandó népességből a 0-2 évesek száma  12 3,29% 
Állandó népességből a 0-14 éves férfiak száma  18 4,93% 
Állandó népességből a 0-14 éves nők száma  21 5,75% 
Állandó népességből a 15-17 éves férfiak száma   7 1,91% 
Állandó népességből a 15-17 éves nők száma  8 2,19% 

Forrás:(TeIR)|KSH-TSTAR   
 

 
Demográfiai trend      
     
Év 2008 2009 2010 2011 
Gyermekek száma 0-17 éves korig 57 58 57 54 
Forrás:(TeIR)|KSH-TSTAR     
 

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

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

  védelembe vett 18 év 
alattiak száma 

Megszűntetett esetek száma a 
18 év alatti védelembe vettek 

közül 

veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2008 0 0 0 
2009 0 0 0 
2010 0 0 0 
2011 1 1 1 
2012 0 0 0 

    Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

  

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 0 
2009 5 0 0 0 4 
2010 4 0 0 0 0 
2011 5 0 0 0 0 
2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének 
megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek 
helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a 
Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és 
önkormányzati feladat.  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (1) bekezdése szerinti 
pénzbeli és természetbeni ellátások (2012. december 31-i hatályos szabályozás szerint): 
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése, 
d) az otthonteremtési támogatás, 
e) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. 
 
A települési önkormányzat jegyzője, törvény szerinti jogosultság esetén, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultságot állapít meg egy év időtartamra, az arra rászoruló gyermekek részére. 
A képviselő-testület a rendeletében megállapított nagyságú rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapíthat meg. 
A gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek 
szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, az eseti támogatásra, valamint 
egyéb kedvezményekre.  
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
A települési önkormányzat jegyzője, törvény szerinti jogosultság esetén, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultságot állapít meg egy év időtartamra, az arra rászoruló gyermekek részére (Gyvt.18.§ 
(1) bekezdés és 19-20/A.§). Bozsokon a családok szociális és anyagi helyzete megfelelőnek ítélhető, többségében 
komfortos vagy összkomfortos családi házakban élnek. A szülők nagy része folyamatos munkaviszonnyal 
rendelkezik.  
 
A családokra, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok között kell megemlíteni, hogy jövedelmi körülményeiket tekintve a 
kérelmezők között találhatóak GYED-ből, GYES-ből, GYET-ből, nyugdíjszerű ellátásból, munkanélküli ellátásokból élő, 
valamint jövedelemmel nem rendelkezők.  

 
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 
 
Bozsok község Önkormányzatának szűkös anyagi lehetőségei miatt a Sztv. juttatásain felül egyéb helyi támogatást 
nyújtani nem áll módjában. 

 
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 
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4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma, aránya 
 

  

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 
1-8. 

évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre jogosultak 

száma 1-13. 
évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2008 0 n.a. n.a. n.a. 0 0 
2009 1 n.a. n.a. n.a. 0 0 
2010 1 n.a. n.a. n.a. 0 0 
2011 1 n.a. n.a. n.a. 0 0 
2012 1 n.a. n.a. n.a. 0 0 
Forrás: Önkormányzati adatok 
 
 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 
 
A településen minden gyermek magyar állampolgár. 
 
A demográfiai mutatókon belül érdemes megjegyezni, a párkapcsolatra épülő családok között egyre népszerűbb az élettársi 
kapcsolat, számuk és arányuk is emelkedett az elmúlt időszakban. 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
 
A településen nincsen szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermek. 

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

szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 

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

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 
 

  védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek 
száma 

2008 0 n.a. 
2009 0 n.a. 
2010 0 n.a. 
2011 0 n.a. 
2012 0 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 
Helyben nincsen védőnő, a védőnői ellátás körzetesítve működik. 
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4.3.2 számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői (esetek száma!) 
 

  
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által ellátott 
esetek száma  

Gyermekorvos által 
ellátott esetek száma  

Felnőtt házi orvos által 
ellátott gyerekek száma  

2008 n.a. n.a. n.a. n.a. 
2009 n.a. n.a. n.a. n.a. 
2010 n.a. n.a. n.a. n.a. 
2011 n.a. n.a. n.a. n.a. 
2012 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar,  
 
A településen a háziorvosi és a gyermekorvosi ellátás körzetesítésen keresztül megoldott. 

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

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 
 

  

Felnőttek és gyermekek részére 
szervezett háziorvosi szolgálatok 

száma 

Csak felnőttek részére szervezett 
háziorvosi szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008-
2012 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Védőnői adatszolgáltatás 
 
A háziorvosi szolgálatok körzetesítve vannak megoldva, kőszegszerdahelyi székhellyel. 

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

rehabilitációra) vonatkozó adatok 
 
Ezek a szolgáltatások Szombathely intézményeiben vehetők igénybe. 
 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 
 

 bölcsődék száma bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

Szociális szempontból 
felvett gyerekek száma 

(munkanélküli szülő, veszélyeztetett 
gyermek, nappali tagozaton tanuló 

szülő) 

Működő összes bölcsődei 
férőhelyek száma 

2008 0 0 0 0 
2009 0 0 0 0 
2010 0 0 0 0 
2011 0 0 0 0 
2012 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Védőnői adatközlés 
 

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 
 

  
Családi napköziben 

engedélyezett férőhelyek 
száma 

Családi napköziben a térítésmentes 
férőhelyek száma 

Családi napközeiben gondozott 
gyermekek száma 

2008 0 0 0 
2009 0 0 0 
2010 0 0 0 
2011 0 0 0 
2012 0 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi adatok 
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Bozsokon nem működik a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsőde, vagy családi napközi. A 
legközelebbi intézmény Kőszegen található. 
 
 
Az alábbi táblázatokban a Bozsokon működő oktatási-nevelési intézmények keretében gyűjtött adatokat szedtük 
csokorba. 
 
 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 
 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 0 

Hány településről járnak be a gyermekek 4 

Óvodai férőhelyek száma 25 

Óvodai csoportok száma 1 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6:30-16:30 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 5 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó 
létszám 

Óvodapedagógusok száma 2 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 2 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 1 0 

Kisegítő személyzet 1 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 
A településen működő óvoda a kőszegi Újvárosi Óvoda tagintézménye, négy településről bejáró, 25 gyermek 
részére biztosítanak ellátást. Négy fő személyzettel végzi a tevékenységét, ebből mindkét óvodapedagógus 
felsőfokú végzettségű. A gyerekek színvonalas műsoraikkal rendszeresen részt vesznek a község rendezvényein. 
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4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 2. 
 

Helyhiány miatt elutasított gyermekek száma Fő 

Ebből hátrányos 
/ halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

2008. 0 0 

2009. 0 0 

2010. 0 0 

2011. 0 0 

2012. 0 0 

2013. 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati, intézményi adatgyűjtés 
 

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 
 

 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

óvodai gyermek- 
csoportok száma 

óvodai 
férőhelyek 

száma 

óvodai feladat-
ellátási helyek 

száma 

óvodába beírt 
gyermekek 

száma 

óvodai 
gyógypedagógiai 

csoportok 
száma 

2008 19 1 25 1 19 0 
2009 21 1 25 1 21 0 
2010 21 1 25 1 21 0 
2011 26 1 25 1 26 0 
2012 27 1 25 1 27 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
 

4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 
 

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

székhely   n.a.    n.a.    n.a.    n.a.    n.a.    n.a.  
Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma   n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 
Más településről bejáró gyermekek létszáma   n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 
az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan 
hiányzott gyermekek száma (az adott évből eltelt 
időszakra vetítetten) 

 n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 

a beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek 
létszáma  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 

a beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos 
helyzetűek létszáma  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 

  tagóvoda             

Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma  7 5 7 7 1 27 
Más településről bejáró gyermekek létszáma  3 1 4 4  0 12 
az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan 
hiányzott gyermekek száma (az adott évből eltelt 
időszakra vetítetten) 

 3 5 5 3 1 17 
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a beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek 
létszáma  2 1 1 1 0 5 

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés, Óvodavezetői adatközlés 
 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 
 

  Általános iskola 1-4 
évfolyamon tanulók száma 

Általános iskola 5-8 
évfolyamon tanulók száma 

általános 
iskolások száma 

napközis 
tanulók száma 

  fő fő fő fő % 
2010/2011 0 0 0 0 0 
2011/2012 0 0 0 0 0 
2012/2013 0 0 0 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 
 

  általános iskolai osztályok 
száma 

általános iskolai osztályok száma a 
gyógypedagógiai oktatásban 

általános 
iskolai feladat-
ellátási helyek 

száma 

  1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon összesen 1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon összesen db 

2010/2011 0 0 0 0 0 0 0 
2011/2012 0 0 0 0 0 0 0 
2012/2013 0 0 0 0 0 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

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

   Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
A településen általános iskola nem működik, és mivel az iskoláskorú gyermekek több iskolába is eljárnak, adatot 
beszerezni nem lehet. 

 
d) gyermekjóléti alapellátás 
 

Bozsok illetékessége vonatkozásában a gyermekjóléti szolgáltatást a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú 
Kistérségi Tárulása (2014. évtől: Kőszeg Város és Térsége Társulása) által működtetett Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat intézményében látják el társulási megállapodás alapján.  
 
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége négy nagyobb területre terjed ki: 

x a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, (ellátásokról való tájékoztatás, életvezetési 
tanácsadás, segítő beszélgetések, családlátogatás) 

x a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, (szabadidős tevékenységek szervezése, a gyermekek 
helyzetének nyomon követése a településen, ellátások megszervezése, a gyermekek jogainak képviselete) 

x a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése. (tervszerű családgondozás, a gyermekvédelemmel 
foglalkozó szakemberek munkájának összehangolása,) 

  
8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali rendszerű 

oktatásban 
  Fő / % 

2010/2011 0 
2011/2012 0 
2012/2013 0 
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x észlelő-jelzőrendszer működtetése (szervezési feladatok, az intézmények és szakemberek szakmai 
munkájának segítése.) 

 
e) gyermekvédelem, krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló 
személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint 
az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 
 
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, a 
járási hivatal, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a 
pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek 
jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről 
szereznek tudomást. 
 
A családsegítés keretében biztosítani kell 
 
x a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 
x az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális 

szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 
x a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának 

elősegítését, 
x közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, 
x a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a 

fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-
problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás 
nyújtását, 

x a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs 
programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. 

 
Családok átmeneti otthona a településhez legközelebb Szombathelyen található, anyaotthon pedig 
Gencsapátiban. A családból ideiglenesen vagy véglegesen kiemelt gyermekek elhelyezésére Kőszegen, az SOS-
Gyermekfaluban van lehetőség. 

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

A településen iskola nem található, ezért a fenti programokhoz a közeli városokban (Kőszeg, Szombathely) 
biztosított a hozzáférés. 

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

 
A Gyvt. 41. § (1) értelmében a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának 
megfelelő étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói 
munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy 
egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A törvény 146. § (4) bekezdés értelmében a 
gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni  a bölcsődében, 
hetes bölcsődében, a családi napköziben, a családi gyermekfelügyelet során,  az óvodában, a nyári napközis 
otthonban, az általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett externátusi 
ellátásban, az általános iskolai menzai ellátás, továbbá – ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik – 
középfokú iskolai menzai ellátás keretében, a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó 
intézményben, illetve a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó 
fogyatékosok nappali intézményében, a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében nyújtott étkeztetésre. Iskolai 
étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. 
  
A kedvezményekre vonatkozó jogszabályok: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, az éves 
költségvetési törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a 
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tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény, az éves költségvetési törvény végrehajtási rendelete a 
települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából adott évben nyújtott támogatás 
igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól. 
 
A településen iskola nem működik, az óvodában saját konyhán keresztül a gyermekétkeztetés biztosított. 

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

járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   
 

Hátrányos megkülönböztetés nem tapasztalható. 
 
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül 

 
Az önkormányzat szűkös anyagi lehetőségei miatt a központi juttatásokon kívül (rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) egyéb támogatást nem tud nyújtani. 

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 
 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 
 
A településen lakóhellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekekről csak részben rendelkezünk adatokkal. A 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről az önkormányzat a szülő által megtett önkéntes nyilatkozata 
alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása során szerez információt. A sajátos nevelési 
igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók óvodai, iskolai ellátása 
vonatkozásában az önkormányzat nem rendelkezik adattal. Az ellátás minősége és intenzitása ezáltal teljes 
értékűen nem megítélhető. 
 
A hátrányos helyzet, valamint a halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó szabályozásban jelentős változások  
következtek be a HEP elfogadását követően. 2013. augusztus 31. napjáig a közoktatásról szóló 1993. évi LXIX. törvény 121. 
§-ának 14. pontja tartalmazta a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló fogalmát. A közoktatási törvény fent 
hivatkozott pontja alapján hátrányos helyzetű gyermeknek, tanulónak minősült az, akinek családi körülményei, szociális helyzete 
miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; míg ezen csoporton belül halmozottan 
hátrányos helyzetűnek az a gyermek, tanuló minősült akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek 
három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott 
tanulmányait fejezte be sikeresen; továbbá az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. 2013. szeptember 1-jei 
hatállyal ezen fogalmak a Gyvt.ben kerültek szabályozásra, és így e tény fennállásának megállapítása a gyermekvédelmi 
gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedésekké vált, hiszen a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítására a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódóan kerülhet sor. A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság elbírálásával egyidejűleg – külön döntésben, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező 
időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. A 
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető.  Fenti időponttól kezdődően a Gyvt. 67/A. §-a (1) bekezdésének értelmében 
hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá 
vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a 
gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a 
családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív 
korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül 
legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó 
integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy 
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szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges 
feltételek. 
Hivatkozott § (2) bekezdése szerint halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) 
bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 

Mivel a hátrányos helyzet, és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a szülő és a gyermek számára „kézzelfogható” pozitív 
következménnyel nem jár, ezek megállapítását településünkön egyetlen alkalommal sem kérték. 

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

iskolapszichológusok száma stb.) 
 
A településen működő óvodában ilyen szakember nincsen. 

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

az egyes intézményeken belüli szegregációs  
 
Nincs ilyenről tudomásunk. 

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

eltérések 
 
Erre vonatkozóan nincs adat, a településen nem található iskola. 

 
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Erre vonatkozóan nincs adat, a településen nem található iskola. 
 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Fogyatékkal élő gyermekekről pontatlan, vagy nincs 
adatbázis Adatbázis létrehozása 

Tartósan beteg gyermekekről pontatlan, vagy nincs 
adatbázis Adatbázis létrehozása 

Nincs adat arról, hogy hány gyerek jár át más 
településre bölcsődébe, óvodába Adatok nyilvántartása a más településre átjárókról 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
A nők és férfiak közötti egyenlőtlenség okai, amely jelenleg is észrevehető a mai magyar társadalomban a 
szocializációs folyamatok legmélyebb gyökerei között keresendő, és nem könnyű tenni ellene. Nagyon nehezen 
észrevehető, mert sokszor maguk a nők azok, akik tiltakoznak, ha arról van szó, hogy a mindennapi életükben 
hátrányt szenvednek-e el a férfiakhoz képest. A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést az Alaptörvény és a 
Munka Törvénykönyve is tiltja, de az egyenlőtlenség felszámolása érdekében jogszabályi szinten alig történik 
valami. 
 
A nők és férfiak eltérő társadalmi helyzetű csoportok. Eltérő helyzetüket különböző szükségleteik, speciális, 
éppen nemük miatt rájuk jellemző problémáik tartják fenn. 
A két nem közötti egyenlőtlenség megszüntetésének egyik eszköze a települési esélyegyenlőségi programban 
meghatározott célok, intézkedések.  
Magyarország szinte minden településére jellemző, hogy kisgyermekkorban a nők száma kevesebb, az életkor 
előre haladtával a férfiak száma fokozatosan csökken és időskorúak között már jellemzően a nők száma több. 
 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 

 
Munkavállalási 
korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 
2008 136 135 130 131 6 4 
2009 135 106 125 102 10 4 
2010 135 136 125 132 10 4 
2011 138 138 129 135 9 3 
2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

    Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 
 
A táblázatban található adatok nem pontosak, mert nem mindenki regisztrált munkanélküli, aki álláskereső. A 
számok értéke azonban közel életszerű kimutatást ad a nők és férfiak munkaerő piaci helyzetéről. A 
munkavállalási korúak száma a 15-64 éves korúak számával egyenlő adat. A munkanélküliek száma a regisztrált 
munkanélküliek száma.  
Mindkét nem esetében kijelenthető, hogy a munkavállalási korúak közül a fiatalabbak még iskolába járhatnak, az 
idősebbek közül pedig rokkant nyugdíjban vagy korhatár előtti nyugellátásban részesülhetnek. Fontos 
megemlíteni, hogy a nők adatai nagyobb eltérést mutathatnak a valós adatokhoz képest. A munkavállalási korú 
nők közül néhányan vagy többen GYED-en, GYES-en vannak, vagy gyermeknevelési támogatásban részesülnek 
(főállású anyák), így ők a munkanélküliek és a foglalkoztatottak között sem szerepelnek. A számokat arányaiban 
szükséges értelmezni.  
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A nőket is foglalkoztató munkahelyek jellemzően a közszféra és a szolgáltatási szektor. Vannak kifejezetten csak 
nők által betöltött munkakörök (varrónő, óvónő, ápolónő, stb.) és vannak olyan munkakörök melyek az elmúlt 
időszakban pontosan az alacsony bérezésük miatt elnőiesedtek (pedagógus, közszolgálati tisztviselő).  
A település nem rendelkezik kimutatással a nők foglalkoztatottságára vonatkozóan. Az önkormányzat területén 
működő intézmények tekintetében elmondható, hogy az önkormányzat hivatalában, és az óvodában kizárólag 
nőket foglalkoztatnak, egyedüli férfi munkavállaló az önkormányzat kommunális dolgozója. 
 

5.1.4. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
 

 
munkanélk

üli nők 
száma 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettségű 

8 általános 
szakiskola/ 

szakmunkás-
képző 

gimnázi
um érettségi főiskola egyetem 

2008 4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2009 4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2010 4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2011 3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2012 n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 

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

 

3 év alatti 
gyermekek 

száma 
a településen 

működő 
bölcsődék 

száma 

bölcsődei férőhelyek 
száma működő családi 

napközik száma 

férőhelyek 
száma családi 
napközikben 

férőhelyek 
összesen önkor-

mányzati egyéb 

2008 10 0 0 0 0 0 0 
2009 16 0 0 0 0 0 0 
2010 16 0 0 0 0 0 0 
2011 14 0 0 0 0 0 0 
2012 n.a 0 0 0 0 0 0 
Forrás: TeIR, helyi adatgyűjtés 

 
A nők foglalkoztatottságát gátló legfőbb akadály a gyermeknevelés.  
A családi, magánéletbeli feladatok és felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik. Ezek mértékéről a 
településen adatok nincsenek.  
A fenti táblázat mutatja, hogy a településen nem működik bölcsőde és családi napközi.  
 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  
 
Ilyen jellegű program Szombathelyen vehető igénybe. 

 
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező nők elhelyezkedési lehetőségeiről adat nem áll rendelkezésre. 

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

 
Erre vonatkozóan nincs adat. 

 
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, 

családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, 
családbarát munkahelyi megoldások stb.) 
 
A nők munkahelyi esélyegyenlőtlenségének lehetséges okai közül a leggyakrabban a munkahelyi és a családi 
kötelezettségek összeegyeztetésének nehézségei merülnek fel. E problémának az enyhítésére a munkaidő 
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kedvezmény alkalmazása válhat gyakorlattá, melynek alkalmazása azonban – elsősorban a munkáltatók számára – 
nehézségekkel jár. 
 
E nehézség kezeléséhez leggyakrabban nyújtott segítség az, hogy a kisgyermekesek szabadságolásakor figyelembe 
veszik gyermekeik iskolai szüneteinek időpontját. Ugyanakkor a kisgyermekesek pozitív diszkriminációja a 
szabadságoláskor súrlódásokat okoz, és ezzel nehezíti is e csoport foglalkoztatását. 
 
Bozsokon nem működik bölcsőde, mely a 3 éven aluli gyermek részére nyújthatna megfelelő ellátást, felügyeletet 
és gondozást. A Kőszeg város által működtetett bölcsőde nemcsak Kőszegről, hanem a környék összes 
településéről, így Bozsokról is várja a bölcsődés korú gyermekeket, ezáltal a térség valamennyi női munkavállalója 
részére lehetőséget teremt a munkaerő-piacra való visszatérésre.  
 
A településen családi napközi otthon sem található. 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 

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

 védőnők száma 0-3 év közötti gyermekek száma átlagos gyermekszám védőnőnként 
2008 0 10 n.a 
2009 0 16 n.a 
2010 0 16 n.a 
2011 0 14 n.a 
2012 0 n.a n.a 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 
A településen a védőnői szolgáltatás összevont keretek között működik. 

 
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
A nőket érő erőszak nagyobb részt a családon belül fordul elő, ezért gyakran emiatt láthatatlan. Az érzelmi 
kiszolgáltatottság az áldozat számára megnehezíti a segítségkérést, így nagyon ritka, hogy ezekről a települések 
adatokkal rendelkezzenek.  
Önkormányzatunk nem rendelkezik adatokkal az illetékes hatóság által a családtól való távoltartás ügyében 
hozott döntésekről sem. 
 
A nőket érő erőszak elkerülése és megelőzése érdekében szükséges a nők köztudatformálása, önvédelmi 
oktatások szervezése, önkéntességen alapuló erőszakmentes szexről felvilágosítás, az ismeretek tananyagba 
építése (iskola, nevelőintézmények). Az áldozatok támogatása, rehabilitációja fontos teendője a 
pszichológusoknak, jogászoknak, civil szervezeteknek, valamint a település közösségének is. A leány-, illetve fiatal 
anyák támogatása során szükséges a nevelés, gyermekfelügyelet, továbbtanulás, munka, önismeret, önvédelem, 
stb. biztosítása. 
 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 
 
A krízishelyzetbe került családok, nők, gyermekek lakhatási problémáinak megoldására településünkön megoldást 
nem találhatunk. Családok átmeneti otthona Bozsokhoz legközelebb Szombathelyen található, anyaotthon pedig 
Gencsapátiban és Szombathelyen. A családból ideiglenesen vagy véglegesen kiemelt gyermekek elhelyezésére 
Kőszegen, az SOS-Gyermekfaluban van lehetőség. 
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5.5. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
 

Férőhelyek 
száma 

önkormányzati 
anyaotthon a 
településen 

 

önkormányzati 
anyaotthon a 

település 50 km-es 
körzetében 

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a településen 

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a település 50 
km-es körzetében 

2008 0 2 0 0 
2009 0 2 0 0 
2010 0 2 0 0 
2011 0 2 0 0   
2012 0 2 0 0   

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 
 

5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 
 

 Képviselőtestület 
tagja 

Városi bíróság és 
ítélőtáblák vezetői Közgyűlések tagjai 

 Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 
2008 4 1 n.a. n.a. n.a. n.a. 
2009 4 1 n.a. n.a. n.a. n.a. 
2010 4 1 n.a. n.a. n.a. n.a. 
2011 4 1 n.a. n.a. n.a. n.a. 
2012 4 1 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
Az adatgyűjtés a nők Bozsokon való közéleti részvételét térképezi fel. 
Az elmúlt években a képviselő-testület női tagjainak száma nem változott. Az önkormányzati hivatal adatai 
szerint az önkormányzati választások során a képviselőjelöltek száma között mindig kevesebb volt a nő, mint a 
férfi. A helyben működő intézményekben ezzel szemben (önkormányzati hivatal, óvoda) viszont több nő 
dolgozik, mint férfi. Ez is igazolja azt a tendenciát, hogy a közszféra területén több nőt foglalkoztatnak, mint 
férfit. A településen működő vállalkozásoknál, mely az ipar és mezőgazdaság területét jelentik elsősorban a női 
foglalkoztatottság már nem annyira jellemző. 
 
Ugyan a 2010-2014. évi ciklusban az 5 fős képviselő-testületnek nem volt női tagja, a jelenlegi választási ciklusban két hölgyet is a 
testület tagjai közé választottak. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint az önkormányzat által fenntartott 
intézményekben a dolgozók jelentős része nő (kb. 90 %). 
 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 
kezdeményezések 
 
A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák Bozsokon nem jellemzőek, általánosságban megemlíthető 
esetleg a megoldatlan gyermekfelügyelet, és a GYES-en lévő édesanyák elszigetelődése. A nők helyzetének és 
esélyének növelése érdekében a nők és férfiak egyenlőtlenségének vizsgálatához a részletesebb adatok és 
információk szükségesek, melyeknek nyilvántartásáról gondoskodni kellene. 

 
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
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A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Megoldatlan gyermekfelügyelet Gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése 
GYES-en lévő édesanyák elszigetelődése Kifejezetten ennek a csoportnak szervezett programok 
Családok átmeneti otthona és anyaotthon 

férőhelyhiány 
Mikrotérségi, kistérségi szinten intézmény létrehozása, 

fenntartása 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

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

stb.) 
 

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

  nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 
részesülő férfiak száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 
részesülő nők száma összes nyugdíjas 

2008 n.a. n.a. n.a. 
2009 45 65 110 
2010 43 61 104 
2011 44 65 109 
2012 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 
A táblázat összes nyugdíjasra vonatkozó oszlopa nem tölthető ki teljesen korrekt módon, mivel a nyugdíjkorhatár 
évenként változik. Vannak korkedvezményes nyugdíjasok, előnyugdíjasok, akik az adatbázisokban nem jelennek 
meg. Az elmúlt években a nyugdíjrendszert többször átalakították, mely leginkább a nyugdíjkorhatár emelésével 
járt, de számos ellátási formát is megváltoztattak, felülvizsgáltak kormányzati szinten, mely az emberek anyagi 
helyzetét némely esetben jelentősen érintette. 
A I-II-III. csoportú rokkantsági nyugdíj megszűnt, a rokkantsági nyugdíjban részesülő személyek közül több 
ember felülvizsgálatát elvégezte a szakértői bizottság, mely alapján a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság döntött arról, 
hogy a felülvizsgálat után ezek a személyek rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülnek. A 
rehabilitációs járadékban részesülőket az új rendelkezések értelmében, a közeljövőben vissza kell vezetni a 
munkaerő-piacra. 
A felülvizsgálattal érintett emberek számáról, a részükre megállapított ellátásról az önkormányzat információval 
nem rendelkezik. 
Azon személyek részére, akik nyugellátásra vagy nyugdíjszerű ellátásra nem szereztek jogosultságot és egyéb 
forrásból sem rendelkeznek jövedelemmel megélhetésük biztosítására a 62. életévüket, illetőleg a reá irányadó 
nyugdíjkorhatárt betöltött személyeket - ha a jogszabályi feltételeknek is megfelelnek - időskorúak járadékában 
részesítik. Ezen támogatásra való jogosultságát 2013 január 1-jét követően a járási hivatal állapítja meg. 
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
 
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
 

Az adatgyűjtés célja, hogy feltérképezze az idős korosztály (jellemzően az 55 év felettiek) foglalkoztatottsági 
mutatóit és a kapott mutatókból hosszabb távú megoldási javaslatok legyenek kidolgozhatók. A településen élő 
idősebb korosztály munkaerőpiaci mutatóit adatok hiányában nem tudtuk elemezni, pedig azok rávilágíthatnak 
arra, hogy milyen arányú a foglalkoztatottságuk, milyen szektorokban dolgoznak, vagy hogy a már nyugdíjas 
személyek vállalnak-e munkát kereset-kiegészítésként.  
 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 
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Az adatgyűjtés célja azoknak a pályázati programoknak, vagy helyi rendeletekhez kapcsolt intézkedéseknek az 
összegyűjtése volt, melyek elősegíthetik az idősebb korosztály foglalkoztatását, vagy tesznek az élethosszig tartó 
tanulás elvének érvényesítéséért. Bozsokon ilyesfajta kezdeményezés az elmúlt években – vélelmezhetően 
forráshiány miatt – nem volt.  Az egyértelműen kijelenthető, hogy a foglalkoztatási rátákat tekintve a legtöbb 
nyugdíjkorhatárt elérő munkavállaló él a nyugdíjazás lehetőségével, a munkáltatói oldal pedig helyükbe fiatal 
foglalkoztatottakat tesz elsősorban az alacsonyabb bérezés, másodsorban a terhelhetőbbségben reménykedve. 

 
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 

Az időseket az élet számos területén éri hátrányos megkülönböztetés, legjelentősebb az idősebbek 
foglalkoztatásbeli diszkriminációja, különösen nők esetében. A kor alapú megkülönböztetés, az új állások 
betöltésénél és a létszámleépítésnél is gyakori. 
A 3.2.2 táblázatból kiderül, hogy az 51 éven felüliek nehezen tudnak elhelyezkedni. 
 

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

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 
 
 Regisztrált 

munkanélküliek száma 
55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

Tartós munkanélküliek 
száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma 

 fő fő % fő fő % 
2008 10         1              10 3 n.a 

2009 14         2              14,28    4 n.a 

2010 14         3              21,42 11 n.a 

2011 12         2              16,66 8 n.a 

2012 n.a        n.a             n.a n.a n.a 
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR  

 
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

 
  64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 
 fő fő % 

2008 59 0 0 
2009 53 0 0 
2010 50 0 0 
2011 50 0 0 
2012 n.a n.a n.a 

  Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
A településen nappali ellátást nyújtó intézmény nem működik, ezért nappali ellátásban részesülő időskorúról 
információval az önkormányzat nem rendelkezik. 
 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 
 

  időskorúak járadékában részesülők száma 
2008 0 
2009 0 
2010 0 
2011 0 
2012 0 

    Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Időskorúak járadékára való jogosultság elbírálása a járási hivatalok hatáskörébe tartozik 2013. január 1-jétől. 

 
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 

Bozsok község Önkormányzata minden évben megrendezi az Idősek napját, ahol a Bozsoki Csúzli színjátszó-kör 
(akik között van óvodás, iskolás gyermek is) műsorral kedveskednek az időseknek, és köszöntik a legidősebb 
lakókat. A Bozsoki Dalárdában van lehetőségük az időseknek a közösségi életben való részvételre, illetve néhány 
idősebb lakót húsvét és karácsony előtt bevonnak az ünnepi készülődésbe (kézműves programok). 

 
c) idősek informatikai jártassága 
 

Erre vonatkozóan nincs adat. 
 
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 
 

Egészségügyi szűréseken való részvételre a településen viszonylag ritkán van lehetőség. A Castanea – Egészséges 
Középkorúakért Egyesület többször szervez egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadásokat, programokat. 
Kifejezetten az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok nincsenek a faluban. 

 
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Idősek nappali ellátás megoldatlan Nappali ellátás megszervezése 

Nincs falugondnoki ellátás A falugondnoki szolgálatban még nem résztvevők 
bevonása 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős 
mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez 
számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során.  
 
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden olyan személy, aki hosszan 
tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt 
korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. 
 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 
 
A fogyatékkal élő emberek és családjaik világszerte a legérzékenyebb társadalmi csoportot alkotják, évszázadok 
óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi tényező hátráltatja.  
 
Legfontosabb feladat a társadalom számára, hogy a fogyatékkal élő emberek esélyegyenlőségének szempontjait 
figyelembe véve megtegye azokat a lépéseket, amelyek helyzetüket javítja. Mindannyiunk feladata a fogyatékkal 
élő emberek integrációjának megteremtése, amely csak részben jelent pénzkérdést. Az emberek szemléletének, 
hozzáállásának megváltoztatására is nagy szükség van, ami nem függ az adott ország, település anyagi helyzetétől. 
Tekintettel arra, hogy a népszámlálás során a fogyatékosság kérdésére nem kötelező a válaszadás, ezért a 
statisztikai hivatal adatbázisa is csak hozzávetőleges adatokkal rendelkezhet a fogyatékosok számára 
vonatkozóan. 
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Kézzelfogható, számszerű adatok a fogyatékossági támogatásban részesülő, valamint a megváltozott 
munkaképességű személyekre vonatkozóan vannak, amely adatok a támogatásokat megállapító hivatal 
nyilvántartásában szerepelnek.   
 
A fogyatékkal élő emberek a munkavállalók egyik leghátrányosabb helyzetű csoportja. Munkaerő-piaci helyzetük 
lényegesen rosszabb, mint a társadalom nem fogyatékos tagjaié. Összehasonlíthatatlanul nehezebben találnak 
tartós foglalkoztatást biztosító munkahelyet, illetve ha valaki már gazdaságilag aktív korában válik fogyatékossá, 
nagyon kicsi az esélye, hogy korábbi munkahelyén visszafoglalkoztatják. 
 
A településen élő fogyatékkal élők számáról, fogyatékosságukról az önkormányzat adattal nem rendelkezik, ezért 
nem lehet pontos elemzést készíteni a fogyatékkal élő emberek helyzetéről, szükségleteiről. 
 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek szociális 
ellátásaiban részesülők száma 

 

  
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma 
2008 4 n.a 
2009 3 n.a 
2010 2 n.a 
2011 n.a n.a 
2012 n.a n.a 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

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

  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 

Forrás: TeIR, KSH Tstar;  
 

Bozsokon nem működik fogyatékkal élő személyek számára nappali ellátást nyújtó intézmény. A legközelebb 
ezen szolgáltatás is Szombathelyen vehető igénybe.  

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

közfoglalkoztatás) 
 
A dolgozó fogyatékkal élő emberek fizetést kapnak, személyi jövedelemadót és társadalombiztosítás járulékot 
fizetnek, önálló életvitelre képesek. 
A fogyatékossággal élő személyek csökkent, illetve megváltozott munkaképességű személynek tekinthetők a 
munkaerő-piacon. A településen nincs ilyen lehetőség. 

 
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
A fogyatékkal élő személyek számára a fogyatékosságukat is toleráló munkahelyek felkutatása nagyon nehéz. 
Fogyatékkal élő személyeket általában speciális munkáltatók foglalkoztatnak, amelyek csak a nagyobb városokban 
találhatók és csak korlátozott számban alkalmazzák a megváltozott képességekkel rendelkező személyeket. A 
közlekedés feltételei sem minden esetben kedveznek a fogyatékkal élő személyeknek, ezáltal a munkahelyre való 
eljutás nehézségekbe ütközik. 
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A különböző mértékben megjelenő akadályok miatt a fogyatékkal élő emberek nagy része kiszorul a munkaerő 
piacról, és ha állapota jogosulttá teszi rokkantsági nyugdíjasként vagy rokkantsági járadékosként inaktívvá válik. 
Jobb helyzetben vannak azok, akik családban élnek és családtagjaik segítségével élik a mindennapjaikat. Az 
idősebb, egyedül élő fogyatékos személyek többsége szociális otthonokban élik le életüket. 

 
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
Nincs ilyen program a településen. 

 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 
A fogyatékkal élők pénzbeli, természetbeni ellátása a jogosultság alapján történik. A központi rendelkezések 
értelmében a teljesség igénye nélkül: 

x A gyermekek vonatkozásában a fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek részére emelt összegű családi 
pótlékot folyósítanak. 

x A szülőt tartósan beteg, fogyatékos gyermeke után 2 nap pótszabadság illeti meg.  
x A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek és kísérője a tömegközlekedési eszközök 

igénybevétele során kedvezményben részesülnek.  
x Az oktatási-nevelési intézményekben az igénybevett étkeztetés során 50 %-os térítési díjkedvezmény jár 

a tartósan beteg és fogyatékos gyermekek részére.  
x A fogyatékossági támogatásban részesülő személyek gépkocsiszerzési és -átalakítási támogatásban is 

részesülhetnek, illetőleg parkolásuk megkönnyítése érdekében parkolási igazolványt igényelhetnek.  
x A munkáltatót megváltozott munkaképességű személy alkalmazása során járulékfizetési kedvezmény 

illeti meg.   
x A tartósan beteg munkavállaló adókedvezményt kap. 
x A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermekek részére közgyógyellátás jár. Némely 

betegség kezelését egészségügyi térítésköteles tevékenységgel támogatják. 
x A súlyosan fogyatékos, illetve 18 év alatti tartósan beteg személyek ápolása, gondozása okán orvosi 

szakértői vélemény alapján (korábban a települési önkormányzat jegyzője) 2013-től a járási hivatal az 
ápolást végző személy részére ápolási díjat állapít meg.  

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 

A fogyatékos személyek részére biztosítandó esélyegyenlőség egyik eszköze az akadálymentesítés, amely alatt 
ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó ember speciális szükségleteinek figyelembe vételével 
kialakítandó komplex akadálymentesítést kell érteni. Nemcsak liftek  és rámpák szerelését jelenti, hanem hangos 
térkép, indukciós hurok, könnyen érthető tájékoztató füzetek stb. elhelyezését, beszerzését is. Sőt nemcsak az 
épületek, hanem a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférését is jelenti, pl honlap akadálymentesítés, ezen 
kívül az emberek részéről megkívánja azt a megváltoztatott szemléletet is, amely a fogyatékos személyt 
egyenjogúnak tekinti.  

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
A középületek akadálymentesítése sajnos a településen még nem történt meg. A helyi boltok szolgáltatásainak 

igénybevétele is nehezített. A község jelenleg üzemelő  honlapja  nem akadálymentesített, elektronikus 
ügyintézésre lehetőség nincs. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a közeljövőben csak egy nyertes pályázattal 
tudják megoldani ezeket a problémákat. 

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

kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 
 
Szintén nem megoldott, az előző ponthoz hasonlóan nyertes pályázat útján valósítható meg. 

 
c) munkahelyek akadálymentesítettsége 
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Szintén nem megoldott, az előző pontokhoz hasonlóan nyertes pályázat útján valósítható meg. 
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 
 
Szintén nem megoldott, az előző pontokhoz hasonlóan nyertes pályázat útján valósítható meg. 
 

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

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 
Fogyatékossági támogatás, parkoló kártya, gépkocsi szerzési és átalakítási támogatás, vakok személyi járadéka. 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A fogyatékkal élő személyekről nincs adatbázis. Adatbázis létrehozása fogyatékossági terület 
megjelölésével. 

Középületekben nincs akadálymentesítés. 
Minél több középületet akadálymentesíteni, akár 
pénzügyi forrás biztosításával (kizárólag nyertes 

pályázat). 
 
 

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.) 

 
Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta a 2003. évi L. törvényt, a Nemzeti Civil Alapprogramról.  Ezzel elismerte a 
szervezetek működési feltételeihez források biztosításának szükségességét. A Nemzeti Civil Alapprogram célja a 
civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése. Településünkön a civil 
szervezetek aktív tevékenységet folytatnak.  
 
Civil szervezetek  a településen: 

x Bozsoki Sportegyesület 
x Castanea – Egészséges Középkorúakért Egyesület 
x Bozsoki Kökörcsin Hagyományőrző Egyesület 
x Bozsoki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
x Bozsoki Dalárda 

 
Az önkormányzat elismeri a civil szervezetek függetlenségét, és tiszteletben tartja működésüket, velük partneri 
viszonyt alakított ki. 
Az együttműködésnek köszönhetően az önkormányzati rendezvényeken, közösségi és kulturális programokat a 
szervezetek részt vesznek. 
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A Bozsoki Dalárda és a Bozsoki Kökörcsin Hagyományőrző Egyesület nevéhez méltóan próbálja őrizni a falusi 
hagyományokat (májusfa kitáncolás, szüreti felvonulás szervezésével, falusi összejövetelek, bálok rendezésével,) 
nem bejegyzett szervezet, működése klub jellegű. 
A Bozsoki Sportegyesület a helyi sport tevékenységek aktív magvalósítója, évek óta szervezi és intézi a 
településen a szabadidős sportágak és a versenyszerű labdarúgás ügyeit, amivel rendszeres sportolási és 
szórakozási lehetőséget biztosít a falu minden fiatal és kevésbé fiatal, de sportszerető lakójának. 
 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása 
Az önkormányzat és a szervezetek közötti aktív, rendszeres kapcsolat és a közös munka tapasztalatai az, amely 
alakítja az együttműködés tartalmi elemeit. A partneri együttműködés alapfeltétele pedig a folyamatos, rendszeres 
és hatékony kommunikáció, mely mindkét félnek az elemi felelőssége. Az önkormányzat eddig minden évben 
külön anyagi erőforrást biztosított a szervezetek részére, éves pénzbeli támogatás formájában, idén azonban 
szűkös lehetőségei miatt erre nem került sor. Az önkormányzat továbbra is szeretné a kiépített 
kapcsolatrendszert megtartani és a jövőben még jobban erősíteni. 
 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 
 
Az önkormányzat tagja a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Társulásának  (2014. évtől Kőszeg Város és 
Térsége Társulása). A Társulásban részt vevő települések összehangolják fejlesztéseiket, közös területfejlesztési 
koncepciókat, programokat, javaslatokat alakítanak ki. 
Az együttműködés keretében a társulás tagjai a kistérségi feladatellátás keretében gondoskodnak az egészségügyi, 
közoktatási, szociális, a belső ellenőrzési és a könyvtári szolgáltatási feladatok ellátásáról.  
 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
 
Bozsok községben nemzetiségi csoportok, így nemzetiségi önkormányzat sincs. 

 
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A civil szervezek közül többen részt vesznek a hagyományőrzésben, a közösségépítésben, idősek részére 
szervezett programokban, rászorulók részére történő lehetőségek felkutatásában, a gyermekek támogatásában. 

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

 
A településen ilyen szereplő nincs. 

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 
 

Az adatok felvétele és az abból következő problémák felmérése után az egyes partnerek tájékoztatása, további 
információk kérése, majd közösen megoldási javaslatok kidolgozása. Mindez személyes beszélgetéseken, majd 
amikor a koncepció elkészül, a HEP Fórumon részletes megvitatás. 

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

szolgáló eszközök bemutatása. 
 
A mindennapi kapcsolatokon túl, esetleges problémák felmerülésekor azonnali tájékoztatás személyesen, ezen 
kívül a HEP Fórum rendszeres ülésein. 
A közmeghallgatásokon a felmerülő problémák feljegyzése, válaszadás, majd később az elvégzett tevékenységről 
beszámoló. 
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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 

Tartós munkanélküliek száma magas Helyi vállalkozások ösztönzése helyiek 
alkalmazására 

50 éven felüli munkanélküliek száma magas Tanfolyamok feltérképezése, közzététele 
piacképes szakmákra való átképzés érdekében 

Munkanélküliekről nincs adatbázis Adatbázis létrehozása 

Gyermekek 

Fogyatékkal élő gyermekekről pontatlan, vagy 
nincs adatbázis Adatbázis létrehozása 

Tartós beteg gyermekekről pontatlan, vagy 
nincs adatbázis Adatbázis létrehozása 

Nincs adat arról, hogy hány gyerek jár át más 
településre bölcsődébe, óvodába 

Adatok nyilvántartása a más településre 
átjárókról 

Idősek 

Idősek egyedül maradnak, nappali ellátásuk 
megoldatlan Napközbeni ellátás megszervezése 

Nincs falugondnoki ellátás A falugondnoki szolgálatban még nem 
résztvevők bevonása 

Nők 

Megoldatlan gyermekfelügyelet Gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése 

GYES-en lévő édesanyák elszigetelődése Kifejezetten ennek a csoportnak szervezett 
programok 

Családok átmeneti otthona és anyaotthon 
férőhelyhiány 

Mikrotérségi, kistérségi szinten intézmény 
létrehozása, fenntartása 

Fogyatékkal 
élők 

A fogyatékkal élő személyekről nincs 
adatbázis. 

Adatbázis létrehozása fogyatékossági terület 
megjelölésével. 

Középületekben nincs akadálymentesítés. 
Minél több középületet akadálymentesíteni, 
akár pénzügyi forrás biztosításával (kizárólag 

nyertes pályázat). 
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A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Tartós munkanélküliek számának csökkentése 
szociális ügyintéző, helyi vállalkozások, 
polgármester 

50 éven felüli munkanélküliek számának 
csökkentése 

Munkanélküliekről éves adatbázis létrehozása 

Gyermekek 

Fogyatékkal élő gyerekekről éves adatbázis 
létrehozása 

óvoda, szociális ügyintéző, védőnő, egyéb 
jelzőrendszeri tagok, polgármester Tartósan beteg gyermekekről éves adatbázis 

Adatbázis a más településre járó óvodásokról, 
iskolásokról 

Idősek 

Idősek nappali ellátásának megszervezése 
(kizárólag nyertes pályázat esetén!) Polgármester, jegyző, polgármester, 

esélyegyenlőségi referens, szociális ügyintéző, 
intézmények vezetői, civilek, jegyző Falugondnoki ellátás megszervezése 

Nők 

Gyermekfelügyelet megoldása Polgármester, jegyző, képviselő-testület, 
esélyegyenlőségi referens, szociális ügyintéző, 
intézmények vezetői, civilek, HEP-fórum 
vezetője, gyermekekkel foglalkozó 
munkacsoport vezetője 

GYES-en lévő édesanyák elszigetelődésének 
megakadályozása 

Családok átmeneti otthona és anyaotthon 
férőhelyhiány megszüntetése mikrotérséggel 

közösen 

Fogyatékkal 
élők 

A fogyatékkal élő személyekről éves adatbázis 
létrehozása szociális ügyintéző, helyi vállalkozások, helyi 

önkormányzat, polgármester Középületekben akadálymentesítés (kizárólag 
nyertes pályázat esetén) 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák egyenlő bánásmódban részesülnek.  
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők próbáljanak önellátásra törekedni. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek életkörülményeinek javítását. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek segítésére és ellátásukra. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenlő bánásmód elvét. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők mindennapi élethez szükséges feltételek biztosítására. 
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                Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: 

Tartós munkanélküliek számának csökkentése 
MEGVALÓSULT: az önkormányzat közfoglalkoztatási 
programban vett részt, ebbe bevonta a munkaügyi központnál 
regisztrált helyi munkanélkülieket. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

 180 napnál hosszabb idejű munkanélküliség, hátrányos 
megkülönböztetés, aluliskolázottság, bejárás miatti nehézségek 

Célok - Általános megfogalmazás  
 
- rövid, 
 - Középtávú, 
 - hosszú távú időegységekre bontásban 

Munkaerőpiacra való visszatérés  
 

- rászorulók felmérése 
- munkaügyi mentor segítségével képzések feltérképezése 
- támogatott munkahelyek megkeresése, munkába állás 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

Rászorulók felmérése 
Kapcsolatfelvétel a munkaügyi központ munkatársával. 
Részvétel az álláskeresési tanácsadásokon, tájékoztató fórumokon, 
állásbörzéken. 
Kapcsolatfelvétel TKKI-val. 
Támogatott képzésekre jelentkezés, utazási támogatással 
Helyi cégek  munkaerő igényének felmérése 
Elhelyezkedések  

Résztvevők és 
 
felelős 

Tartós munkanélküliek, munkaügyi kp. munkatársai 
 
Szociális ügyintéző 

Partnerek Munkaügyi kp. TKKI , Önkormányzat, helyi vállalkozások 

Határidő(k) pontokba szedve 

2013.  december 31.: rászorulók felmérése, munkaügyi támogatások 
felkutatása 
2014. március 31.: támogatott képzésekre jelentkezések 
2014. december 31.: visszatérés a munkaerő piacra 

Eredményességi mutatók 
(INDIKÁTOROK) 
és annak dokumentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosszútávon), valamint  
 
fenntarthatósága 

A tartós munkanélküliek 80%-aképzésen vesz részt 
60%-a elhelyezkedik támogatással 
 
Javuló életszínvonal, anyagi biztonság, az új munkahely megtartása 
hosszú távon. 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Érdektelenség. 
Fontos a meggyőző erő, dolgozni akarás, a jobb élet lehetőségének 
felismerése. 

Szükséges erőforrások Pénzügyi erőforrás: munkaügyi pályázatból kapott támogatás 
Humán erőforrás: képző intézmények, munkáltatók 
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Intézkedés címe: 

50 éven felüli munkanélküliek számának csökkentése 
MEGVALÓSULT:az önkormányzat közfoglalkoztatási 
programban vett részt, ebbe bevonta a munkaügyi központnál 
regisztrált helyi munkanélkülieket, akik kivétel nélkül 50 év feletti 
volt. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

 Az 50 éven felüliek körében 180 napnál hosszabb idejű 
munkanélküliség, hátrányos megkülönböztetés, aluliskolázottság, bejárás 
miatti nehézségek 

Célok - Általános megfogalmazás  
 
- rövid, 
 - Középtávú, 
 - hosszú távú időegységekre bontásban 

Munkaerőpiacra való visszatérés  
 

- rászorulók felmérése 
- munkaügyi mentor segítségével képzések feltérképezése 
- támogatott munkahelyek megkeresése, munkába állás 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

Rászorulók felmérése 
Kapcsolatfelvétel a munkaügyi központ munkatársával. 
Részvétel az álláskeresési tanácsadásokon, tájékoztató fórumokon, 
állásbörzéken. 
Kapcsolatfelvétel TKKI-val. 
Támogatott képzésekre jelentkezés, utazási támogatással 
Helyi cégek  munkaerő igényének felmérése 
Elhelyezkedések  

Résztvevők és 
 
felelős 

50 éven felüli tartós munkanélküliek, munkaügyi kp. munkatársai 
 
szociális ügyintéző 

Partnerek Munkaügyi kp. TKKI , Önkormányzat, helyi vállalkozások 

Határidő(k) pontokba szedve 

2014.  december 31.: rászorulók felmérése, munkaügyi támogatások 
felkutatása 
2014. március 31.: támogatott képzésekre jelentkezések 
2014. december 31.: visszatérés a munkaerő piacra 

Eredményességi mutatók 
(INDIKÁTOROK) 
és annak dokumentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosszútávon), valamint  
 
fenntarthatósága 

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek 80%-aképzésen vesz részt 
60%-a elhelyezkedik támogatással 
 
Javuló életszínvonal, anyagi biztonság, az új munkahely megtartása 
hosszú távon. 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Érdektelenség. 
Fontos a meggyőző erő, dolgozni akarás, a jobb élet lehetőségének 
felismerése. 

Szükséges erőforrások Pénzügyi erőforrás: munkaügyi pályázatból kapott támogatás 
Humán erőforrás: képző intézmények, munkáltatók 
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Intézkedés címe: Munkanélküliekről éves adatbázis létrehozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) Nincsenek adatok a munkanélküliek létszámáról. 

Célok - Általános megfogalmazás és 
- rövid, 
 -középtávú, 
 -hosszútávú időegységekre bontásban 

Teljes körű (éves) adatbázis létrehozása. 
- Munkanélküliek feltérképezése 
- Folyamatos adatfrissítés, esetleges hibák kiküszöbölése 
- Évenkénti korrekt adatbázis létrehozása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

 
- Adatgyűjtés 
- Adatbázis létrehozása 
- Adatbázis folyamatos karbantartása 

Résztvevők és 
felelős Munkaügyi Központ munkatársai, jegyző, szociális ügyintéző 

Partnerek szociális ügyintéző, Munkaügyi Központ munkatársai, jegyző 

Határidő(k) pontokba szedve 

 
Adatbázis létrehozása, partnerek megkeresése: 2014. június 30. 
Adatbázis feltöltése: 2014. december 31. 
Évente: évenkénti frissített adatbázis létrehozása 
Módosított határidő: 2017. december 31. 

Eredményességi mutatók és annak 
dokumentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Teljes körű éves adatbázis megléte. Folyamatos frissítés. 
 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Együttműködés hiánya.  
 

Szükséges erőforrások Számítógép, humán erőforrás (szociális ügyintéző) 
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Intézkedés címe: Fogyatékkal élő gyermekekről éves adatbázis létrehozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) Nincsenek adatok a fogyatékkal élő gyermekek létszámáról. 

Célok - Általános megfogalmazás és 
- rövid, 
 -középtávú, 
 -hosszútávú időegységekre bontásban 

Teljes körű (éves) adatbázis létrehozása. 
- Fogyatékkal élő gyermekek feltérképezése 
- Folyamatos adatfrissítés, esetleges hibák kiküszöbölése 
- Évenkénti korrekt adatbázis létrehozása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

 
- Adatgyűjtés 
- Adatbázis létrehozása 
- Adatbázis folyamatos karbantartása 

Résztvevők és 
felelős szociális ügyintéző, védőnő, jegyző 

Partnerek szociális ügyintéző, védőnő, jegyző 

Határidő(k) pontokba szedve 

 
Adatbázis létrehozása, partnerek megkeresése: 2014. június 30. 
Adatbázis feltöltése: 2014. december 31. 
Évente: évenkénti frissített adatbázis létrehozása 
Módosított határidő: 2017. december 31. 

Eredményességi mutatók és annak 
dokumentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Teljes körű éves adatbázis megléte. Folyamatos frissítés. 
 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Együttműködés hiánya.  
 

Szükséges erőforrások Számítógép, humán erőforrás (szociális ügyintéző) 
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Intézkedés címe: Tartósan beteg gyermekekről éves adatbázis létrehozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) Nincsenek adatok a tartósan beteg gyermekek létszámáról. 

Célok - Általános megfogalmazás és 
- rövid, 
 -középtávú, 
 -hosszútávú időegységekre bontásban 

Teljes körű (éves) adatbázis létrehozása. 
- Tartósan beteg gyermekek feltérképezése 
- Folyamatos adatfrissítés, esetleges hibák kiküszöbölése 
- Évenkénti korrekt adatbázis létrehozása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

 
- Adatgyűjtés 
- Adatbázis létrehozása 
- Adatbázis folyamatos karbantartása 

Résztvevők és 
felelős szociális ügyintéző, védőnő, jegyző 

Partnerek szociális ügyintéző, védőnő, jegyző 

Határidő(k) pontokba szedve 

 
Adatbázis létrehozása, partnerek megkeresése: 2014. június 30. 
Adatbázis feltöltése: 2014. december 31. 
Évente: évenkénti frissített adatbázis létrehozása 
Módosított határidő: 2017. december 31. 

Eredményességi mutatók és annak 
dokumentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Teljes körű éves adatbázis megléte. Folyamatos frissítés. 
 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Együttműködés hiánya.  
 

Szükséges erőforrások Számítógép, humán erőforrás (szociális ügyintéző) 
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Intézkedés címe: A településről eljáró óvodás, iskolás gyermekekről éves adatbázis 
létrehozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nincsenek adatok a településről eljáró óvodás, iskolás gyermekek 
létszámáról. 

Célok - Általános megfogalmazás és 
- rövid, 
 -középtávú, 
 -hosszútávú időegységekre bontásban 

Teljes körű (éves) adatbázis létrehozása. 
- A településről eljáró iskolás, óvodás gyermekek feltérképezése 
- Folyamatos adatfrissítés, esetleges hibák kiküszöbölése 
- Évenkénti korrekt adatbázis létrehozása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

 
- Adatgyűjtés 
- Adatbázis létrehozása 
- Adatbázis folyamatos karbantartása 

Résztvevők és 
felelős szociális ügyintéző, tankerületi munkatárs, jegyző 

Partnerek szociális ügyintéző, tankerületi munkatárs, jegyző 

Határidő(k) pontokba szedve 

 
Adatbázis létrehozása, partnerek megkeresése: 2014. június 30. 
Adatbázis feltöltése: 2014. december 31. 
Évente: évenkénti frissített adatbázis létrehozása 
Módosított határidő: 2017. december 31. 

Eredményességi mutatók és annak 
dokumentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Teljes körű éves adatbázis megléte. Folyamatos frissítés. 
 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Együttműködés hiánya.  
 

Szükséges erőforrások Számítógép, humán erőforrás (szociális ügyintéző) 
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Intézkedés címe: Idősek nappali ellátásának megszervezése (kizárólag nyertes 
pályázat esetén!) 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A település nagy az idősek aránya, meg kell szervezni az őket segítő 
nappali rendszerű ellátást.  

Célok - Általános megfogalmazás és 
- rövid, 
 -középtávú, 
 -hosszútávú időegységekre bontásban 

Idősek nappali ellátásának kialakítása, bevezetése. 
- Idős emberek körében elvégzett igényfelmérés, annak 

kiértékelése 
- Az igénylők több, mint felét gondozzák a nappali ellátás 

keretében 
- Nappali ellátó rendszer hatékonyan működik 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

- Kérdőív készítése igényfelméréshez. 
- Kérdőívek eljuttatása az érdekeltekhez. 
- Válaszok kiértékelése. 
- Az ellátó rendszer pénzügyi hátterének kialakítása. Pályázatfigyelés. 
- A nappali ellátás megszervezése, fenntartása. 
 

Résztvevők és 
felelős 

Idős emberek, házi gondozók, háziorvos, szociális ügyintéző, 
polgármester, jegyző, esélyegyenlőségi referens 
 

Partnerek Idős emberek, házi gondozók, háziorvos, szociális ügyintéző, 
polgármester, jegyző 

Határidő(k) pontokba szedve 

Igényfelmérés: 2014. március 31-ig 
Pályázat felkutatása: 2014. szeptember 31. 
Intézmény alapítása, létrehozása: 2014. december 31. 
Módosított határidő: 2017. december 31. (Ezidáig nyertes pályázattal nem 
rendelkezünk.) 

Eredményességi mutatók és annak 
dokumentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Idősek nappali ellátási intézményének létrehozása.  
- Intézmény megalakításra került. 
- Helyi lakosú idősek igénybe veszik a szolgáltatást. 
- Az intézmény kihasználtsága, gondozottak elégedettsége 100% 

 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Érdektelenség. Forráshiány. Nincs pályázati lehetőség. 
 

Szükséges erőforrások Pályázat, pénz, humán erőforrás. 
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Intézkedés címe: Falugondnoki szolgálat megszervezése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A település nagy az idősek aránya, meg kell szervezni az őket is segítő 
falugondnoki szolgálatot.  

Célok - Általános megfogalmazás és 
- rövid, 
 -középtávú, 
 -hosszútávú időegységekre bontásban 

Falugondnoki ellátásának kialakítása, megszervezése. 
- Igényfelmérés, annak kiértékelése 
- A lakosság nagy része igénybe veszi a falugondnoki szolgálatot. 
- A falugondnoki szolgálat hatékonyan működik 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

- Kérdőív készítése igényfelméréshez. 
- Kérdőívek eljuttatása a lakossághoz. 
- Válaszok kiértékelése. 
- Az ellátó rendszer pénzügyi hátterének kialakítása.  
- A leendő falugondnok képzésen való részvétele. 
- A falugondnoki szolgálat hatékonyan működik. 
 

Résztvevők és 
felelős 

Lakosság szociális ügyintéző, polgármester, jegyző, esélyegyenlőségi 
referens 
 

Partnerek Lakosság, szociális ügyintéző, polgármester, jegyző 

Határidő(k) pontokba szedve 

Igényfelmérés: 2014. március 31-ig 
Falugondnoki képzés vége: 2014. szeptember 31. 
Falugondnoki szolgálat létrehozása: 2014. december 31. 
Módosított határidő: 2017. december 31. 

Eredményességi mutatók és annak 
dokumentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Falugondnoki szolgálat létrehozása.  
- A szolgálat megalakításra került. 
- Lakosság igénybe veszik a szolgáltatást. 
- A kihasználtság, elégedettség 100 % 

 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Érdektelenség. Forráshiány. Nincs pályázati lehetőség. 
 

Szükséges erőforrások Pályázat, pénz, humán erőforrás. 
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Intézkedés címe: Programszervezés felügyelet nélküli gyermekek részére 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) Felügyelet nélküli gyerekek délutánonként, iskolai szünetekben. 

Célok - Általános megfogalmazás  
 
- rövid, 
 - Középtávú, 
 - hosszú távú időegységekre bontásban 

Gyermekfeügyelet megszervezése 
 

� családi napközi létrehozása 
� táborok szervezése nyári szünidőre 
� esetlegesen folyamatos működtetés 

  

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

 
gyermeklétszám/igény felmérése 
táboroztatási lehetőségek feltérképezése 
pályázati lehetőségek keresése (Erzsébet Program) 
helyi vállalkozások anyagi támogatása (felmérés, felkérés 
együttműködésre) 

Résztvevők és 
 
 
felelős 

Lakosság (gyermekek és szüleik), oktatási intézmények 
 
a gyermekekkel foglalkozó munkacsoport vezetője 

Partnerek Önkormányzat, intézményvezetők, szülők, egyéni vállalkozók 

Határidő(k) pontokba szedve 

- 2014. január 31.: gyereklétszám felmérése 
- 2014. március 31.: táboroztatási lehetőségek felmérése 
- 2014. április 30.: pályázati lehetőségek keresése, pályázatírás, 

helyi vállalkozók meggyőzése anyagi támogatás nyújtásáról 
- 2014. június 30. táboroztatás beindítás 

Módosított határidő: 2017. december 31. 

Eredményességi mutatók 
(INDIKÁTOROK) 
és annak dokumentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

� naponta legalább 5 gyermek felügyelete  
� 10 fő táboroztatása 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Aktivitás hiánya, érdektelenség. 
Szülők meggyőzése. 

Szükséges erőforrások Pénzügyi erőforrások megteremtése pályázattal, helyiek támogatásával. 
Humán erőforrás: felügyelők. 
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Intézkedés címe: A GYES-en lévő édesanyák elszigetelődésének megakadályozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) Egyedüllét, kapcsolatok beszűkülése 

Célok - Általános megfogalmazás  
 
- rövid, 
 - Középtávú, 
 - hosszú távú időegységekre bontásban 

Aktív édesanyák, emberi kapcsolatok, közösségi élet 
 

- igényfelmérés érintettek körében 
- „Baba-mama” klub megszervezése 
- bekapcsolódás a közösségi életbe 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

Igényfelmérés 
„Baba-mama” klub megalapítása 
A klub elindítása, melynek keretében beszélgetések, kézimunka, 
tapasztalatcsere. 
Bekapcsolódás a település életébe: közösségi programokba. 

 
 

Résztvevők és 
 
felelős 

A településen élő GYES-en lévő édesanyák, önkormányzat, jegyző, HEP 
Fórum-munkacsoport vezetője 

Partnerek Önkormányzat, szoc. ügyintéző, civil szervezetek,   
 

Határidő(k) pontokba szedve 

Igényfelmérés: 2014. január 31. 
Klubalapítás: 2014. március 31. 
Program indulása: 2014. június 30. 
Módosított határidő: 2017. december 31. 
 

Eredményességi mutatók 
(INDIKÁTOROK) 
és annak dokumentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

- Hány fő igénylő van a településen 
- Létrejött a Baba-mama Klub, amit heti egy alkalommal 

látogatnak 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei Érdektelenség, inaktív édesanyák. Meggyőzés a haszonosságról.  

Szükséges erőforrások Emberi erőforrás: klubvezető, szoc. gondozó  



 60 

 

Intézkedés címe: Családok átmeneti otthona és anyaotthon férőhelyhiány megszüntetése 
mikrotérséggel közösen 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Településünkön a krízishelyzetbe került nők/családok elhelyezése nincs megoldva, 
anyaotthoni ellátást nem lehet igénybe venni.  

Célok -  
Általános megfogalmazás és 
rövid-, közép- és hosszú távú 
időegységekre bontásban 

A krízishelyzetbe került családok/nők számára családok átmeneti 
otthonában/anyaotthoniban ellátás biztosítása. 
 
Intézmények felkutatása 
Megállapodás megkötése 

 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

felmérést kell készíteni az esetleges igénylők számáról. 
fel kell keresni a szombathelyi anyaotthont a lehetőségek feltérképezése céljából 
támogatás biztosítása az anyaotthonba került nők ellátásáért 
 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat, a településen élő nők, védőnő, HEP csoport felelőse 

Partnerek 
anyaotthon, védőnő, háziorvos, körzeti megbízottak 

Határidő(k) pontokba szedve 
1-5 hónap: a szombathelyi intézmény felkeresése 
5-12 hónap: lehetőség szerint megállapodás megkötése a befogadásról  
Módosított határidő: 2017. december 31. 

Eredményességi mutatók és 
annak dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és hosszú 
távon), valamint 
fenntarthatósága 

A szombathelyi anyaotthon felkeresése, tárgyalások folytatása. 
Megállapodás megkötése a szombathelyi anyaotthonnal. 
Sikeres pályázati lehetőség. 
Anyaotthon céljára megfelelő átmeneti szállás építése, vagy már meglévő épület 
átalakítása. 
 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

A szombathelyi intézmény helyhiány miatt elutasító választ ad. 
Nem lesz pályázati forrás erre a célra. 
Az önkormányzatnak nem lesz anyagi erőforrása a megvalósításhoz. 
Csak sikeres pályázat esetén megvalósítható 

Szükséges erőforrások 
Pályázati pénz, saját anyagi erő. 
A célnak megfelelő épület. 
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Intézkedés címe: Fogyatékkal élő gyermekekről éves adatbázis készítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Pontatlan, nem teljes körű adatok a fogyatékkal élő gyermekek 
létszámáról, betegségükről. 

Célok - Általános megfogalmazás és 
- rövid, 
 -középtávú, 
 -hosszútávú időegységekre bontásban 

Teljeskörű  (éves) adatbázis létrehozása. 
- Fogyatékkal élő gyermekek létszámának, betegségének, 

feltérképezése 
- Adatfrissítés, esetleges pontatlanságok kiszűrése 
- Évenkénti korrekt adatbázis létrehozása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

 
Partnerek megkeresése (jelzőrendszer) 
Adatgyűjtés 
Adatbázis létrehozása 
Adatbázis karbantartása, folyamatos működése 
 

Résztvevők és 
felelős 

védőnő, óvoda vezetője; családsegítő; ifjúságvédelmi, gyermekvédelmi 
felelős; szülők, gyermekorvos, jegyző, szociális ügyintéző 

Partnerek 
védőnő, iskola,- óvoda-, bölcsőde vezetője; családsegítő; ifjúságvédelmi, 
gyermekvédelmi felelős; gyermekorvos, szülők, jegyző, szociális 
ügyintéző 

Határidő(k) pontokba szedve 

Adatbázis kialakítása, partnerek megkeresése: 2014. június 30. 
Adatbázis feltöltése: 2014. december 31. 
Évente: évenkénti frissített adatbázis létrehozása 
Módosított határidő: 2017. december 31. 

Eredményességi mutatók és annak 
dokumentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Teljes körű éves adatbázis megléte. Folyamatos frissítés. 
 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Együttműködés hiánya. Dokumentumok hiánya. 
Gyermekekkel foglalkozó szakemberek folyamatos adatszolgáltatása, 
jelzése. 

Szükséges erőforrások Szakember, számítógép. 
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Intézkedés címe: 

Középületek akadálymentesítése, mozgáskorlátozottak közlekedésének 
könnyítése (kizárólag nyertes pályázat esetén!) 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen a középületek nem akadálymentesek, a járdák sok helyen tönkrementek, 
a mozgássérültek járműveivel járhatatlanok.  

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre bontásban 

Akadálymentesítés, rámpák kialakítása, járdák kijavítása. 
 
A nem akadálymentesített, sérült, tönkrement területek feltérképezése. 
 Költségvetés készítése a feltárt problémák megoldására. 
 Hibák kijavítása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Felmérés elkészítése a javítandó, felújítandó területekről. 
Költségvetés készítése 
pályázati lehetőségek figyelése, pályázat benyújtása 
kivitelezése 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat, mozgássérültek 
Polgármester 

Partnerek 
mozgássérültek, babakocsis anyukák, önkormányzat, munkát kivitelezők 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2013. december 31.: sérült járdarészek, nem akadálymentes épületek felmérése 
2014. március 31.: pályázat beadása 
2014. december 31.: kivitelezés 
Módosított határidő: 2017. december 31. (Ezidáig nyertes pályázattal nem rendelkezünk.) 

Eredményességi mutatók 
és annak 
dokumentáltsága, forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Felmérések nyilvántartása 
Pályázati lehetőség. 
Anyagi források megteremtése 
Munkák elvégzése 
 Minden járda, épület alkalmas a mozgássérültek és kismamák babakocsival történő 
használatra. 
 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Nem lesz megfelelő pályázati lehetőség. 
Az önkormányzat nem tud anyagi forrást biztosítani. 
 

Szükséges erőforrások 

Pályázati támogatás, kivitelező 
Pályázatfigyelő, kivitelezés lebonyolítását irányító személy. 
A munkákat elvégző dolgozók . 



2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseibe

n feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
1 Tartós 

munkanélküli
ek számának 
csökkentése 

Tartós 
munkanélküli
ek száma 
magas 

A 180 napnál 
régebben 
munka nélkül 
lévők száma 
csökkenjen. 

- Rászorulók 
felmérése 
Kapcsolatfelv
étel a 
munkaügyi 
központ 
munkatársával
. 
Részvétel az 
álláskeresési 
tanácsadásoko
n, tájékoztató 
fórumokon, 
állásbörzéken. 
Kapcsolatfelv
étel TKKI-
val. 
Támogatott 
képzésekre 
jelentkezés, 
utazási 
támogatással 
Helyi cégek  
munkaerő 
igényének 
felmérése 

jegyző 2014. 
december 31. 

A tartós 
munkanélküli
ek 80%-
aképzésen 
vesz részt 
60%-a 
elhelyezkedik 
támogatással 
 
Javuló 
életszínvonal, 
anyagi 
biztonság, az 
új munkahely 
megtartása 
hosszú távon. 

Pénzügyi 
erőforrás: 
munkaügyi 
pályázatból 
kapott 
támogatás 
Humán 
erőforrás: 
képző 
intézmények, 
munkáltatók 

intenzív 
kapcsolat 
fenntartása a 
Munkaügyi 
Központtal, 
álláskínálatok 
folyamatos 
figyelemmel 
kísérése  
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Elhelyezkedés
ek  

2 50 éven felüli 
munkanélküli
ek számának 
csökkentése 

50 éven felüli 
munkanélküli
ek száma 
magas 

Az 50 év 
feletti 
munkanélküli
ek száma 
csökkenjen. 

- Rászorulók 
felmérése 
Kapcsolatfelv
étel a 
munkaügyi 
központ 
munkatársával
. 
Részvétel az 
álláskeresési 
tanácsadásoko
n, tájékoztató 
fórumokon, 
állásbörzéken. 
Kapcsolatfelv
étel TKKI-
val. 
Támogatott 
képzésekre 
jelentkezés, 
utazási 
támogatással 
Helyi cégek  
munkaerő 
igényének 
felmérése 
Elhelyezkedés
ek  

jegyző 2014. 
december 31. 

Az 50 éven 
felüli tartós 
munkanélküli
ek 80%-
aképzésen 
vesz részt 
60%-a 
elhelyezkedik 
támogatással 
 
Javuló 
életszínvonal, 
anyagi 
biztonság, az 
új munkahely 
megtartása 
hosszú távon. 

Pénzügyi 
erőforrás: 
munkaügyi 
pályázatból 
kapott 
támogatás 
Humán 
erőforrás: 
képző 
intézmények, 
munkáltatók 

intenzív 
kapcsolat 
fenntartása a 
Munkaügyi 
Központtal, 
álláskínálatok 
folyamatos 
figyelemmel 
kísérése  

3 Munkanélküli
ekről éves 
adatbázis 
létrehozása 

Munkanélküli
ekről nincs 
adatbázis 

Legyen 
információ a 
munkanélküli
ekről 

- - Adatgyűjtés 
- Adatbázis 
létrehozása 
- Adatbázis 
folyamatos 

szociális 
ügyintéző 

2014. 
december 31. 
Módosított 
határidő: 2017. 
december 31. 

Teljes körű 
éves adatbázis 
megléte. 
Folyamatos 
frissítés. 

Számítógép, 
humán 
erőforrás 
(szociális 
ügyintéző) 

folyamatos 
együttműködé
s, megfelelő 
kommunikáci
ó 
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karbantartása 
II. A gyermekek esélyegyenlősége 
1 Fogyatékkal 

élő 
gyermekekről 
éves adatbázis 
létrehozása 

Nincsenek 
adatok a 
fogyatékkal 
élő gyermekek 
létszámáról. 

Legyen 
információ a 
fogyatékkal 
élő 
gyermekekről 

- - Adatgyűjtés 
- Adatbázis 
létrehozása 
- Adatbázis 
folyamatos 
karbantartása 

szociális 
ügyintéző 

2014. 
december 31. 
Módosított 
határidő: 2017. 
december 31. 

Teljes körű 
éves adatbázis 
megléte. 
Folyamatos 
frissítés. 

Számítógép, 
humán 
erőforrás 
(szociális 
ügyintéző) 

folyamatos 
együttműködé
s, megfelelő 
kommunikáci
ó 

2 Tartósan 
beteg 
gyermekekről 
éves adatbázis 
létrehozása 

Nincsenek 
adatok a 
tartósan beteg 
gyermekek 
létszámáról. 

Legyen 
információ a 
tartósan beteg 
gyermekekről 

- - Adatgyűjtés 
- Adatbázis 
létrehozása 
- Adatbázis 
folyamatos 
karbantartása 

szociális 
ügyintéző 

2014. 
december 31. 
Módosított 
határidő: 2017. 
december 31. 

Teljes körű 
éves adatbázis 
megléte. 
Folyamatos 
frissítés. 

Számítógép, 
humán 
erőforrás 
(szociális 
ügyintéző) 

folyamatos 
együttműködé
s, megfelelő 
kommunikáci
ó 

3 A településről 
eljáró óvodás, 
iskolás 
gyermekekről 
éves adatbázis 
létrehozása 

Nincsenek 
adatok a 
településről 
eljáró óvodás, 
iskolás 
gyermekek 
létszámáról. 

Legyen 
információ a 
településről 
eljáró 
óvodásokról, 
iskolásokról  

- - Adatgyűjtés 
- Adatbázis 
létrehozása 
- Adatbázis 
folyamatos 
karbantartása 

szociális 
ügyintéző 

2014. 
december 31. 
Módosított 
határidő: 2017. 
december 31. 

Teljes körű 
éves adatbázis 
megléte. 
Folyamatos 
frissítés. 

Számítógép, 
humán 
erőforrás 
(szociális 
ügyintéző) 

folyamatos 
együttműködé
s, megfelelő 
kommunikáci
ó 

III. A nők esélyegyenlősége 
1 Programszerv

ezés felügyelet 
nélküli 
gyermekek 
részére 

Felügyelet 
nélküli 
gyerekek 
délutánonként
, iskolai 
szünetekben. 

Ne legyen 
olyan 
édesanya a 
településen, 
akinek 
problémát 
okoz a 
gyermek 
szünidőben/s
zabadidőben 
való 
elhelyezése 

- gyermeklé
tszám/igé
ny 
felmérése 
táboroztat
ási 
lehetősége
k 
feltérképe
zése 
pályázati 
lehetősége
k keresése 

a 
gyermekekkel 
foglalkozó 
munkacsopor
t vezetője 

2014. június 
30.  
Módosított 
határidő: 2017. 
december 31. 

naponta 
legalá
bb 5 
gyer
mek 
felüg
yelete  

10 fő 
táboroztatása 

Pénzügyi 
erőforrások 
megteremtése 
pályázattal, 
helyiek 
támogatásával
. 
Humán 
erőforrás: 
felügyelők. 

intenzív 
kapcsolat 
fenntartása a 
Gyermekjóléti 
Szolgálattal, 
táborozási 
lehetőségek, 
gyermekprogr
amok 
folyamatos 
figyelemmel 
kísérése  



 

 66 
 

(Erzsébet 
Program) 

helyi 
vállalkozások 
anyagi 
támogatása 
(felmérés, 
felkérés 
együttműködé
sre) 

2 A GYES-en 
lévő 
édesanyák 
elszigetelődés
ének 
megakadályoz
ása 

Egyedüllét, 
kapcsolatok 
beszűkülése 

A GYES-en 
lévő 
édesanyák ne 
szigetelődjene
k el a 
környezetüktő
l 

- Igényfelmérés 
„Baba-mama” 
klub 
megalapítása 
A klub 
elindítása, 
melynek 
keretében 
beszélgetések, 
kézimunka, 
tapasztalatcser
e.Bekapcsoló
dás a település 
életébe: 
közösségi 
programokba. 

HEP Fórum-
munkacsopor
t vezetője 

2014. június 
30. 
Módosított 
határidő: 2017. 
december 31. 

Létrejött a 
Baba-mama 
Klub, amit 
heti egy 
alkalommal 
látogatnak 

Emberi 
erőforrás: 
klubvezető, 
szoc. 
gondozó  

folyamatos 
szervezés, 
kommunikáci
ó 

3 Családok 
átmeneti 
otthona és 
anyaotthon 
férőhelyhiány 
megszüntetés
e 
mikrotérségge
l közösen 

Településünk
ön a 
krízishelyzetb
e került 
nők/családok 
elhelyezése 
nincs 
megoldva, 
anyaotthoni 

A 
krízishelyzetb
en lévő 
családok/édes
anyák 
lakhatási 
problémái ne 
legyenek 
megoldatlano

- felmérést kell 
készíteni az 
esetleges 
igénylők 
számáról. 
fel kell keresni 
a 
szombathelyi 
anyaotthont a 
lehetőségek 

önkormányzat 5-12 hónap A 
szombathelyi 
anyaotthon 
felkeresése, 
tárgyalások 
folytatása. 
Megállapodás 
megkötése a 
szombathelyi 
anyaotthonnal

Pályázati 
pénz, saját 
anyagi erő. 
A célnak 
megfelelő 
épület. 

folyamatos 
kommunikáci
ó 
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ellátást nem 
lehet igénybe 
venni.  

k feltérképezése 
céljából 
támogatás 
biztosítása az 
anyaotthonba 
került nők 
ellátásáért 

. 
Sikeres 
pályázati 
lehetőség. 
Anyaotthon 
céljára 
megfelelő 
átmeneti 
szállás építése, 
vagy már 
meglévő 
épület 
átalakítása. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 
1 Idősek 

nappali 
ellátásának 
megszervezés
e (nyertes 
pályázat 
esetén!) 

A település 
nagy az 
idősek aránya, 
meg kell 
szervezni az 
őket segítő 
nappali 
rendszerű 
ellátást.  

Legyen 
megoldott az 
idős emberek 
napközbeni 
ellátása 

- - Kérdőív 
készítése 
igényfelmérés
hez. 
- Kérdőívek 
eljuttatása az 
érdekeltekhez. 
- Válaszok 
kiértékelése. 
- Az ellátó 
rendszer 
pénzügyi 
hátterének 
kialakítása. 
Pályázatfigy
elés. 
- A nappali 
ellátás 
megszervezés
e, fenntartása. 

jegyző 2014. 
december 31. 
Módosított 
határidő: 2017. 
december 31. 

Idősek 
nappali 
ellátási 
intézményéne
k létrehozása. 
Intézmény 
megalakításra 
került. Helyi 
lakosú idősek 
igénybe veszik 
a szolgáltatást. 
Az intézmény 
kihasználtsága
, gondozottak 
elégedettsége 
100% 

Pályázat, 
pénz, humán 
erőforrás. 

folyamatos 
szervezés, 
kommunikáci
ó a házi 
gondozókkal 

2 Falugondnoki 
szolgálat 

A település 
nagy az 

Az 
idősek/rászor

- - Kérdőív 
készítése 

polgármester 2014. 
december 31. 

Falugondnoki 
szolgálat 

Pályázat, 
pénz, humán 

folyamatos 
szervezés, 
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megszervezés
e 

idősek aránya, 
meg kell 
szervezni az 
őket is segítő 
falugondnoki 
szolgálatot.  

ulók segítése a 
Falugondnoki 
Szolgálaton 
keresztül (is) 
legyen 
megoldott 

igényfelmérés
hez. 
- Kérdőívek 
eljuttatása a 
lakossághoz. 
- Válaszok 
kiértékelése. 
- Az ellátó 
rendszer 
pénzügyi 
hátterének 
kialakítása.  
- A leendő 
falugondnok 
képzésen való 
részvétele. 
- A 
falugondnoki 
szolgálat 
hatékonyan 
működik. 

Módosított 
határidő: 2017. 
december 31. 

létrehozása. A 
szolgálat 
megalakításra 
került. 
Lakosság 
igénybe veszik 
a szolgáltatást. 
A 
kihasználtság, 
elégedettség 
100 % 

erőforrás. kommunikáci
ó a házi 
gondozókkal, 
falugondnok 
beiskolázása 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
1 Fogyatékkal 

élő 
gyermekekről 
éves adatbázis 
készítése 

Pontatlan, 
nem teljes 
körű adatok a 
fogyatékkal 
élő gyermekek 
létszámáról, 
betegségükről. 

Legyen 
információ a 
fogyatékkal 
élő 
gyermekekről 

- Partnerek 
megkeresése 
(jelzőrendszer
) 
Adatgyűjtés 
Adatbázis 
létrehozása 
Adatbázis 
karbantartása, 
folyamatos 
működése 

szociális 
ügyintéző 

2014. 
december 31. 
Módosított 
határidő: 2017. 
december 31. 

Teljes körű 
éves adatbázis 
megléte. 
Folyamatos 
frissítés. 

Szakember, 
számítógép. 

folyamatos 
együttműködé
s, megfelelő 
kommunikáci
ó 

2 Középületek 
akadálymente
sítése, 

A településen 
a középületek 
nem 

A 
mozgáskorlát
ozottak gond 

- Felmérés 
elkészítése a 
javítandó, 

polgármester 214. 
december 31. 
Módosított 

Felmérések 
nyilvántartása 
Pályázati 

Pályázati 
támogatás, 
kivitelező 

folyamatos 
karbantartás, 
felújítás 
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mozgáskorlát
ozottak 
közlekedéséne
k könnyítése 
(kizárólag 
nyertes 
pályázat 
esetén!) 

akadálymente
sek, a járdák 
sok helyen 
tönkrementek
, a 
mozgássérülte
k járműveivel 
járhatatlanok.  

nélkül tudják 
használni a 
középületeket, 
közterületeket 

felújítandó 
területekről. 
Költségvetés 
készítése 
pályázati 
lehetőségek 
figyelése, 
pályázat 
benyújtása 
kivitelezése 

határidő: 2017. 
december 31. 

lehetőség. 
Anyagi 
források 
megteremtése 
Munkák 
elvégzése 
 Minden 
járda, épület 
alkalmas a 
mozgássérülte
k és 
kismamák 
babakocsival 
történő 
használatra. 

Pályázatfigyel
ő, kivitelezés 
lebonyolítását 
irányító 
személy. 
A munkákat 
elvégző 
dolgozók . 



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 
 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a 
munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum 
számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
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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 

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

Monitoring és visszacsatolás 

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