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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,  Torony  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. 
 

A település bemutatása 
 

Elhelyezkedés 

Településünk Szombathelytől 7 km‐re Ny‐ra, az osztrák határtól 5 km távolságra helyezkedik el, a 89‐es főút 
mentén, az ún. Pinka‐fennsíkon. 

A  falut  nyugat‐keleti  irányban  az  Arany‐patak  osztja  ketté.  A  község  északi  részén  viszonylag  sík  terep 
húzódik.  A  déli  oldalon  a  terület  jellemzően  10‐15  %‐os  lejtéssel  az  Arany‐patak  felé  lejt.  A meredek 
domboldalt völgyek, vízmosások szabdalják. 

Növénytársulásai zömében kultúrhatás alatt álló gyepek, rétek,  legelők, szántók és maradvány erdőfoltok 
között oszlanak meg. Őshonos  fafajok: kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, cser, kőris, éger, mezei  juhar, 
füzek. 

Vadászati szempontból elsősorban apróvadas területként tartják számon. 

A  domborzati,  vízrajzi,  éghajlati  viszonyok  inkább  az  erdőgazdálkodás  számára  biztosítanak  kedvező 
feltételeket. 
A  település  az  ország  éghajlati  területfelosztását  tekintve  a  Kisalföldi  körzethez  tartozik.  Az  éghajlat 
kontinentális  jellegű,  a  nyár  hűvösebb,  a  téli  időszak  enyhébb,  a  napsütéses  órák  száma  kevesebb  az 
országos átlagnál. Az uralkodó szélirány ÉNy‐i. 

Torony község közigazgatási területe: 1283 ha: 

belterület: 148,7 ha 

külterület: 1134,3 ha 

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

A  hagyományok  szerint  a  község  területét  erdő  borította.  Ezt  az  erdőt  irtani  kezdték,  és  a  favágók 
kunyhóikat  a mai  község  területén  állították  fel. A  kunyhók  közé harangtornyot  emeltek,  így  jeleztek  az 
erdőben dolgozó favágóknak. A hagyomány szerint így alakult ki a falu mai neve. 

A  település  közigazgatási  területe  csak  részben  feltárt  régészetileg,  de  az  eddig  előkerült  leletek  és  a 
környékbeli  feltárások  tanúsága  szerint  ez  a  vidék már  az  őskortól  kezdve  állandóan  és  folyamatosan 
különböző népcsoportok  szálláshelyéül  szolgált, elsősorban a patakok  völgyei  voltak  kedvelt  letelepedési 
helyek. 

A régészeti leletek bizonyítják, hogy a terület már az őskori embernek megfelelő szállást, a letelepedéshez 
alkalmas helyet nyújtott. Torony déli területének  (Ondód) határában számos  felfedett tüzelő pad, csiszolt 
kő és csonteszközök bizonyítják a neolit kori ősember megtelepedését. A bronzkorszakból már sírleletek is 
találhatók a területen. A sírokból több agyagedény, bronzkarperec, gyűrű, tű, stb. került felszínre. 

A  bronzkor  végén  (i.e.  VI.  század)  kelta  vándorok  igázták  le  az  őslakókat.  A  kelták  több mint  300  éven 
keresztül  éltek  itt,  majd  elvándoroltak.  A  terület  ekkor  huzamosabb  időre  elnéptelenedett,  a  művelt 
földeket puszták  váltották  fel.  i.e.  45‐ben  Pannónia  területére  betörtek  a dákok.  Ezután pannon uralom 
következett a Római Birodalom hatalomra jutásáig. 

A vizsgált terület római kori emlékekben gazdag. A római korban az Arany‐patak mellett kiépített vízvezeték 
hálózat  húzódott.  Torony  határában  ebből  a  korból  származó  néhány  halomsírt  is  találtak.  A  leletek 
tanúsága szerint e terület ebben az időben Savaria területéhez tartozott, annak kiegészítő külső része volt. 
Torony  határában  húzódhatott  a  Savaria  –  Felsőcsatár  út,  amit  a  felsőcsatári  bányákból  kiemelt  kő 
szállítására  használtak.  A  domboldalon  valószínűleg  hadi  célokra  épített  őrtornyok  álltak.  A  római 
uralomnak  Pannóniában  a hunok betörése  vetett  véget  377‐ben.  Ezt még  Savaria  elkerülte, de  445‐ben 
végleg elfoglalták a várost a hunok. 
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Ezután  10  év  múlva  a  gótok  uralma  következett.  Ekkor  földrengés  következtében  megsemmisültek  a 
klasszikus  kor  még  fennmaradt  emlékei.  Ezután  sorrendben  a  longobárdok,  avarok,  frankok  uralma 
következett, majd a honfoglaláskor magyarok népesítették be a területet. 

A terület Szent István korától kezdve a Vasvár várispánsághoz tartozott, s lakosai az ispánság fennhatósága 
alá tartoztak. Az 1300‐as években a feljegyzések szerint már létezett Ondód község, amit ősi hangzású neve 
igazol. A "Karankó" (Krakkó‐Karakó‐Karankó) elnevezés valószínűsíti, hogy ezen a helyen középkori vár állt. 
Először 1620‐ban  történik  jelentősebb utalás Torony  falura. Bethlen Gábor  fejedelem  rohonci  látogatása 
alkalmával egy iratában Torony községet oltalma alá veszi. Erre az általa vezetett felkelés során került sor, 
mivel a község addig osztrák kézen volt. Ebből a korból származik a régi általános  iskola (kastély) épülete. 
Ebben az  időben alakult ki a község vallási szerkezete, mely római katolikusokból és evangélikusokból állt. 
Az evangélikusok  zaklatásoknak voltak kitéve XVII.  század végétől. Ezt  csak  II.  József  "Türelmi  rendelete" 
enyhítette.  II.  József  által  1780‐ban  készítetett  hadi  felméréskor  térképre  került  a  kastély  és  a  falu  is. 
Szerkezete szerint Torony soros, utcavonalas beépítésű falu volt, a kastéllyal szemközti utcából (ma Újvári 
utca)  állt. Ondód  kisnemesi  falu  volt  soros  és  halmazos  településszerkezettel. Meg  kell még  említeni  a 
középkori  szőlőbirtokokat  is,  melyek  1847‐es  adatok  szerint  még  termők  voltak.  Ezek  1870‐80‐ban 
pusztultak ki, újratelepítésük nem történt meg. 

A XVIII. század második felében Torony földesurai a Jaák‐nemzetségből származó Nitzky család és a Hetyei 
család  voltak.  Ondód  község  (ma  Toronyhoz  tartozik)  földesura  a  Laky‐család  volt.  1872‐ben  a megye 
fejlődésének  jeleként megépült  többek között a Szombathely  ‐ Pinkafő vasútvonal. Ennek egyik állomása 
volt Torony községben. 1898‐ban megjelent Vas vármegye monográfiában közzétett adatok szerint ekkor 
Torony  községben  51  lakóépület  állt.  Lakosainak  száma  382  fő  volt,  részben  római  katolikus,  részben 
ágostai  evangélikus  vallású.  A  község  ellátása  viszonylag  jó  volt,  postával,  távíróval,  vasútállomással 
rendelkezett. Ebben az időszakban itt volt a körjegyzőség és a körorvos székhelye is. Ondód faluban 107 ház 
állt  ekkor,  lakosainak  száma  616  fő.  Vallási  megoszlásuk  Torony  községgel  megegyező  volt.  Ondód 
közellátás tekintetében már ekkor is Toronyhoz tartozott, saját körjegyzőséggel nem rendelkezett. 

A XX. században a községeket a  II. világháborúban érte a  legnagyobb veszteség. A háború vége  felé  több 
ondódi  cigány  nemzetiségű  lakost  hurcoltak  el  koncentrációs  táborokba.  A  harcok  végeztével  a 
nagybirtokosi földek felosztásra kerültek. A mezőgazdaság erőszakos átalakítása 1949‐ben itt is megindult. 
Megalakult a Termelő Szövetkezet. 1959‐ben megszűnt a Szombathely  ‐ Pinkafői vasútvonal, ezzel Torony 
vasúti  közlekedés  nélkül  maradt.  Ebben  az  időben  Torony  és  Ondód  településeket  közigazgatásilag  is 
összevonták. Az 1989‐es politikai változással a község életében  jelentős változások történtek. A kárpótlási 
folyamatban  sokan  termőföldhöz  jutottak,  kisüzemi  gazdálkodás  alakult  ki. Vállalkozások  telepedtek  le  a 
községben. Üzletek, éttermek, panziók nyitottak, kiskereskedők,  ipar  telepedett meg a  falu közigazgatási 
területén. 

Forrás: www.torony.hu 
 
1. számú táblázat ‐ Lakónépesség száma az év végén 
 

  lakónépesség 

2007 (fő)  1844 Fő

2008 (fő)  1942 fő

Lakónépesség számának változása (%)  105,3  %

2009 (fő)  1941 fő

Lakónépesség számának változása (%)  99,95 %
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2010 (fő)  1947 fő

Lakónépesség számának változása (%)     100,3 %

2011 (fő)  1948 fő

Lakónépesség számának változása (%)  100,05 %

2012 (fő)  n.a. fő

Lakónépesség számának változása (%)  n.a. %

TeIR, KSH‐TSTAR 
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A  táblázati  adatok mutatják,  hogy  Toronyban  a  lakosság  száma  2008  évtől  stagnáló  tendenciát mutat, 
vagyis  nem  illeszkedik  az  országos  átlaghoz,  ahol  a  népesség  csökkenése  a  tendencia.  Vas  megye  az 

 6



országos  átlagnál  is  nagyobb mértékben mutatja  a  népesség  drasztikus  csökkenését,  de  a  szombathelyi 
járás is az országos átlag alatt van. 
Toronyban megfigyelhető a népesség számának kezdeti gyors növekedése (2007‐2008), majd az ezt követő 
stagnálás  valószínűleg  annak  köszönhető,  hogy  sok  gyermekes  család  költözik  ki  Szombathelyről  erre  a 
Szombathelytől néhány kilométerre található településre. 
 
2. számú táblázat ‐ Állandó népesség 
 

állandó népesség száma 
2011 évben 

1956 fő

990 fő
nő 

50,61 %
966 fő

férfi 
49,39 %

64 fő
0‐2 évesek 

3, 27 %
156 fő

0‐14 éves nők 
15,76 %
168 fő

0‐14 éves férfiak 
17,39 %

36 fő
15‐17 éves nők 

3,64 %
76 fő

15‐17 éves férfiak 
7,87 %
546 fő

18‐59 éves nők 
55,15 %
634 fő

18‐59 éves férfiak 
65,63 %

60 fő
60‐64 éves nők 

6,06%
57 fő

60‐64 éves férfiak 
5,9 %
123 fő

65 év feletti nők 
12,42 %

67 fő
65 év feletti férfiak 

6,9 %
Forrás: TeIR, KSH‐TSTAR 
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Állandó népesség ‐ nők

0‐14 éves
17%

15‐17 éves
4%
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65 év feletti
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Állandó népesség ‐ férfiak

0‐14 éves
17%

15‐17 éves
8%

18‐59 éves
62%

60‐64 éves
6%

65 év feletti
7%

 
 
 
3. számú táblázat ‐ Öregedési index 
     

  
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 
0‐14 éves korú állandó lakosok 

száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2008   200  323    61,92 
2009   194  313    61,98 
2010   194  318   61,01 
2011   190  324    58,64 
2012   n.a.   n.a.   n.a. 

 
Forrás: TeIR, KSH‐TSTAR 
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Öregedési index (%)
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Forrás: TeIR, KSH‐TSTAR Térkép: TeIR  Tematikus Térképek  

A vizsgált  települést az országos és a  járási adatokkal összevetve nem az elöregedés  jellemzi, hanem az, 
hogy a lakosság 65 évesnél idősebb korosztályára magasabb számban jut a fiatal korosztály, vagyis magas a 
településen élő fiatalok száma.  

4. számú táblázat ‐ Belföldi vándorlások 
 

   állandó jellegű odavándorlás  elvándorlás  egyenleg 

2008  122  42  + 80 
2009  71  46  + 25 
2010  56  56  0 
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2011  74  52  + 22 
2012  n.a  n.a  n.a 

Forrás: TeIR, KSH‐ TSTAR 
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Belföldi vándorlások ‐ egyenleg (fő)
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A táblázat adataiból egyértelműen látszik, hogy a szombathelyi kistérségre a megyei adatokhoz képest még 
mindig a bevándorlás a jellemző, vagyis szívesen költöznek ebbe a térségbe az emberek. Toronyba főleg a 
2008‐2009‐es években költöztek sokan, de az azt követő években sem jellemző az elvándorlás.  

5. számú táblázat ‐ Természetes szaporodás 
 

   Élve születések száma  halálozások száma  természetes szaporodás (fő) 
2008  25  25  0 
2009  16  23  ‐ 7 
2010  30  18  + 12 
2011  16  19  ‐ 3 
2012  n.a  n.a  n.a 

Forrás: TeIR, KSH‐TSTAR 

Természetes szaporodás

0

5

10

15

20

25

30

35

2008 2009 2010 2011

fő

fő

élveszületés
halálozás

 

 11



természetes szaporodás (fő)
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2009‐ben  figyelhető meg a  településen, hogy az elhalálozások száma minimálisan, de magasabb, mint az 
élve születések száma. Ez látszólag ellentmond az öregedési index táblázat adataival. Magyarázata az lehet, 
hogy ugyan  kevesebben  születnek a  településen, de  több gyermekes  család  költözött a  településre, akik 
viszont elősegítik, hogy ne az elöregedés  legyen  jellemző a településre. 2010‐ben az élveszületések száma 
jóval  meghaladja  a  halálozások  számát,  2011‐re  viszont  újra  magasabb  az  elhalálozások  száma  az 
élveszületésekének.  

Forrás: Önkormányzat adatközlés 

 

Értékeink, küldetésünk 
 
Torony Község 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. 
 
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye legyen jó 
minőségű szolgáltatásokra, elősegíti az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben részesítését az élet 
minden  területén,  függetlenül  attól,  hogy  nő  vagy  férfi,  egészséges  vagy  fogyatékossággal  él, milyen  a 
származása vagy az anyagi helyzete. 
 
Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai során, 
valamint  intézményfenntartói  szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel  kapcsolatos  tevékenysége 
folyamán mindent megtesz  annak  érdekében,  hogy  az  egyes  projektek  kidolgozásában  az  érdekelt  civil 
szerveződések  is  aktív  szerepet  játsszanak,  elősegítve  ezzel  a  község  lakosságának  ilyen  irányú 
szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása. 
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Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
 
Torony 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).  
 
Az  esélyegyenlőség  megvalósításának  alapfeltétele  a  diszkrimináció‐  és  szegregációmentesség.  Az 
esélyegyenlőségi  programnak  a  településen  élő  hátrányos  helyzetű  csoportokra  kell  irányulnia,  akik 
számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások 
ellenére korlátozott marad a különböző területeken  jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi 
intézkedések nélkül.  
 
Torony Község Önkormányzatának alapvető célja, hogy községünk olyan település  legyen, ahol érvényesül 
az az elsődleges alapelv, mely szerint minden embert egyenlőnek kell  tekinteni. Közvetlen vagy közvetett 
diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit ne érjen sem faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai 
vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerint.  
 
Olyan intézkedések, eljárások megfogalmazása amelyek 

•  szolgálják  egy  összetartó,  szolidáris  társadalom  erősítését  a  hátrányos  megkülönböztetés 
megszüntetésével,  az  esélyegyenlőség,  egyenlő  bánásmód  biztosításával  a  hátrányos  helyzetű 
csoportok számára, 

•  biztosítják  a  hátrányok  hatásainak  mérséklését,  akár  megelőzését  a  pénzbeli,  természetbeni 
juttatásokhoz  való  hozzájutással,  az  önkormányzat  intézményeiben  a  különböző 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáféréssel, a foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, szociális, 
igazgatási és területfejlesztési célok összehangolásával,  

• kiszűrik az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségét,   
•  támogatják a  társadalmi  integrációt a meglévő és eredményes szolgáltatások megtartásával, vagy a 

felmerülő igények, szükségletek kielégítését segítő új támogató szolgáltatások bevezetésével. 
Forrás: Önkormányzat adatközlés 

 
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. 
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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. 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

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

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

 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének  részletes  szabályairól  szóló 2/2012  (VI.5.) EMMI 
rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

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

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

 
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 
2011‐ben  a Képviselő‐testület  elfogadta  Torony Község Önkormányzata Képviselő‐testületének 7/2011.  ( 
IX.14. ) önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról. A törvényi 
előírásokon  túl,  a  rendelet  célja,  hogy  településünkön  olyan  támogatási  rendszer működjön,  amely  az 
állampolgárok  számára  a  prevenció,  a  hátrányos  helyzetből  adódó  hatások  enyhítésére  szolgálnak.  A 
szociális ellátások, szolgáltatások középpontjában a család áll.  
A  szegénység  elmélyülése  miatt  az  ellátó  rendszernek  egyre  több  követelménynek  kell  megfelelnie  a 
különböző  élethelyzetekből,  a  lakhatásból,  a  betegségből,  a  fogyatékosságból  eredő  szükségletek, 
eltartottak gyermekek gondozásához kapcsolódó költségek emelkedése miatt, ezért a helyi szabályokat és 
ezek  hatásait  folyamatosan  vizsgáljuk.  A  rendeletet  az  eredményesség  és  hatékonyság  érdekében,  a 
felmerülő igények alapján évente legalább egy alkalommal felülvizsgáljuk. 
A  Képviselő‐testület  a  helyi  szabályozási  tevékenysége  során  az  esélyegyenlőségi  szempontokat  is 
figyelembe veszi. 
Forrás: Önkormányzat adatközlés 
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

2.1  Kapcsolódás  helyi  stratégiai  és  települési  önkormányzati  dokumentumokkal,  koncepciókkal, 
programokkal 
 

Torony – Dozmat Intézményfenntartó Társulás 
Közoktatási esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 

2009‐2013. 
 
„Óvodai nevelés 

 
Az óvodai nevelés az intézményi társulás által fenntartott, Toronyi óvodai intézményben valósul meg 
A  társult  településeken  az óvodáskorú gyermekek elhelyezését  az óvodai  férőhelyeken belül meg  tudják 
oldani. Az önkormányzatok vezetésének nincs  információja arról, hogy vannak‐e a településeken 3‐5 éves 
korú, az óvodába be nem íratott gyermekek, illetve arról, hogy ezek hátrányos helyzetűnek minősülnek‐e. 
Az aktív  lakosság nagy  része helyben és a környező városban dolgozik,  így  feltételezhetően nem 
jelentős  azoknak  a  gyermekeknek  a  száma,  akik  nincsenek  ugyan  tanköteles  korban,  de  más 
önkormányzatok által fenntartott óvodába járnak. 
Az  óvodába  15  hátrányos  helyzetű  gyerek  jár,  akik  közül  14  fő  halmozottan  hátrányos  helyzetű.  Az 
óvodában 4 óvónő, 2 dajka dolgozik. Az óvoda nyitottsága és a gyermekekkel való értő és  szeretetteljes 
foglalkozás  a  szomszéd  községekből  is  vonzza  a  gyerekeket.  Így  már  a  társuláson  kívülről  is  növekvő 
számban járnak ide gyerekek. 
A  társult  önkormányzat  és  a  szabad  kapacitás  terhére  más  önkormányzatok  területéről  járó 
tanköteles korú gyerekek számára a helyben biztosítják az oktatást. 
 
Az általános iskolai nevelés‐oktatás 

 
A  társult  települések  az  iskolai  intézményben  biztosítják  az  általános  iskolai  korú  gyermekek  alapfokú 
oktatását. Az adatok alapján az általános iskoláskorú gyermekek között 12fő sajátos nevelési igényű tanuló. 
A hátrányos helyzetű tanulókon belül 27 fő halmozottan hátrányos helyzetűnek mondható, mivel a szülők 
nyilatkoztak  iskolai végzettségükről. A  társult önkormányzatok adatainak összesítéséből azonban  látható, 
hogy a társulás területén kívülről is van halmozottan hátrányos helyzetűnek minősíthető tanuló 9 fő. 
Az  intézmény Alapító Okirata  tartalmazza  a  sajátos nevelési  igényű  gyermekek oktatásának  lehetőségét. 
Ezen alapítói előírásnak és a helyi igényeknek megfelelve 2 óraadó gyógypedagógus, s 1 fejlesztő pedagógus 
látja  el.  Az  iskolában  15  fő  pedagógus  dolgozik.  A  szakos  ellátottság  100%‐os.  Jelentős  a  2‐3  szakos 
pedagógusok száma. A 120 órás kötelező továbbképzésnek mindenki eleget tett. 
A  gyerek‐  és  tanulólétszám  pedagógiai  szempontból  is  kedvező.  Az  intézmény  létszáma  stabilnak 
nevezhető. 
Az  iskola  évfolyamok  számának  alakulását  jelentősen  befolyásolja,  hogy  az  intézményt  fenntartó 
önkormányzatok lakói választják‐e a társulásban fenntartott iskolát vagy a más önkormányzaton működőbe 
íratják‐e be gyermeküket. Emellett az  intézmény  jövőjét befolyásolja az  is, hogy a társulásba nem tartozó, 
környező településekről a jelenlegi aránynak megfelelő mértékű bejárás lesz‐e jellemző. 
A tanulók ‐ elsősorban az alsó tagozatosok ‐ igen nagy számban napközi otthonos ellátásban részesülnek. A 
felső  tagozaton már nem ekkora  százalékban megoldott a gyermekek  tanulásának  támogatása, az önálló 
tanulásra  tanítása, hasznos délutáni  foglalkozások  szervezése. Tanórán kívüli programokon,  iskolán kívüli 
egyéb  segítő  programokon  széles  lehetőségeket  biztosítanak  a  gyerekeknek.  A  pedagógia  program 
részletesen  meghatározza  azokat  a  tevékenységfajtákat,  amelyek  a  tanórán  kívüli  tehetséggondozást, 
illetve  szükség esetén akár a  felzárkóztatást  is  segíthetik. A program a beilleszkedési,  tanulási kudarcnak 
kitett  tanulók  esetén  szakmailag  megalapozott  eszközrendszert  és  tevékenységrendszert  sorol  fel  a 
kompenzáció és prevenció érdekében.  
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Általános  megoldásként  kínálkozik  a  kompetencia  alapú  nevelés‐oktatás  generális  bevezetése,  erre  a 
pedagógusok további felkészítése.  
A  szakmai  feltételektől  elválaszthatatlanok  az  esélyegyenlőség  elvét,  a  szolgáltatásokhoz  való  azonos 
hozzáférés  esélyét  biztosító  épületadottságok  és  az  infrastruktúra.  Az  iskolában  az  alapinfrastruktúra 
(szigetelés,  tető,  belső  tér,  vizesblokk)  felújítást  igényelne.  A  számítógépes  ellátottság  a  világháló 
használatának lehetősége színvonalasnak mondható. 
Az  informatikai kompetenciák alakításához szükséges oktató táblák még nincsenek az  iskolában, megnyert 
TIOP‐os pályázatunk van 2008‐ban. 
Az  iskola eredményességéről, az esélyegyenlőség biztosításának szakmai feltételeiről közelítőleg koherens 
mutatót adnak a kompetencia mérések eredményei. Az iskola tanulói többségükben az országos átlag körül 
teljesítenek.  Az  eredmények  beavatkozásra  nem  adnak  okot,  de  a  kisebb  mértékű  hiányosságok 
kompetenciafejlesztő mérésekkel  felfedhetők, s ezt követően kezelhetők, a szakmai pedagógiai  feltételek 
ezekhez adottak.  Az intézményben elkezdődött a kompetencia alapú oktatás.  
 
Az intézményben: 

 
a  kompetencia  alapú  nevelés‐oktatást  a  digitális  kultúra  oktatási  célú  alkalmazásának  bevezetésével 
szeretnénk  megvalósítani.  Elősegítettük  tanulóink  számára  a  korszerű,  jó  minőségű  általános  iskolai 
oktatáshoz való hozzáférést, a jobb életminőség elérése érdekében. Minden műveltségi területen, minden 
tanórán  és  egyéb  iskolai  foglalkozáson  biztosítani  szeretnénk  az  IKT  eszközökkel  támogatott  oktatás 
lehetőségét.  Az  adaptációs  munka  szerves  részeként  a  kompetencia‐alapú  programcsomagok  testre 
szabása mellett és azokkal összhangban integrációs fejlesztési tervet készítettünk a hátrányos helyzetű, és a 
sajátos  nevelési  igényű,  tanulók  integrációs  felkészítéséhez, melyhez  pedagógiai  rendszerét  alkalmazunk 
(IPR).  Több  éve  vesszük  igénybe  az  integrációs  normatívát  az  elmúlt  két  évben  pályázat  keretében.  Az 
utóbbi két évben 25  illetve 23 tanuló  integrációs felkészítéséhez kaptunk  lehetőséget. A továbbképzésben 
résztvevő  pedagógusok  elsajátították,  majd  kollégáiknak  is  bemutatták  az  új  eszközök  használatát, 
alkalmazási területeit..  
 

A Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi intézkedési terv alapvető célja, hogy biztosítsa 
 

o az intézményen belül a szegregációmentességet  
o egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését 
o az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségét. 

 
Feladataink: 

 
o A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjának további kiterjesztése 
o Az oktatásban érvényesülő hátrányos megkülönböztetés lehetőségeinek felszámolása 
o Hatékony  gyermek‐  és  ifjúságvédelem,  szoros  együttműködés  a  rendőrség  ifjúságvédelmi 

osztályával, az intézmények és a közoktatáshoz kapcsolódó intézmények és civil szervezetek között 
mind a hátránykompenzációban, mind a prevenciós munkában 

o A  HHH  tanulók  eredményes  oktatása,  szociális  hátrányaik  kompenzálása,  esélyegyenlőségük 
előmozdítása. 

 
Az Óvodában  
 
Célul tűzzük ki: 
 

o az esélyteremtést 
o támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a hátrányos helyzetű gyerekek 

hátrányainak kompenzálása érdekében 
o az esélyegyenlőség előmozdítását az intézmény minden tevékenysége során: 

- a beiratkozásnál, csoportba sorolásnál 
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- a gyerekek egyéni fejlesztésében 
- az ismeretközvetítés gyakorlatában 
- a az óvodai programok kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében 
- az iskolai továbbhaladás előkészítésében 
- a humánerőforrás‐fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében 
- a partnerség‐építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és 

társadalmi környezettel  
A  két  társult önkormányzat  sokat  tesz azért, hogy óvodai és általános  iskolai oktatás, nevelés megfelelő 
szakmai kondíciók mellett, megfelelő épületekben, egyre jobb infrastrukturális feltételek között biztosítsa a 
településen élők számára a megfelelő nevelő‐oktató tevékenységet. 
Az  óvodába  felvehető  tanulók  számát  alapvetően  a  társult  településeken  született  gyermekek  száma 
határozza meg, de jelentősége van a társuláson kívülről beíratott gyermekeknek is.  
A gyermekszületésen kívül jelentős számban fordul elő beköltözés, hazaköltözés is településeinkre.  
 
Kistérségi,‐  települési  közoktatási  hálózatban  betöltött  szerep  a  közszolgálatok  elérhetősége 
szempontjából 
 
Az elmúlt évek átalakult a falvak népessége, korösszetétele, csökkent a gyermekkorúak aránya, és nőtt az 
idősek aránya. 
 A fiatalok az óvodai és az iskolai nevelést‐oktatást többségében helyben veszik igénybe, a város közelsége 
/Szombathely/ az esetleges több szolgáltatás, a modern tanulási környezet, a szülők munkahelye azonban 
erősen hat a beiskolázásra.  
Az iskolában a HHH‐s gyermekeket integrációs felkészítésben részesítjük. 
Iskolánk 1‐8 évfolyamos általános iskola. 
Felvételt biztosít Torony és Dozmat közigazgatási területén. Az önkormányzat megállapodása alapján Bucsu 

és Sé községekből, valamint más közigazgatási területekről a férőhelymaximum betöltéséig. 

Az  alaptevékenység  mellett  integráltan  ellátjuk  a  sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nevelését‐oktatását. 
Jelenleg 12 sajátos nevelési igényű tanulónk van. 

A kezdetektől részt veszünk a nappali rendszerű oktatásban a 11/1994. (06.08) MKM rendelet 39/E §‐ ában 
meghatározott követelmények és oktatási miniszter által kiadott programban résztvevő  tanulók 
integrációs nevelésében, oktatásában. 

A beszédhibás gyermekek  részére  logopédiai  foglalkozásokat szervezünk a Vas Megyei Pedagógiai  Intézet 
bevonásával  a  közoktatási  törvényben  előírtaknak  megfelelően.  Szülői  igény  esetén  térítés 
ellenében tanfolyamokat, szakköröket szervezünk. 

Jelenleg  2  napközis  csoport  működik.  Szakszerű  délutáni  felkészítésre  törekszünk,  ezért  szaktanáraink 
segítségét kértük tanulóink eredményes felkészítése érdekében. 

A délelőtti és délutáni órák és foglalkozások összehangolásában nagy szerepük van a napközis nevelőknek. 
Gyakorló feladatok megoldásával és változatos, szervezett szabadidős foglalkozásokkal sokoldalú 
egyéniségeket nevelnek, ami a továbbtanulás szempontjából is nagyon hasznos.  

A  továbbtanulás,  a  pályaválasztás  segítésére  külön  programokat  szervezünk  (középiskolás  tanulók 
találkozója 8.osztályosokkal, pályaválasztási vásár, számítógépes program a  tanulók érdeklődési 
területének megismerésére 6. osztálytól) 

Az intézmények programkínálatának rövid bemutatása 

Óvoda: 

o Szorgalmazzuk  a  kompetencia  alapú  oktatás  bevezetését  óvodánkba,  további  lehetőségek 
felkutatása,  az  oktatással  kapcsolatos  feladatok  teljesítése.  Segédanyag  beszerzése,  konzultáció 
más óvodákkal. 

o Mások  elfogadását  lehetővé  tevő  légkör  megteremtése,  melyben  megismerhetjük  az  emberi 
együttélés szabályait és be is tartjuk azokat / segítségnyújtás, példamutatás, tolerancia  
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o A  gyermekek  kommunikációs  készségeinek  javítása,  fejlesztése,  beszédhibák  korai  kiszűrése. 
Felkészítés az iskolai életre. 

o Szakszolgálatokkal  való  kapcsolattartás,  problémás  gyerekek  korai  felismerése,  szülőkkel  való 
együttnevelés. 

o A  hátrányos  helyzetű  és  a  halmozottan  hátrányos  helyzetű  családok  segítése,  új  jogszabályok 
ismertetése. 

o A  nevelési  és  fejlődési  hátrányokkal  küzdő  gyermekeket  differenciáltan  fejlesztjük,  a 
részképességekben  elmaradottakat  felzárkóztatjuk  a  szociális  hátrányok  kompenzálására 
törekszünk. 

o A szülőkkel kialakult jó együttműködő kapcsolat, közös programok szervezése pl. Mikulás ünnepély, 
karácsonyvárás, farsang, anyák napja. Ötleteik segítségük igénybevétele. 

 
Általános Iskola:  
 
Intézményünkben  nagyobb  hangsúlyt  kap  a  nevelés,  a  képességek  sokoldalú  fejlesztése.  Az 
információhalmaz  helyett  cselekvőképes  tudással  kívánjuk  diákjainkat  felvértezni,  elsajátítatni  a 
megismerés módjait,  hogy  felnőttként  képesek  legyenek  önálló  ismeretszerzésre.  Előtérbe  helyezzük  az 
egyénre  szabott  pedagógiai  módszerek  alkalmazását.  Gyermekeink  személyiségfejlődéséhez  pozitív 
jövőképet,  sikerélményeket  és  az  életkorral  változó  szeretetteljes  korlátokat  biztosítunk.  Személyiségük 
sokoldalú fejlesztésével teremtjük meg jövőbeni életük boldogulásának, eredményességének feltételeit.  
Iskolánk  idegen  nyelvek,  sport  és  informatikaoktatással,  egyre  bővülő  lehetőségekkel,  s  a  legkorszerűbb 
Informatikai  és  kommunikációs  technológiai  eszközökkel  várja  a  környező  települések  leendő  első 
osztályosait, s felsőbb évfolyamos tanulóit. 
Iskolánkban  a  tanulók  idegen nyelvként  az  angolt  felmenő  rendszerben  2009  őszétől,  valamint  a német 
nyelvet 4.o‐tól kötelezően tanulják. 
Az  iskola  tanulói  számára  biztosítjuk  a  mindennapi  testedzés  lehetőségét.  Többek  között  labdarúgó 
csoportok, atléták edzése versenyeztetése folyik. 
Az  iskola  felvállalta  a  sajátos nevelési  igényű  tanulók  integrált oktatását,  s  a hátrányos helyzetű  tanulók 
integrációját is.  
 
Az intézményi szolgáltatások eredményessége 
 

Az óvodában a hátrányok kompenzálása érdekében minden nevelési év elején a szülők hozzájárulásával a 
NyME  Regionális  Pedagógiai  Szolgáltató  Központ  Nevelési  tanácsadó  szűrővizsgálatot  végez  azoknál  a 
nagycsoportos gyermekeknél, amelyeknél az óvodapedagógus valamilyen  fejlődési hiányosságot észlel. A 
vizsgálat  eredményétől  függően  a  gyermekek  fejlesztése  az  óvodában,  illetve  a  Nevelési  Tanácsadóban 
történik.  A  gyermekek  fejlesztése  egyéni  fejlesztési  tervek  alapján  történik.  A  jelenlegi  és  tervezett 
fejlesztések  segítik az óvodás korú gyermekek harmonikus  fejlődését, a  szocio‐kultúrális hátrányok miatt 
meglévő különbségek csökkentését, felkészülésüket az általános iskolai tanulmányokra. 
Az  Általános  Iskolával  az  óvoda‐iskola  átmenet  megkönnyítésére  rendszeres  kapcsolat  alakult  ki,  s  a 
nagycsoportos  óvodapedagógusok,  nagycsoportos  óvodások  és  a  tanítók  között  rendszeresek  a 
találkozások. 

 
A település életében játszott szerepük 
 

Az  óvodánk  integrált  nevelő  intézmény,  s  mint  ilyen  a  gyermeki  személyiség  kibontakoztatására, 
nevelésére, fejlesztésére, a másság elfogadására törekszik.  
 
Az  iskolában  –  dokumentáció  és  gyakorlati megvalósításban  is  –  előtérbe  kerültek  az  egyénre  szabott 
pedagógiai módszerek.  Valljuk,  hogy  bizonytalan  világunkban  az  iskolának  biztonságot  kell  sugároznia,  s 
gyermekeink  egészséges  személyiségfejlődéséhez  pozitív  jövőképre,  sikerélményekre  és  az  életkorral 
változó szeretetteljes korlátokra van szükségük. Személyiségük sokoldalú fejlesztése teremti meg  jövőbeni 
életük boldogulásának, eredményességének feltételeit.  
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Az  SNI‐s  tanulók  esetében  integrált  nevelést  és  oktatást  valósítunk  meg.  A  HHH‐s  tanulók  esetében 
integrációs oktatás jellemzi intézményünket.  
 

Az intézmény szintjén megjelenő hiányok, szükségletek, szolgáltatási hiányok összegzése 
Hosszú távú cél  intézményünk fejlesztésével, a térségen belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a 
korszerű  iskola  megteremtésével  a  versenykepésség  biztosítása.  Az  óvoda  és  az  iskola  épületeinek 
akadálymentes  fejlesztésével,  felújításával,  beiskolázási  körzetünk  települései  népességmegtartó 
képességének, munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, a költség‐hatékony működés kialakítása és a 
modern és racionálisan kialakított tanulási környezet megteremtése. 
Az  intézmény  felkészült pedagógusai már értek el eredményeket a SNI gyerekek  integrált és a hátrányos 
helyzetű  gyerekek  integrációs  nevelésében‐oktatásában,  viszont  a  fejlődéshez  optimális  körülmények, 
modern eszközök és felszerelések szükségesek.  
Az  informatika  iránt megnyilvánuló szülői, tanulói  igények, a korszerű és élményszerű oktatás  igénye  jelzi, 
hogy még tovább kell növelni az IKT eszközökkel támogatott tanórák számát az iskolában.  
A nevelőtestület igénye, hogy a délutáni, tanórán kívüli foglalkozások is olyan lehetőségeket biztosítsanak a 
tanulóknak,  amelyek  lehetővé  teszik  adottságaik,  képességeik,  érdeklődésük  kibontakoztatását,  az  új 
tanulásszervezési eljárások alkalmazása ezt a célt is szolgálja. 
Fontos  igényként  fogalmazzák  meg  a  kollégák  a  szakmai  megújulást.  Összhangban  a  települési 
esélyegyenlőségi  programban  megfogalmazottakkal  ‐  szükséges  a  kompetencia  alapú  oktatáshoz 
kapcsolódó  módszertani  képzéseken  részt  venni,  elsajátítani  azokat  a  tanulásszervezési  eljárásokat, 
amelyek előtérbe helyezik a pedagógiai  folyamatban érintettek közötti kooperációt,  illetve bemutatják az 
egyéni differenciált fejlesztés módszertanát. Ez annál is inkább fontos, mert az iskola általában ‐ az országos 
kompetenciamérésben az országos átlag körül, kicsit alatta teljesít. 
Az  intézmény fejlesztési kapacitása, szükségletek és adottságok, a nevelőtestület és a tantestület szakmai 
önképzésének  eddigi  tapasztalatai,  pl. működő  szakmai munkacsoportok,  intézményi  együttműködések 
tapasztalatai, amire a fejlesztés építhet. 
A  tantestület  tagjai  több  továbbképzésen  is  részt vettek az elmúlt években, a pályázat  lehetőséget nyújt 
ezek újabbak tudatos kiválasztásához, s az elsajátítottak gyakorlatba való beépítéséhez. 
Önképzési szokásaik támogatói a szakmai műhelymunkák, amelyeket intézményi körben szerveznek.  
Intézményen  belül  három  munkaközösség  működik:  alsós,‐  természet  ‐tudományi,‐  és 
társadalomtudományi 
Az iskola kapcsolata a beiskolázási körzet települési önkormányzatával – a helyi önkormányzaton keresztül 
megvalósuló  –  elsősorban  az  információk  átadásában,  a  szakmai  és  gazdasági  kérdésekben  történő 
egyeztetésekben megnyilvánuló, jó, korrekt napi munkakapcsolat. 
Intézményünk  szoros  kapcsolatot  tart  fenn  a  Vas  Megyei  Pedagógiai  Intézet  jogutódjával,  a  Nyugat‐
magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központjával. Gyakran vesszük  igénybe szakmai 
szolgáltatásaikat.  A  Pedagógiai  Szolgáltató  Központ  továbbképzésein  rendszeresen  részt  veszünk.  Új 
távlatokat jelent közös munkánkban a kihelyezett tanfolyamok lehetősége. 
Szakmai  téren  a  mindenkori  vezetésnek  ad  rendszeres  segítséget  a  város  környéki  igazgatói 
munkaközösség. /Évente 5‐6 alkalommal ülésezik. / 
Intézményünk  elszigetelődésének megakadályozására  tartunk  fenn  szakmai  kapcsolatot  a  városkörnyéki 
községek  iskoláival, oktatási, nevelési, művelődési  intézményeivel. Meghívjuk egymást sport, műveltségi, s 
kulturális versenyeinkre, s kölcsönösen részt veszünk ilyen jellegű rendezvényeinken.  
Tevékenységünket  hatékonyan  támogatja  az  Aranypatak  Kulturális  Alapítvány  (pályázatok,  anyagi 
támogatás).  
A  község  civil‐  és  társadalmi  szervezeteivel olyan  kapcsolatra  törekszünk, mely  a partnerségen  alapul  és 
egymás munkájának segítésére irányul. 
A  világnézet  és  vallás  tiszteletben  tartása  alapelvünk.  Jó  kapcsolatot  tartunk  fenn  az  egyházzal,  teret  és 
lehetőséget biztosítunk számukra a hitoktatásra iskolánk falai között. 
A Szombathely környéki kistérség  településeinek  iskoláival kapcsolataink megújítására  törekszünk, évente 
megrendezzük a kisiskolák német levelező, és szóbeli versenyét. 
Ahhoz, hogy  intézményünk a ő feladatait megfelelő színvonalon végezhesse, támogatókra van szüksége. A 
tantestület  nyitott  a  szakmai  fejlesztésekre.  Sok  pedagógus  látja  a  folyamatos  változtatás  eredményeit, 
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szükségességét  és  a  szakmai munkájuk  további megújítását.  Kiemelt  cél  a  nevelőtestület  és  az  iskolai 
tantestületének szakmai, módszertani megerősítése és további megújítása. 
Az  eddigi  elért  eredmények  azt  mutatják,  hogy  az  iskola  jelenlegi  programja  jól  szolgálja  a  tanulók 
felkészítését mind a tehetséggondozás, mind a fejlesztés vonatkozásában. 
A  szakmai  fejlesztésnek  elsősorban  arra  kell  irányulnia, hogy  a már  jól működő  iskolai  tevékenységeket, 
hatékonyabbá, eredményesebbé tegye új tanulásszervezési módszerek alkalmazásával.  
A tantestület nyitott az új módszerek, technikák befogadására, alkalmazására. A megújulást a kompetencia 
alapú oktatás nagymértékben támogathatná.  
 
Akcióterv az esélyegyenlőségi programhoz kapcsolódóan. 
Az akciótervnek a helyzetelemzés által feltárt problémákra, hiányosságokra, esélyegyenlőségi kockázatokra 
kell reagálnia. Az elemzésekből nemcsak a hiányosságokra, hanem a pozitívumokra is fókuszálnunk kell. Az 
elért  eredmények  megtartása  mindenképpen  fontos  célkitűzés,  ez  csak  úgy  valósítható  meg,  ha 
rendszeresen adatokat gyűjtünk, és a kapott tények alapján, szükség estén beavatkozást kezdeményezünk. 
A  fő  feladat  a  folyamatos  javítás  mellett  a  prevenció,  ill.  olyan  megoldások  működtetése,  amelyek 
biztosítják az esélyegyenlőség fenntartását. 
 
Megvalósítás 

o Az Általános  Iskola és Csicsergő Óvoda az Esélyegyenlőségi Programban  leírtak megvalósításában 
szorosan együtt kell, hogy működjenek. 

o az intézmény vezetők feladata, hogy a közoktatási intézmények működését és pedagógiai munkáját 
érintő,  és  az  esélyegyenlőségi  szempontból  fontos  egyéb  közszolgáltatásokat  meghatározó 
stratégiai  dokumentumba  és  iránymutatásba  beépüljenek  és  érvényesüljenek  az  egyenlő 
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és a program célkitűzései; 

o évente  értékelésre  kerül  a  programban  leírtak  megvalósítása,  (intézményvezető  önértékelés, 
pedagógus önértékelés, beszámolók) 

 
Monitoring és nyilvánosság 
Az  iskola, és óvoda Esélyegyenlőségi Programjában  fontos  szerepet  tölt be a program megvalósulásának 
nyomon követése. Ennek eszközei: 
az eredményesség értékelése, ellenőrzése évente történik  
éves  monitoring  vizsgálatok  eredményeinek  nyilvánossá  tétele  és  ennek  kapcsán  a  személyes  adatok 
védelmének biztosítására kiemelkedő figyelmet kell fordítani.  
az évente történő ellenőrzés időpontját a képviselőtestület az éves munkatervben határozza meg. 
Szükséges  minden  elérhető  eszközt  és  helyi  médiumot  bevonni  (honlap,  tájékoztató  kiadványok, 
rendezvények,  lakossági fórumok, helyi sajtó stb.) a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 
érdekében. 
Az  évenkénti  értékeléskor  feltárt  hiányosságok  felszámolására  külön  intézkedési  tervet  kell  készíteni, 
amelyben meghatározásra kerülnek a célkitűzések, tevékenységek, határidők, sikerkritériumok. 
 
Konzultáció, és visszacsatolás 

o A  Torony  ‐  Dozmat  Intézményfenntartó  Társulás  Esélyegyenlőségi  Programja  az  óvoda 
gyermekeinek,  az  iskola  tanulóinak  jelentős  részének  életét  érinti.  Éppen  ezért  az  intézmény 
vállalja,  hogy  a  programot  a  tantestület  véleményezése  és  elfogadása  előtt  széles  körű 
konzultációra bocsátja. Ennek érdekében  

o fórumokat  szervez  a  közoktatási  intézmények  vezetői  és  dolgozói  számára, melyre meghívja  az 
intézmény munkatársait,  

o az  iskola  munkatársai  számára  fórumot  szervez,  melyen  megismerteti  őket  a  programmal  és 
várható eredményeivel. 

o a munkatársak véleményeit  jegyzőkönyvvel dokumentálja, és az észrevételeket, amennyiben nem 
ütköznek a program alapgondolatával, a program megvalósítása során felhasználja.” 

 
Forrás:  2009.  évben  kelt  és  elfogadott  Torony  –  Dozmat  Intézményfenntartó  Társulás,  Közoktatási 
esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2009‐2013. évre vonatkozóan. 
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
 
Torony község a Szombathelyi Kistérségi Többcélú Társulás  tagja,  így a kistérségi  fejlesztésben  résztvevő 
település.  
Vas megye  székhelyének  környékén  1996‐ban  40  település  döntött  úgy,  hogy  a  területfejlesztésről  és 
területrendezésről  szóló  törvény  által  biztosított  lehetőséggel  élve megállapodást  kötnek  a  fejlesztések 
összehangolására,  a  közös  területfejlesztési  koncepciók,  programok,  javaslatok  és  tervek  kialakítására. 
Együttműködésünk  időközben  kibővült  az  egészségügy,  közoktatás,  szociális  ellátás,  belsőellenőrzés  és 
könyvtári szolgáltatási feladatok közös intézésével. 
 
Jelen esélyegyenlőségi tervezés segíti a területfejlesztési koncepció fő célkitűzéseinek megvalósítását amely 
elsősorban a foglalkoztatási helyzetre, a gazdasági és oktatási terület célkitűzéseinek megvalósításához járul 
hozzá. 
A térségben élők életminőségének javítása, az életszínvonal növelése a foglalkoztatottság szint emelésén és 
a megújulásra kész helyi közösségeken keresztül. 

• Megélhetés,  munkavállalás  helyi  feltételeinek  javítása,  helyi  foglalkoztatási  kezdeményezések 
támogatása. 

• Fiatalkorú lakosság problémáinak felkarolása és kezelése 
• Szociális gondoskodás – a rászoruló rétegek számára (idősek, felnőtt fogyatékosok ellátása) 
• Közbiztonság, bűnmegelőzés 

Ezek  olyan  átfogó  célok,  amelyek  a  kistérségi  és  a  helyi  szereplő  által  megvalósítandó  fejlesztési 
tevékenységek számára is hosszú távon irányt mutatnak. 
Helyi  szinten  a  program  segíti  a  község  stratégiailag  fontos  célkitűzéseinek megvalósítását,  hogy  vonzó 
település  legyen  az  itt  született  és  élő  fiatalok  számára,  biztosítson  olyan  feltételeket,  hogy  szívesen 
maradjanak. 
Forrás: Önkormányzat adatközlés 

 
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 

kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
A  helyzetelemzés  alapját  szolgáló  statisztikai  adatokat  a  TEIR  adatbázisból,  valamint  a  helyi 

nyilvántartásokból  gyűjtöttük  össze.  Felhasználtuk  az  ágazati  beszámolók  megállapításait,  szakemberek 
tapasztalatait. Természetesen azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs és nem is lehet, ott vagy 
a 2011.évi népszámlálás adataiból  indultunk ki, vagy  sajnos nem  tudtunk adatokat beszerezni  (például a 
fogyatékkal élők esetén). 
 
 
 
Az alábbi adattáblák Torony község önkormányzata HEP HE‐éhez készültek.  
A táblák kitöltésének dátuma: 2013. május 
A táblák számozása a helyzetelemzés adott fejezetére utal. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
A szegénység számos  társadalmi  tényező által meghatározott, összetett  jelenség, okai között szerepelnek 
társadalmi  és  kulturális  hátrányok,  szocializációs  hiányosságok,  alacsony  vagy  elavult  iskolai  végzettség, 
munkanélküliség,  egészségi  állapot,  a  családok  gyermekszáma,  a  gyermekszegénység,  de  a  jövedelmi 
viszonyok mutatják meg leginkább. 
 
Településünkön nincsen adat arra nézve, hogy hány fő él mélyszegénységben. Körülbelül 20‐25 olyan család 
ismert,  akik  az  önkormányzattól  (átmeneti,  lakásfenntartási)  segélyben  részesülnek.  Számos  esetben 
gyermekvédelmi kedvezményre való  jogosultság  is megállapításra került, ezért a családban élő gyermekek 
jogosultak az iskolában, óvodában igénybe vehető kedvezményekre is.  
 
Országos  tendencia,  hogy  az  alacsony  jövedelműek  bevételeinek  számottevő  része  származik  a  pénzbeli 
juttatások rendszereiből, ez Torony községre is jellemző. 
Az  inaktív emberek között nagy arányban  fordulnak elő az alacsony  iskolai végzettségűek, a megváltozott 
munkaképességűek  és  a  romák.  Községünkben  a  tapasztalataink  szerint  a  munkaerő‐piacra  jutás  fő 
akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó motiváltsági problémák.   
 
Az  itt élők  jövedelmi helyzetéről nem áll rendelkezésünkre adat. Fentiekre következtethetünk abból, hogy 
évről évre magasabb az átmeneti  segélyt és a  rendkívüli gyermekvédelmi  támogatást  vagy más  szociális 
ellátást kérők száma. 
Forrás: Önkormányzat adatközlés 

 
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő‐piaci integráció 

 
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett  táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 
és  a  Mötv‐ben  foglalt  feladatai  alapján  településünkre  jellemző  foglalkoztatottságot,  munkaerő‐piaci 
lehetőségeket  kívánjuk  elemezni  az  elmúlt  évek  változásainak bemutatásával,  a  különböző  korosztályok, 
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
 
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 
3.2.1. számú táblázat ‐ 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  677  703  1380  33  4,9 43  6,1  76  5,5 
2009  693  602  1295  43  6,2 69  11,5  112 8,6 
2010  700  718  1418  37  5,3 52  7,2  89  6,3 
2011  711  731  1442  35  4,9 35  4,8  70  9,6 
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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Az  országos  munkanélküliségi  rátához  képest  a  szombathelyi  kistérség  munkanélküliségi  rátája  jóval 
alacsonyabb.  Ennek  oka  az  lehet,  hogy  a  Szombathely  vonzáskörzetében  lévő  településen  élők  a 
szombathelyi  munkaerőpiacon  találnak  maguknak  munkát.    A  Szombathelyi  járásból  nagyon  sokan 
dolgoznak  Ausztriában,  ők  nem  is  jelennek  meg  a  Munkaügyi  Központok  nyilvántartásában,  mint 
munkanélküliek. 
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3.2.2. számú táblázat ‐ Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 
 

      2008  2009  2010  2011  2012 
nyilvántartott álláskeresők  

száma összesen 
fő  76  112  89  70  n.a. 

fő  0  3  0  3  n.a. 
20 éves és fiatalabb 

%  0  2,7  0  4,3  n.a. 
fő  7  13  10  8  n.a. 

21‐25 év  
%  9,2  11,7  11,2  11,4  n.a. 
fő  9  20  11  8  n.a. 

26‐30 év 
%  11,8  17,9  12,4  11,4  n.a. 
fő  19  21  20  10  n.a. 

31‐35 év 
%  25  18,8  22,5  14,3  n.a. 
fő  5  12  7  6  n.a. 

36‐40 év 
%  6,6  10,7  7,9  8,6  n.a. 
fő  5  14  9  7  n.a. 

41‐45 év 
%  6,6  12,5  10,1  10  n.a. 
fő  15  12  12  7  n.a. 

46‐50 év 
%  19,7  10,7  13,5  10  n.a. 
fő  9  10  12  15  n.a. 

51‐55 év 
%  11,8  8,9  13,5  21,4  n.a. 
fő  7  7  7  6  n.a. 

56‐60 év 
%  9,2  6,2  7,9  8,6  n.a. 
fő  0  0  1  0  n.a. 

61 év felett 
%  0  0  1,1  0  n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A  TeIR  adatbázis  Idősoros  Elemző  2009‐es  adata  (ez  a  legfrissebb  adat)  szerint  a  45  évesnél  idősebb 
regisztrált  munkanélküliek  aránya  →  vas  megyében:  35,25.  A  Toronyban  élő  45  évesnél  idősebb 
regisztrációval  rendelkező  munkanélküli  lakosok  aránya  elmarad  ettől  a  megyei  aránytól.  Ez  azzal 
magyarázható, hogy  sokan a  szombathelyi munkaerőpiacon  találnak maguknak munkát, mivel nem okoz 
nehézséget  a bejárás  az  5  km‐es  távolság miatt. A  táblázatból  az  is megállapítható  (a  2011‐es  adatokat 
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nézve), hogy az 51 év  felettieket, valamint a pályakezdőket érintő munkanélküliség helyi viszonylatokban 
magas.  
 
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  33  43  76  15  19  36  45,4  44,2  47,4 
2009  43  69  112  23  37  60  53,5  53,6  53,6 
2010  37  52  89  22  28  50  59,5  53,8  56,2 
2011  35  35  70  21  16  37  60  45,72  52,9 
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 TeIR adatbázis Idősoros Elemző 2009‐es adata (ez a legfrissebb adat) szerint a 180 napnál hosszabb ideje 
regisztrált munkanélküliek száma/1000 lakos → vas megyében: 25,335. Toronyban 2009‐ben 1941 fő volt a 
lakónépesség, ebből összesen 60 fő volt a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküli. Ebből látszik, 
hogy a településen a megyei átlag fölött van a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya. 
Ugyanakkor magas a tartós munkanélküliek aránya is a regisztrált álláskeresők számából. 
Az alábbi grafikon azt mutatja, hogy a 2011‐es évet  kivéve a  férfiak  száma  volt magasabb a 180 napnál 
régebben regisztrált munkanélküliek között, de ez a 2011‐es évben megforduló tendenciát mutat, vagyis a 
nők száma ezen területen stagnál, míg a férfiak száma alacsonyabb, mint a nőké, és 2009‐ről 2010‐re illetve 
2010‐ről 2011‐re csökkenést mutat. 
 

180 napnál régebben munkanélküliek aránya
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180 napnál hosszabb ideje munkanélküliek összehasonlítása nemek szerint 
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3.2.4.  számú  táblázat  ‐  Nyilvántartott  pályakezdő  álláskeresők  száma  és  a  18‐29  éves  népesség  száma 
nemenként 
 

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

2008  163  167  330  0  0  1  0,60  1  0,3 
2009  159  168  327  2  1,26  1  0,60  3  0,9 
2010  147  164  311  2  1,36  2  1,22  4  1,29 
2011  160  166  326  4  2,5  2  1,2  6  1,84 
2012  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
Az alábbi grafikon mutatja, hogy a településen a női pályakezdő munkanélküliek száma nagyobb volt, mint a 
férfiak esetében.  
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3.2.5. számú táblázat ‐ Alacsonyan iskolázott népesség 
 

év  
15 éves és idősebb 

lakosság száma összesen 
15‐X éves legalább általános 
iskolát végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők 15‐x évesek száma  

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

2001  1284  656  628  1070  530  540  214  16,67  126  19,2  88  14 
2011  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
 
2011.  szeptember 1. napján hatályba  lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, amely létrehozta a közfoglalkoztatás 
új rendszerét. A foglalkoztatás szervezését a Torony Dozmat Község Körjegyzősége, jelenleg a Toronyi Közös 
Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztálya látta el, a munkáltatói feladatokat Torony község polgármestere 
gyakorolja.    Lehetőség  van  a  regisztrált  álláskeresők  foglalkoztatására.  Előnyt  élveznek  azok,  akik  aktív 
korúak ellátásában, ezen belül foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek.  
 

A tendenciák alapján megfigyelhetjük, hogy minél alacsonyabb a végzettség, annál inkább a fizikai, illetve a 
szakképesítést nem igénylő munka dominál. Akik az általános iskolát sem fejezték be, azoknak nagy része a 
mezőgazdasági ágazatban dolgozik. A szellemi munka alapfeltételeként jelenik meg az érettségi.  
 
A  világ  fejlődése  azt  a  jelenséget  hozza  maga  után,  hogy  egyre  magasabb  képzettségi  szinttel  kell 
rendelkeznie a munkavállalóknak, például egyre  több munkahelyen alapfeltétel az érettségi. E  jelenség a 
legalacsonyabb  végzettségűeket  (az  általános  iskolát  sem  végzetteket)  hozza  még  rosszabb  helyzetbe, 
akiknek nem emelkedik a végzettségi szintje.  
 
A munkaerőpiaci  hátrányokat  boncolgatva  az  is  döntő megállapítás,  hogy  az  alacsony  végzettségűek  a 
számítástechnika területén aligha tudnak elhelyezkedni. Ez köszönhető annak, hogy az iskolarendszer ilyen 
alacsony  szintjén  nem,  vagy  csak  érintőlegesen  tanítják  a  számítástechnikát,  ami  a mai  ember  számára 
elengedhetetlen. Ezért  fontos  lenne például számítástechnikai  tanfolyamok segítségével képezni ezeket a 
munkavállalókat (legalább alap felhasználói szinten). 
 
Forrás: Internet 
 
3.2.6. számú táblázat ‐ Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 
 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 
év 

nyilvántartott 
álláskeresők száma 

összesen 
8 általánosnál 

alacsonyabb végzettség
8 általános 

8 általánosnál magasabb 
iskolai végzettség 

    Fő  fő  %  fő  %  fő  % 
2008  76  5  6,6  41  53,9  30  39,5 
2009  112  3  2,7  64  57,1  45  40,1 
2010  89  3  3,4  47  52,8  39  43,8 
2011  70  3  4,3  32  45,7  35  50 
2012  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A 2001‐es népszámlálási adatok még 214 főt mutattak, akiknek nem volt 8 általános  iskolai végzettségük. 
2008‐as  adatoktól  kezdődően  az  látszik,  hogy  a  településen minimálisra  csökkent  a  8  iskolai  osztálynál 
kevesebb iskolai végzettséggel rendelkező lakos. 
 
Magyarországon  a  foglalkoztatottsági  szint  függ  az  egyén  iskolai  végzettségétől.  A  nemzetközi 
összehasonlításban  alacsony  hazai  foglalkoztatási  rátát  jelentős mértékben  az  alacsony  iskolázottságúak 
foglalkoztatásbeli elmaradása magyarázza. Bizonyos kutatások azt is megmutatják, hogy az alacsony iskolai 
végzettség  újratermelődik.  Bár  a  hetvenes  évektől  a  nyolcvanas  évek  közepéig  jelentősen  csökkent  az 
oktatási  rendszert  alacsony  iskolai  végzettséggel  elhagyók  aránya,  a  csökkenés  azután  lelassult,  és 
manapság  is minden egyes évjárat körülbelül ötöde a munkaerőpiacon alig konvertálható alacsony  iskolai 
végzettséggel  (legfeljebb  általános  iskola  vagy  rövid  középfokú  végzettség)  lép  ki  az  oktatásból  annak 
ellenére, hogy a középfokú oktatásban jelentős expanzió játszódott le. Ennek egyik oka a lemorzsolódás: a 
középfokú  oktatásban  jelentős  azok  aránya,  akik  elkezdenek  valamilyen  iskolát,  de  nem  fejezik  azt  be. 
Hozzájárul az alacsony iskolázottság újratermelődéséhez a nem megfelelő középfokú közoktatási kínálat is. 
A  nem  érettségire  épülő  szakmunkásképzés  jelentős  része  a  munkaerőpiacon  kevésbé  hasznosítható 
képzést nyújt. A szakiskolai képzési programba egyre inkább olyan hátrányos helyzetű tanulók kerülnek be, 
akik különböző tanulási, magatartási, beilleszkedési problémákkal küzdenek. Ennek oka részben az, hogy a 
középiskolák a  tanulólétszám  csökkenése mellett  is  stabilizálni  szeretnék helyzetüket, ezért egyre  inkább 
befogadják  a  korábban  a  szakiskolákba  jelentkezők  egy  részét  is.  Az  alacsony  iskolai  végzettségűek  a 
munkaerőpiacon  is hátránnyal  indulnak. Nehezebben helyezkednek el. Cél az  lenne, hogy hozzájáruljunk a 
foglalkoztatási  szint  emelkedéséhez,  illetve  az  alacsony  iskolázottságú,  nem  piacképes  szakképzettségű, 
halmozottan  hátrányos  helyzetű  fiatalok  és  a  fogyatékkal  élők  körében  a munkanélküliek  és  inaktívak 
számának csökkentéséhez. A célcsoport tagjait piacképes szakképesítés, valamint a munkaerőpiacon elvárt 
kulcsképességekhez  juttatni.  Ezáltal  egyrészt  elősegíteni,  hogy  a  kistérségben  jelen  lévő  foglalkoztatók 
megfelelő hozzáállású és  szakismerettel  rendelkező munkavállalókat  találjanak, akikre építve mag  tudják 
valósítani  fejlesztési  elképzeléseiket. Másrészt  csökkenteni  a  szegénység,  depriváltság  kistérségen  belüli 
jelenlétét,  megtörni  a  generációkról  generációkra  öröklődő  „szegénykultúra”  továbbadását,  eltartott, 
segélyezett  életmód  helyett  társadalmilag  értékes,  normakövető  létformára  szocializálni  a  célcsoport 
tagjait. 
Forrás: Internet 
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3.2.7.  számú  táblázat  ‐  Általános  iskolai  felnőttoktatásban  tanulók  létszáma  és  a  8.  évfolyamot 
eredményesen végzettek 
 

 év 
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  lévő  általános  iskolában  nincsen  felnőttoktatás.  Szombathelyi  felnőttoktatási 
intézményekben tanulhatnak a Toronyban lakó munkanélküliek. A TeIR és az önkormányzati adatok alapján 
Torony  településen  a  regisztrált munkanélküliek  között  vannak,  akiknek  nincs meg  a  8  általános  iskolai 
végzettsége. 
Forrás: Önkormányzat adatközlés 

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

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
 
A településen nincsen középfokú intézmény, így erre adatok nincsenek. A tanulni szándékozók Szombathely 
város felnőttoktatási intézményeiben tanulhatnak. 
Forrás: Önkormányzat adatközlés 

 
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  22  1,5  n.a.  n.a. 

2011  24  1,7  n.a.  n.a. 

2012  33  2,3  n.a.  n.a. 
Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 
 
Torony  Község Önkormányzata  évek  óta  él  a  közfoglalkoztatás  lehetőségével.  Amint  az  fenti  adatokból 
látható, évről‐évre emelkedik  a  közfoglalkoztatásba bevontak  létszáma.  Ennek egyik oka, hogy  sajnos  az 
aktív  korúak  ellátásában  részesülők  száma  is  emelkedik,  a  másik  ok,  pedig,  hogy  az  önkormányzat 
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lehetőséget  ad  arra,  hogy  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  tv 
rendelkezéseinek  megfelelően  a  30  nap  munkaviszonyban  eltöltött  időt  megszerezhessék  a  segélyben 
részesülők.  
Lehetőség  van  még  Országos  Közmunkaprogram  keretében  a  Nyugat‐dunántúli  Vízügyi  Igazgatóságnál 
közfoglalkoztatásban  részt  venni.  Ezen  közfoglalkoztatási  mód  keretében  a  település  közterületeit  is 
rendben tartják a közfoglalkoztatottak. 
Törvényi    lehetőség  van  a  szabálysértési bírságokat  közmunkával  ledolgozni  a megbüntetett  személynek 
azon településeken, amelyek ezen személyek munkáltatását vállalták. Toronyban ezen személyek leróhatják 
közmunkával a szabálysértési bírságukat. Táblázatunk az önkormányzatnál közfoglalkoztatásban résztvevők 
számát mutatja, más foglalkoztatóknál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak számáról nem áll rendelkezésre 
adat. 
Forrás: Önkormányzat adatközlés 

 
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.) 
 
Településünkön  több  cég  is  található,  mely  aránylag  nagy  számban  munkaerőt  tud  foglalkoztatni.  A 
dolgozók  zöme  a  községünkben  élőkből  áll,  és  jelentős  a  környező  településekről  bejárók  száma.  A 
foglalkoztatás  bővítésének  gátja  a  gazdasági  válság  okozta  hanyatlás,  melynek  következtében  a  cégek 
megmaradása a cél, további fejlesztés, bővítés nem várható. 
Az aktív korú  lakosság zöme a környező megyeszékhelyre, a határ közelsége miatt Ausztria akár távolabbi 
üzemeibe is eljár dolgozni. 
A  községben élők  foglalkoztatási helyzete  kedvező.  Szombathely határában  kialakított  Ipari Parkban  a  jó 
megközelíthetőségnek  köszönhetően  (89‐es  főútvonal,  kedvező  tömegközlekedési  feltételek)  számos 
vállalkozás telepedett le, munkát biztosítva a településen élő lakosságnak.  
Forrás: Önkormányzat adatközlés 

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

településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 
 
A  Toronyi  Általános  Iskolában  ingyenes  pályaorientációs  tanácsadáson  vehetnek  részt  a  gyerekek.    A 
szombathelyi iskolákról nincs információnk, de valószínűsíthető, hogy ott még sokrétűbb ez a szolgáltatás.  
Képzések, továbbképzések is Szombathelyen vehetők igénybe. 
Forrás: Toronyi általános Iskola 

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

egyéb munkaerő‐piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 
 
Településünkön,  nincs  ilyenfajta  szolgáltatás  igénybevételére  lehetőség.  A  megyeszékhelyen  számos 
szolgáltatás  vehető  igénybe,  amelyeknek  nagy  részét  a  munkaügyi  központ  szervez.  Ezenkívül  több 
felnőttképző intézet van. 
A meghirdetett  állások  több   mint  75%‐a  online  jelentkezéssel  pályázható meg.  A Művelődési  Házban 
számítógép áll rendelkezésre, internet eléréssel, amit erre a célra használhatnak a kliensek igény esetén.  
Forrás: Önkormányzat adatközlés 

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

foglalkoztatása 
 
Településünkön  vannak mélyszegénységben  élők  és  romák,  rájuk  vonatkozóan  adatokkal  azonban  nem 
rendelkezünk.  Az  önkormányzat  a  munkavállalókat  segíti  a  beilleszkedésben,  ösztönzi  és  támogatja  a 
képzésben való részvételüket. 
Forrás: Önkormányzat adatközlés 
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h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
A  foglalkoztatáspolitikai  szempontból  hátrányos  helyzetű  társadalmi  csoportok  – munkanélküliek, meg‐
változott munkaképességűek, romák stb. – egyre tartósabban szorulnak ki a munkaerőpiacról. Ezáltal egyre 
nagyobb  számban  kerülnek  ki  a  munkaügyi  regisztrációból,  így  elveszítve  a  szervezett  segítségnyújtás 
legfontosabb esélyét. Az esélyegyenlőséget megerősítő pozitív intézkedések azért is szükségesek számukra, 
mert e csoportok tagjai a munkaerőpiacon összetett hátrányokkal küzdenek. 
A településünkön nincs hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén. 
Forrás: Önkormányzat adatközlés 

 
 
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  62  32  51,61 
2008. 2. negyedév  57  29  50,88 
2008. 3. negyedév  62  33  53,22 
2008. 4. negyedév  68  35  51,47 

2008. átlag  62  32  51,61 
2009. 1. negyedév  97  47  48,45 
2009. 2. negyedév  107  48  44,86 
2009. 3. negyedév  114  52  45,61 
2009. 4. negyedév  108  44  40,74 

2009. átlag  107  48  44,86 
2010. 1. negyedév  116  45  38,79 
2010. 2. negyedév  89  37  41,57 
2010. 3. negyedév  93  36  38,71 
2010. 4. negyedév  87  33  37.93 

2010. átlag  96  38  39,58 
2011. 1. negyedév  97  35  36,08 
2011. 2. negyedév  79  29  36,71 
2011. 3. negyedév  69  33  47,83 
2011. 4. negyedév  57  15  26,32 

2011. átlag  76  28  36,84 
2012. 1. negyedév  87  28  32,18 
2012. 2. negyedév  71  15  21,13 
2012. 3. negyedév  58  12  20,69 
2012. 4. negyedév  66  12  18,18 

2012. átlag  71  17  23,94 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Az  álláskereső  részére  álláskeresési  ellátásként  álláskeresési  járadék,  nyugdíj  előtti  álláskeresési  segély, 
valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési járadék 2013. évben maximum 90 nap lehet. 
Az álláskeresési támogatásban részesülők száma a regisztrált álláskeresők számához képest az elmúlt évben 
alacsony tendenciát mutat.  
Olyan  nem  volt,  hogy  regisztrált  álláskeresők  közül  egész  évben  senki  se  részesüljön  álláskeresési 
támogatásban.  
 
 
3.3.2. számú táblázat ‐ Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma 
 
   nyilvántartott álláskeresők száma  álláskeresési járadékra jogosultak  

  fő  fő  % 
2008  76  32  41,7% 
2009  112  41  36,8% 
2010  89  53  60,0% 
2011  70  58  82,9% 
2012  n.a.  n.a.  n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
Az  álláskeresési  járadékra  jogosultak  száma  nem  pontos,  mert  a  jogszabályi  háttér  változása 
eredményeként az ellátás időszaka 9 hónapról 3 hónapra változott.  
A  nyilvántartott  álláskeresők  az  első  három  hónapban  jogosultak  álláskeresési  járadékra,  ezután  FHT‐t 
kérhetnek  az  önkormányzattól.  A  táblázat  azt  mutatja,  hogy  2009  évtől  egyre  kevesebben  kapnak 
álláskeresési járadékot. 
Forrás: Önkormányzat adatközlés 
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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  23  1,66%  0  0  0  0 
2009  8  0,6 %  29   25,9  0  0 
2010  9  0,6 %   33   37  0  0 
2011  11  0,8 %  52  74,3  0  0 
2012  n.a.  n.a.  47  n.a.  2  n.a. 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Önkormányzati adatgyűjtés 
 
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
E  fejezetben  a  lakhatáshoz  kapcsolódó  területet  elemezzük,  kiemelve  a  bérlakás‐állományt,  a  szociális 
lakhatást,  az  egyéb  lakáscélra  nem  használt  lakáscélú  ingatlanokat,  feltárva  a  településen  fellelhető 
elégtelen  lakhatási  körülményeket,  veszélyeztetett  lakhatási  helyzeteket  és  hajléktalanságot,  illetve  a 
lakhatást  segítő  támogatásokat.  E  mellett  részletezzük  a  lakhatásra  vonatkozó  egyéb  jellemzőket, 
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
A  lakásviszonyok  jellemző problémái a közműdíj‐,  illetve  lakáshitel‐tartozások, hátralékok felhalmozódása. 
Lakhatást segítő támogatás a normatív lakásfenntartási támogatás. Ezt a támogatási formát és a kiegészítő 
helyi kompenzációt  természetben nyújtjuk általában áram‐, és vízdíjra. A  szociális  törvény  rendelkezik az 
adósságkezelési  szolgáltatásról,  amely  akkor  nyújt  segítséget,  ha már  összegyűlt  egy  nagyobb  összegű 
díjhátralék. A helyi  rendelet  azonban nem  rendelkezik  erről  a  támogatási  formáról, mivel  községünkben 
eddig nem merült fel  ilyen  igény, de fel kell mérni, hátha azóta kialakult. Tapasztaljuk, hogy a szegénység 
jellemzője a  lakhatással összefüggő hátralékok  felhalmozódása, és a  lakossági adósságállomány  folytonos 
újratermelődése.  
A  legveszélyeztetettebb  csoportok  a  gyermekvédelmi  gondoskodásból  kikerülők,  kedvezőtlen  jövedelmi 
helyzetű  családok, pályakezdők, nagycsaládosok, a hajléktalansággal veszélyeztetett, az erőszak áldozatai 
pl.  kilakoltatás  előtt  álló  családok,  a  lakásfenntartási  nehézséggel  küzdők,  a  lakhatással  összefüggő 
adósságot felhalmozott háztartások és súlyos betegséggel küzdő családok. 
Forrás: Önkormányzat adatközlés 

 
3.4.1. számú táblázat ‐ Lakás állomány 
 

db  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  660  n.a.  0  0  0  0  n.a.  n.a. 
2009  675  n.a.  0  0  0  0  n.a.  n.a. 
2010  680  n.a.  0  0  0  0  n.a.  n.a. 
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2011  686  n.a.  0  0  0  0  n.a.  n.a. 
2012  n.a.  n.a.  0  0  0  0  n.a.  n.a. 
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 
 
3.4.3. számú táblázat – Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők  
 

  
lakásfenntartási támogatásban részesítettek 

száma 
adósságcsökkentési támogatásban részesülők 

száma 
2008  0  0 
2009  0  0 
2010  0  0 
2011  7  0 
2012  10  0 

Forrás: önkormányzati adatok 
 
a) bérlakás‐állomány 

 
Az utóbbi évtizedek egyik legalapvetőbb lakáspolitikai problémája a (szociális) bérlakások hiánya.  
Községünkben nincs bérlakás‐állomány. 
Forrás: Önkormányzat adatközlés 

 
b) szociális lakhatás 

 
Településünkön szociális lakás céljára nem áll rendelkezésre ingatlan. 
Forrás: Önkormányzat adatközlés 
 
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 
  A község területén nincs olyan nem lakáscélú ingatlan, melyet lakás céljára használnának. 
Forrás: Önkormányzat adatközlés 

 
e) lakhatást segítő támogatások 

 
A  szegénység  egyik  jellemzője  a  lakhatással  összefüggő  közüzemi  díjhátralékok  felhalmozódása, másik 

jellemező, hogy ugyanazon családok adósságállománya ismételten jelentkezik.  
Lakhatást segítő támogatás a lakásfenntartási támogatás.  
A  lakhatás során különösen  jellemző a közműdíj hátralékok,  illetve  lakáshitel‐tartozások felhalmozódása. 

A szolgáltatóknak nem kötelességük a tájékoztatás, ezért a hátralékról és tartozásokról nem rendelkezünk 
releváns adatokkal. 
A  normatív  lakásfenntartási  támogatás  természetbeni  ellátás  formájában  nyújtható  (szolgáltató  felé 

történő utalással).  
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Az  Szt.  szabályozza  az  adósságkezelési  támogatást  és  szolgáltatást.  Az  adósságkezelési  támogatás 
igénylése a helyi rendeletben nincs szabályozva, ezért nincs ilyenfajta szolgáltatás. 
A  legrászorultabb  családokat  továbbra  is  támogatni  kell  a  lakásrezsijük  kifizetésében.  Az  eddigi 

tapasztalatok alapján a bevezetett lakásfenntartási támogatás – pozitív hatásai ellenére – az anyagi krízisbe 
került háztartások egy  részében nem alkalmasak az eladósodás elkerülésére. A már  jelentős adósságokat 
felhalmozott  háztartások  nem  alkalmasak  az  adósság  rendezésére,  így  a  hajléktalanná  válás  veszélye 
további csoportokat is érinthet. 
A hátrányos helyzetben élőknek  jelentene  segítséget  az előre  fizetős mérőberendezések  (kártyás órák) 

felszerelése. A szolgáltatók nem érdekeltek ezek felszerelésében, viszont a hivatalban lehet kérni a védendő 
fogyasztói státuszt (azon személyeknek, akik az önkormányzatnál valamilyen ellátásban részesülnek) és így 
már felszerelhető az előre fizetős berendezés. 
Forrás: Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal adatközlés 
 
f) eladósodottság 

 
Az önkormányzatnak pontos adata nincs arról, hogy milyen mértékű az eladósodottság a településen élők 
körében.  Néhány  segélyt  igénylő  személy  nyilatkozott  úgy,  hogy  a  hiteltörlesztés  nagy  gondot  okoz 
számukra. Az azonban megfigyelhető, hogy a végrehajtók által kiírt árverési hirdetmények száma a korábbi 
évek 1‐1 esetéhez képest az utóbbi években jelentősen emelkedett.  
Forrás: Önkormányzati adatközlés 

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

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 
 

A községben külterületen egy lakóépítmény található, melyben 3 fő él. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 

 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

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

megközelíthetősége,  lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
lehetőségei, egyéb környezet‐egészségügyi jellemzői stb.) 
 
b)  a  telepen/szegregátumokban  élők  száma,  társadalmi  problémák  szempontjából  főbb  jellemzői  (pl. 

életkori megoszlás,  foglalkoztatottsági helyzet,  segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek aránya, stb.) 
 
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 
 

Torony településen nincsen telep, szegregátum. 
Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 
 
 
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
Az  egészségügyi  ellátás  színvonalasan  biztosított  az  alapellátás  körébe  tartozó  települési  önkormányzati 
feladatok tekintetében: 
•  háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 
•  fogorvosi alapellátás, 
•  alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (felnőtt, gyermek), 
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•  védőnői ellátás, 
•  iskola‐ és ifjúság orvosi ellátás. 
 
Háziorvosi ellátást Torony község háziorvosa biztosítja. Rendelése a modern, nemrég teljeskörűen felújított 
települési  egészségházban  van.  A  védőnői  ellátás  is  itt  valósul  meg.  A  koragyermekkori  kötelező 
szűrésekhez  való  hozzáférés  a  lakosság  számára  biztosított.  Szakorvosi  ellátás  keretében  gyermekorvosi 
rendelés időszakonként biztosított. 
A  primer  és  szekunder  prevenció  tevékenységét  leghatékonyabban  a  védőnői  szolgálat  és  a  háziorvosi 
ellátás biztosítja. Községünkben több mint 10 éve folyamatos az egészségmegőrző szűrőprogram, melynek 
eredményeként a szülők a gyermek alkatára vonatkozó jellemzőkön túl – magasság, hízásra való hajlam stb. 
tanácsot kapnak a helyes életmód kialakítására, választható sportágra, munkaterületre.  
Egyéb szakellátás Szombathelyen vehető igénybe. A fogorvosi alapellátás is a megyeszékhelyen érhető el. A 
személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  szolgáltatást  a  Pálos  Károly  Szociális  Szolgáltató  Központ  és 
Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja.  
A  Pálos  Károly  Szociális  Szolgáltató  Központ  és Gyermekjóléti  Szolgálat  Szombathely  város  közigazgatási 
területén biztosítja az étkeztetést, az  idősek nappali ellátását, az  idősek átmeneti elhelyezését, valamint a 
családok  átmeneti  elhelyezését,  továbbá  kistérségi  településekre  is  kiterjedően  a  családsegítést,  a 
gyermekjóléti szolgáltatást, a házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 
Az  Önkormányzat  a  kötelező  feladatait maximálisan  ellátja,  igények  alapján  önként  vállalt  feladatokkal 
egészíti ki az ellátó rendszerét.  
Az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  sportcsarnok  is  szolgálja  a  helyiek  sportolási  lehetőségeit.  A  helyi 
játszótéren kicsik és nagyobbak  is sportolhatnak. A füves focipálya pedig rengeteg sportrendezvénynek ad 
helyet  és mozgatja meg  a  lakosságot.  Jelenleg  is  fejlesztések  folynak  korszerűsítése  érdekében  a  helyi 
sportkör közreműködésével. 
Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 
 
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  1  0  0 
2009  1  0  0 
2010  1  0  0 
2011  1  0  0 
2012  n.a.  n.a.  n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 2012 évre 
 
A szakorvosi ellátások Szombathelyen vehetők igénybe. 
 
3.6.2. számú táblázat ‐ Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 
 

  
közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 

száma 
2008  61 
2009  71 
2010  66 
2011  57 
2012  n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A  közgyógyellátás  a  szociálisan  rászorult  személy  részére  az  egészségi  állapota  megőrzéséhez  és 
helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. 
A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Előadójánál, illetve a Járási Hivatal ügyintézőjénél vehető 
igénybe.  A  kérelemhez  csatolni  kell  a  háziorvos  által  kiállított  igazolást,  amit  az  ügyintéző  továbbít  az 
egészségbiztosítási  szervhez. Ez a  többlépcsős  folyamat eléggé  leszűkíti az  igénybevevők körét. Az elmúlt 
években a létszámban nem történt nagy változás. 
Forrás: Szt. [Szt. 49. § ,] Önkormányzati adatgyűjtés 
 
3.6.3. számú táblázat ‐ Ápolási díjban részesítettek száma 
 

   ápolási díjban részesítettek száma 
2008  13 
2009  14 
2010  13 
2011  12 
2012  n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére 
biztosított anyagi hozzájárulás.  
Ápolási díjra  jogosult  a hozzátartozó, ha  állandó és  tartós  gondozásra  szoruló  súlyosan  fogyatékos,  vagy 
tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. Arra vonatkozóan sajnos nincs adat, hogy 
mennyi tartósan beteg és fogyatékos lakos van a faluban. Az ellátás tekintetében leginkább a munka nélkül 
maradt aktív korúak köréből kerültek ki az új jogosultak, élve azzal a lehetőséggel, hogy idős, beteg szüleik 
ápolását, gondozását ily módon megoldhatják 
Forrás: [Szt. 40. §, 41. §], Önkormányzati adatgyűjtés 
 
 

Intézmények illetékessége: 
 

 
 

Település: Torony 

Intézmény típusa    Központ    Eljutási idő * 
Óra:Perc 

Távolság 
km 

    
Építésügyi Hivatal     Szombathely    0:10 7,688  
Építésügyi körzetközpont     Szombathely    0:10 7,688  
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség     Szombathely    0:10 7,688  
Gyámhivatal     Szombathely    0:10 7,688  
Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal     Szombathely    0:10 7,688  
Kistérségi ÁNTSZ     Szombathely    0:10 7,688  
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség     Szombathely    0:10 7,688  

Körzeti Földhivatal     Szombathely    0:10 7,688  
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Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bányakapítányság     Veszprém     1:52 118,228 
Megyei földhivatal     Szombathely    0:10 7,688  
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság     Szombathely    0:10 7,688  
Megyei Kormányhivatal     Szombathely    0:10 7,688  
Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári 
Szakigazgatási Szerv     Szombathely    0:10 7,688  

Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatósága     Szombathely    0:10 7,688  

Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami 
Főépítésze     Győr     1:51 110,017 

Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága     Szombathely    0:10 7,688  
Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága     Szombathely    0:10 7,688  
Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 
Hatóság     Győr     1:51 110,017 

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ     Szombathely    0:10 7,688  
Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága    Tanakajd     0:22 18,964  
Megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv     Szombathely    0:10 7,688  
MKh. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek 
Munkavédelmi Felügy.     Szombathely    0:10 7,688  

MKh. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
Munkaügyi Felügy.     Szombathely    0:10 7,688  

Munkaügyi központ kirendeltsége     Szombathely    0:10 7,688  
NeKI Kirendeltség     Szombathely    0:10 7,688  
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adóigazgatóság     Szombathely    0:10 7,688  
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Vám- és Pénzügyőri 
Igazgatósága     Szombathely    0:10 7,688  

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális Adó Főigazgatósága     Győr     1:51 110,017 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális Vám- és Pénzügyőri 
Főigazgatóság     Győr     1:51 110,017 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság     Szombathely    0:10 7,688  
Okmányiroda     Szombathely    0:10 7,688  
Országos Egyéni Választó Kerületek     Kőszeg     0:22 21,808  
Polgármesteri hivatalok     Torony     0:0  0  
Rendőrkapitányság     Szombathely    0:10 7,688  
Szociális és gyámhivatal     Szombathely    0:10 7,688  
Tűzoltóság     Szombathely    0:10 7,688  
Városi Bíróság     Szombathely    0:10 7,688  
Városi Ügyészség     Szombathely    0:10 7,688  
Vízügyi Igazgatóság     Szombathely    0:10 7,688  

 
Adatforrás: GeoX Kft. 

(2011(idő, táv),2012(intézmény))  
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b) prevenciós és  szűrőprogramokhoz  (pl. népegészségügyi,  koragyermekkori  kötelező  szűrésekhez)  való 
hozzáférés 
 
Az  iskolában  a  háziorvos  ‐  aki  egyben  az  iskolaorvos  is  ‐  végzi  a  kötelező  szűréseket.  A  prevenciós 
feladatokat  elsősorban  a  védőnők  végzik.    Torony, Dozmat,  Bucsu  községben  a  védőnői  szolgálatot  egy 
védőnő látja el.  A családvédelem keretében minden korosztályú és minden nemű polgár ellátása a védőnők 
feladata közé tartozik. A szűrések a gyermekeknél kötelezően 1 és 6 hónapos korban történnek, majd ezt 
követően  hat  éves  korig  évente.  A  vizsgálatokról  igazolást  állítanak  ki,  amelyen  a  következő  adatok 
szerepelnek:  testi  fejlődés,  pszichés,  motoros,  mentális,  szociális  fejlődés  és  magatartásproblémák 
vizsgálata, látás kancsalság vizsgálata, hallás vizsgálata, beszédfejlődés, mozgásszervek vizsgálata.  
Iskolás korban a szűrések mellett rendszeres felvilágosító előadásokat tartanak a táplálkozásról, életmódról, 
káros szenvedélyekről. Egyik kiemelt feladat a tetvesség megelőzése. 
Mivel a gyermekek nagy része a Toronyi Általános  Iskolába  jár  itt  is a közös védőnő végzi el a szokványos 
szűrési, tanácsadási feladatokat. 
Az  iskola  felsős  osztályainál  a  felvilágosítás  és  a  prevenció  a  kiemelendő  cél:  drog,  dohányzás,  szexuális 
életre nevelés, párkapcsolati tanácsadás és a családi életre nevelés.  
A védőoltások adása a betegségek megelőzésében nagyon fontos. A kötelező oltásokon kívül kampányoltás 
és  ismétlő  oltás  van.  A  közösségi  egészségnevelés  az  óvodásoknál,  iskoláskorúaknál  és  a  kismamáknál 
rendszeresen történik.  
A  szolgáltatásokhoz  való  hozzáférés  ingyenes,  a  tájékoztatás  a  kötelező  megjelenésekről  írásban,  az 
előadásokról  hirdető  táblákon,  újságban  való  megjelentetéssel  történik.  Szórólapokkal,  ingyenes 
kiadványokkal a minél szélesebb rétegekhez való eljutás biztosított. 
Ezen kívül egyéb prevenciós‐ és szűrőprogramok Szombathelyen elérhetőek. 
Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 
 
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
A fejlesztő ellátás az óvodában logopédus az iskolában gyógypedagógus részvételével történik.   
A gyerekek nagy részét a toronyi Csicsergő Óvodába  íratják és Toronyi Általános  Iskolába. A szombathelyi 
intézményekről  nincs  adat,  de  valószínűsíthető,  hogy  ott  a  fejlesztő  és  rehabilitációs  ellátásokhoz  való 
hozzáférés sokkal jobb és sokrétűbb. 
Azoknak  a  gyermekeknek  az  ellátása,  akiknek  fejlesztése  helyi  körülmények  között  nem  elegendő,  a 
szombathelyi  Aranyhíd  Nevelési  ‐  Oktatási  Integrációs  Központ  Egységes  Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskolába kapnak ellátást, ahol a sajátos nevelési igényű 
gyermekek fejlesztése, nevelése, oktatása történik.  
A  rehabilitációs ellátást a Markusovszky Kórház Központi Rehabilitációs Osztályán végzik, ahol elsősorban 
mozgásszervi  rehabilitációra  szoruló  betegeket  kezelnek,  a  baleseti  sérülések,  amputáltak,  protézis 
műtétek, idegrendszeri károsodások következtében létrejött bénulások kezelését végzik. 
A  rehabilitációs  járó  beteg  ellátás  Szombathelyen  a  nappali  kórházban  történik.  Az  osztály  feladata  a 
Markusovszky Kórház  fekvő‐ és  járó betegeinek, valamint Szombathely és vonzáskörzete  járó betegeinek 
fizioterápiás ellátása. A betegek túlnyomó részének mozgásszervi problémája van, de tevékenységi körük a 
postoperatív, a kardiológiai, a pulmonológiai és egyéb betegek rehabilitációjának elősegítése is.  
Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 
 
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

Az  étkeztetés, mint  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  alapellátási  forma  a  Torony  Vendéglőben 
vehető igénybe.  A Képviselő‐testület rendeletében lehetőséget ad a rászoruló időseknek és tartósan beteg 
lakosoknak  szociális  étkezés  igénybevételére.  Ezzel  anyagilag  is  segítik  a  rászorulókat  és  juttatják meleg 
ételhez azokat, akik nem tudják már magukat ilyen módon ellátni. 
Az  étlap  összeállításánál  figyelembe  veszik,  hogy  az  ételek  változatosak,  finomak  legyenek  és  a 
közétkeztetés szabályainak megfeleljenek. A diétás étrend biztosítva van. Az óvodába és általános iskolába 
járó gyermekek étkeztetése szintén a Torony Vendéglőben biztosított. 
Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 
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e) sportprogramokhoz való hozzáférés   
 
Településünkön  többféle  sport  tevékenység  végzésére  van  lehetőség.  A  sportpályán  a  futballon  kívül 
különböző  labdajátékok  űzhetők. A Művelődési Házban minden  évben  különböző mozgásformákban  pl.: 
aerobic, zumba, vehetnek részt a település lakói. A téli időszakban itt lehetőség van az asztaliteniszezésre is. 
Településünkön nagy múlttal rendelkezik a futballcsapat, sok  helyi fiatalnak biztosít sportolási lehetőséget. 
Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 
 
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
Az  alapszolgáltatások megszervezésével  a  települési  önkormányzat  segítséget  nyújt  a  szociálisan  nehéz 
helyzetben  lévő egyéneknek, hogy otthonukban,  lakókörnyezetükben önálló életvitelüket  fenntarthassák, 
valamint egészségi‐, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáikat megoldhassák. 
Az  alapszolgáltatások  körében  a  települési  önkormányzatok  elsősorban  az  időskorúak,  a  fogyatékos 
emberek,  a  pszichiátriai  betegek,  szenvedélybetegek,  továbbá  a hajléktalan  emberek  számára nyújtanak 
szolgáltatásokat. 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások  igénybevételének módját a Képviselő‐testület az Sztv. Alapján 
rendeletében határozza meg. A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést 
Torony  önkormányzata  társulási  formában  látja  el,  a  személyes  gondoskodást  a    Pálos  Károly  Szociális 
Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja. 
Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 
 
g)  hátrányos megkülönböztetés,  az  egyenlő  bánásmód  követelményének megsértése  a  szolgáltatások 

nyújtásakor 
 
Településünkön hátrányos megkülönböztetés nem fordult elő. 
Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 

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

ellátórendszer keretein belül 
 

Pozitív  diszkrimináció  ‐  hátrányt  csökkentő  megkülönböztetés  ‐  amely  hátrányos  helyzetűek 
segélyezésében, természetbeni és pénzbeli  juttatásokhoz való hozzáférésében adományok gyűjtésében és 
kiosztásában nyilvánul meg. Az önkormányzat  fontos  feladatának  tekinti  a  gyermekeket nevelő  családok 
segítését,  ezért  az  elmúlt  években  a  tanulóknak  iskolakezdési  támogatást  nyújtott,  a  felsőoktatásban 
tanulókat pedig a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében támogatta.  
Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 

 
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a lakóközösségek, önkormányzati  intézmények, a templomok, 
a  civil  szervezetek.  Településünk  kedvező  természeti  adottságokkal,  értékekkel  rendelkezik,  polgáraink 
többsége lokálpatrióta.  
A községben több területen van lehetőség a tartalmas és igényes művelődésre, kikapcsolódásra.  
Változatos programokat kínál a Művelődési Ház: 
 

• farsang,  
• nőnap,  
• húsvéti készülődés, húsvéti tojáskeresés, 
• gyereknap, 
• idősek napja, 
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• mikulás ünnep, 
• filmklub, 
• mozgásos programok 

 
A római katolikus templomban: 
 

• Adventi készülődés,  
• betlehemezés,  
• fenyőünnep. 

 
A sportpályán és a játszótéren és egyéb közterületen:  

• falunap 
• a labdarúgó bajnokság mérkőzései 

 
A művelődési  intézmények programjaikat a  lakossági  igényekre és kezdeményezéseire tekintettel alakítják 
ki. 
A zárt terek mellett jelentősek a közterület rendezvények is.  
A rekreációs célú szabadterek és az  intézmények kertjei padokkal szolgálják ki a  lakosságot. A  játszóterek 
szintén közösségi helyekként is szolgálnak. 
A helyi közéleti szerep növekedésének ösztönzésére a helyi média szolgál. A helyi újság mindenki számára 
ingyenesen elérhető. 
A  község  könyvtárában  működő  számítógépek  segítésével  a  falura  vonatkozó  főbb  adatok,  helyi 
önkormányzati  jegyzőkönyvek,  határozatok,  rendeletek  széles  körű  tájékoztatást  biztosítanak.  Ezen  kívül 
helyi szinten szokásos módon kihirdetésre kerül, a sajtóban és a hirdetőkön. 
Az Önkormányzat minden lehetőséget megragad arra, hogy vonzóvá tegye a falut a lakosok és idelátogatók 
számára. Ez irányban is folyamatosan keresi a pályázati lehetőségeket.  
Alapvető cél az állampolgári elégedettség, a jó közérzet elérése, fenntartása.  
Forrás: Helyi program 
 
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 
  

Nincs kifejezetten etnikai konfliktus a  településen. A  településen élő nemzetiségek együttélése békésnek 
mondható. 
Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 
 
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 
 

Torony  község  vezetősége  és  lakossága  törekszik  a  helyi  lakosság  segítésére,  többek  között  önkéntes 
munka, adományozás, ruhagyűjtés stb. által. 
2013. évtől a köznevelési  törvény szerint az érettségi vizsga előfeltételeként 50 óra közösségi szolgálatot 
kell teljesíteniük a diákoknak. Az idősek látogatásától az irodai munkáig sokféle feladat közül választhatnak. 
Torony község is fogadja a tanulókat a közösségi szolgálat teljesítése érdekében. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 
 
3.8  A  roma  nemzetiségi  önkormányzat  célcsoportokkal  kapcsolatos  esélyegyenlőségi  tevékenysége, 

partnersége a települési önkormányzattal 
 
A települési önkormányzat együttműködik a Toronyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési 
megállapodás  alapján.  Segíti  a  nemzetiségi  programok  lebonyolítását,  helyiséget  biztosít  a  roma 
hagyományőrző  csoport  számára,  akik  rendszeresen  fellépnek  a  településen  és  más  települések 
rendezvényein is.  
Forrás: Önkormányzati adatközlés 
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Mélyszegénységben élők felemelkedése 
3.2.2. Tábla 

Idegen nyelvi, informatikai képzések szervezésével 
elősegíteni a munkaerőpiacra való visszakerülést 

 
Mélyszegénységben élők egészségi állapotáról 

adatgyűjtés 
4.3.2. Tábla 

 

A településen élők egészségi állapota tovább 
javuljon, elsősorban a hátrányos helyzetű csoportok 

megszólítása 
 

 
 
 
 

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ Egyezményt, 
majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a Gyermekeknek 2007‐2032” Nemzeti 
Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését,  javítsa a 
gyermekek  fejlődési  esélyeit.    Ez minden  gyermekre  kiterjed,  de  azokra  a  gyermekekre  kell  hangsúlyt 
helyezni, akiknek érdekei a legjobban sérülnek. 
 
A helyi ellátórendszer, esetünkben a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat és 
az Önkormányzat, a Vas Megyei Kormányhivatal Járási Gyámhivatala, az orvosi, védőnői szolgálat és többek 
között a karitász, különféle  támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek nevelésében, 
ezáltal  védelmet  biztosít.  A  helyi  rendszer  további  jellemzője,  hogy  a  veszélyeztetettség  megelőzését 
szolgálja.  A  megelőző  tevékenység  a  köznevelési,  egészségügyi,  szociális,  közművelődési  és  sport 
intézményhálózaton  keresztül  (esetenként  civil  szervezetek bekapcsolódásával)  valósul meg,  és  az  egyes 
ágazatok együttműködésén  alapul. Községünkben  a  gyermekvédelmi  alapellátások  kiépültek,  a preventív 
gyermekvédelem minden  gyermekekkel  foglalkozó  intézményben,  (esetünkben  a  toronyi,  szombathelyi 
iskolákban, óvodákban) szakmai programban jelen van.  
 
A  gyermekszegénység  csökkentése  átfogó, minden  ágazatra  kiterjedő  intézkedéseket  igényel.  Az  egyes 
részterületeken  a  foglalkoztatás,  az  oktatás,  a  lakásügy,  az  egészségügy,  a  szociális  és  gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülő intézkedéseit kell meghozni, 
amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az esélyek  javításában. A szegénységben vagy 
szegénység kockázatával élő gyermekek sajátos csoportját alkotják a fogyatékos gyermekek. A fogyatékos 
gyermeket nevelő családok helyzete az átlagosnál sokkal nehezebb, különösen a halmozottan  fogyatékos 
gyermeket nevelő  családok  esetében  figyelhető meg.  Erre  vonatkozóan  sajnos nincs megfelelő  adatunk, 
táblázatunk. A segítők munkáját megkönnyítené, ha ezek rendelkezésre állnának. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 
 
4.1. A gyermekek helyzetének általános  jellemzői  (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, 

demográfiai trendek stb.) 
 

2011-es adat lélekszám arány % 
Állandó népesség száma  1956 100 
Gyermekek száma összesen 436 22,29 
Állandó népességből nő 990 50,61 
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Állandó népességből férfi 966 49,39 
Állandó népességből a 0-2 évesek száma  64 3,27 

Állandó népességből a 0-14 éves férfiak száma  168 8,59 

Állandó népességből a 0-14 éves nők száma  156 7,98 

Állandó népességből a 15-17 éves férfiak száma  76 3,89 

Állandó népességből a 15-17 éves nők száma  36 1,84 

Forrás:(TeIR)|KSH-TSTAR   
 

Gyermekek aránya 0‐17 éves korig 

0‐2 évesek
13%

0‐14 éves
65%

15‐17 éves
22%

 
 
Demográfiai trend      
     
Év 2008 2009 2010 2011 
Gyermekek száma 0-17 éves korig 414 406 406 436 
     
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  n.a.  0 
2009  4  n.a.  0 
2010  4  n.a.  3 
2011  10  n.a.  11 
2012  13  n.a.  n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
 
2013.  évtől  a  védelembe  vételi  eljárás  a  járási  hivatalhoz  került,  ezért  az  önkormányzatnál  megszűnt 
esetnek minősülnek. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 
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Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
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  60  n.a.  0  n.a.  66 
2009  70  n.a.  0  n.a.  0 
2010  67  n.a.  0  n.a.  0 
2011  77  n.a.  0  n.a.  0 
2012  79  n.a.  0  n.a.  0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 
 
Nincsen adatbázis sem a fogyatékkal élőkről, sem a tartós betegekről, ezért erre vonatkozóan nehézkes az 
adatgyűjtés. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 
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c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy 
a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: 
 

• a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 
• természetbeni támogatásnak (július, november hónapban) 
• az ingyenes tankönyvnek az igénybevételére. 

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes 

képviselő,  illetve  a  nagykorú  személy  a  lakóhelye  szerint  illetékes  települési  önkormányzat  jegyzőjénél 
kérheti. A jegyző a támogatásra való jogosultságot 1 év időtartamra állapítja meg. 
A  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesített  gyermekek  száma  folyamatosan  magas  a 
településen.   Tartósan beteg, illetve a fogyatékos gyermekek számáról nincs az önkormányzatnak adata. 
Forrás:  1997.  évi  XXXI.  Törvény  a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról,  önkormányzati 
adatközlés 
 
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
A  gyermekek  egészséges  fejlődésének  alapfeltétele  az  egészséges  étkezés.  A  mélyszegénységben  élő 
gyermekek  közül  otthon  sokan  nem  jutnak  megfelelő  mennyiségű  egészséges  táplálékhoz.  Ezért  nagy 
jelentőségű  az  önkormányzat  által  szervezett  intézményekben  történő  közétkeztetés.  A  rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodás és általános iskolás gyermek térítésmentesen étkeznek, 
a rászoruló középiskolások 50%‐os támogatást kapnak. 
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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 
étkeztetésbe
n részesülők 

száma 

2008  13  17  27  84  0  0 
2009  10  19  13  91  0  0 
2010  8  19  7  72  0  0 
2011  10  20  9  72  1  0 
2012  13  22  8  58  0  0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 

Az általános iskolában és az óvodában is viszonylag magasnak mondható az ingyenes és kedvezményes 
étkezésben  részesülő  gyermekek  száma  a  szülők  szociális  helyzetének  következtében.  A  rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás keretében ingyenes étkezés vehető igénybe a szociálisan rászorultaknak. 
Forrás: Toronyi Általános Iskola adatközlés, önkormányzati adatközlés 

 
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
A településen nincs olyan gyermek, akinek nem magyar az állampolgársága. 
Forrás:  önkormányzati adatközlés 
 
4.1.4. számú táblázat – Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 
 

  

Magyar 
állampolgársággal 
nem rendelkező 
óvodások száma 

Ebből 
hátrányos 
helyzetű 

Magyar 
állampolgársággal 
nem rendelkező 

általános 
iskolások száma 

Ebből 
hátrányos 
helyzetű 

Magyar 
állampolgársággal 
nem rendelkező, 18 

év alatti 
középiskolások 

száma 

 
Ebből 

hátrányos 
helyzetű 

2008  0  0  0  0  0  0 
2009  0  0  0  0  0  0 
2010  0  0  0  0  0  0 
2011  0  0  0  0  0  0 
2012  0  0  0  0  0  0 
Forrás: Önkormányzati adatok, BM‐BÁH 
 
A településen nincsen olyan gyermek, akinek nem magyar az állampolgársága. 
 
 
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Településünkön nincsen szegregált környezetben élő gyermek. 

Forrás:  önkormányzati adatközlés 
 
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) 
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4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 
 

   védőnői álláshelyek száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 
2008  1  100 
2009  1  103 
2010  1  100 
2011  1  99 
2012  1  95 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés, védőnői adatközlés 
 
A  településen  működő  védőnői  szolgálatnál  1  fő  védőnő  látja  el  Torony  és  Dozmat  község  védőnői 
feladatait.  A  védőnő  adatszolgáltatása  alapján,  a  településen  fogyatékkal  élő  gyermek  nincs.  A  sajátos 
nevelésű óvodások esetében Szombathely biztosít foglalkozásokat. 
A  területi védőnő gondozási  tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas 
anya, illetve 0‐6 éves korú gyermek él. A védőnő feladatai a következők: 

• Nővédelem 
• Várandós anya gondozása 
• Gyermekágyas gondozása 
• Gyermekek gondozása a hatodik életévig 
• Óvodában végzendő feladatok 
• Családgondozás 

Forrás: Védőnői adatközlés, Toronyi általános Iskola adatközlés, Csicsergő óvoda adatközlés 
 
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  0  11.026  0  67 
2009  0  10.214  0  70 
2010  0  13.161  0  50 
2011  0  12.811  0  56 
2012  0  n.a.  0  65 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, háziorvosi adatközlés  
 
A településen Torony, Bucsu, Dozmat községekkel összevont praxisban 1 fő háziorvos dolgozik, aki ellátja a 
felnőtt  és  gyermek betegellátást,  az  iskolaorvosi  feladatokat. A  gyermekorvosi  ellátás  Torony  községben 
havi egy alkalommal gyermekorvosi szakszolgálat által biztosított. A fogászati alapellátást Szombathelyen a 
Markusovszky Kórház Rendelőintézete látja el. 
Szakorvosi ellátás Szombathelyen történik. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés, Háziorvosi adatközlés 
 
 
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  1  0  0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Védőnői adatszolgáltatás 
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c)  0–7  éves  korúak  speciális  (egészségügyi‐szociális‐oktatási)  ellátási  igényeire  (pl.  korai  fejlesztésre, 

rehabilitációra) vonatkozó adatok 
 
A gyermekek korai fejlesztését Szombathelyen a Korai Fejlesztő Központ és Micimackó Óvoda biztosítja 0‐7 
éves korig. Szülő kérésére és a megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 
javaslatára történik a felvétel. Az  intézmény feladatköre, a megváltozott fejlődésmenetű gyermekek korai 
fejlesztése. 4 óvodai csoporttal, melyből kettő középsúlyos fokban értelmileg sérült gyermekek részére, egy 
logopédiai  és  egy  konduktiv  óvodai  csoporttal  működik.  Ezen  kívül  ambuláns  ellátást,  pedagógiai 
szakszolgálatot is biztosít az intézmény.  
Forrás: Korai Fejlesztő Központ és Micimackó Óvoda adatközlés 
 
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  00  0  0  0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Védőnői adatközlés 
 
A településen nincsen bölcsőde. A kisgyermekes szülők Szombathelyen lévő bölcsődei szolgáltatást tudnak 
csak igénybe venni. Erről azonban az önkormányzatnál, illetve a védőnőknél nincsen adat. 
Forrás: Önkormányzati 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 
 
A  településen  nem  működik  családi  napközi.  A  kisgyermekes  szülők  Szombathelyen  tudják  ezt  a 
szolgáltatást igénybe venni. Erről azonban az önkormányzatnál, illetve a védőnőknél nincsen adat. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 
 
4.4.1. számú táblázat ‐ Óvodai nevelés adatai 1. 
 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG  db 

Az óvoda telephelyeinek száma   1 
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Hány településről járnak be a gyermekek   4 

Óvodai férőhelyek száma   65 

Óvodai csoportok száma   2 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h‐tól ...h‐ig):   06.30 ‐ 16.30 

A nyári óvoda‐bezárás időtartama: ()  07.22. – 08.30. 

Személyi feltételek  Fő 
Hiányzó 
létszám 

Óvodapedagógusok száma   4   0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma   4   0 

Gyógypedagógusok létszáma   0   0 

Dajka/gondozónő   2   0 

Kisegítő személyzet   1   0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 
A településen működő Csicsergő Óvoda önálló  intézmény, tagintézménye nincs. Az óvoda két csoporttal 
működik.  Az óvodában működő csoportokban csoportonként 2 fő diplomás óvodapedagógus foglalkozik 
a gyermekekkel. Az óvoda megbízási  szerződéssel heti 6 órában  fogalakoztatja a gyógypedagógust, aki 
egyben  logopédus  is. A  kisegítő  személyzet egy  fő  részmunkaidős konyhai kisegítő, mivel az óvodában 
csak melegítő konyha működik tálalóval. 

Forrás: Csicsergő Óvoda adatközlése 
 
4.4.2. számú táblázat ‐ Óvodai nevelés adatai 2. 
 

Helyhiány miatt elutasított gyermekek száma  Fő 

Ebből hátrányos 
/ halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 

2008‐2012.  0  0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati, intézményi adatgyűjtés 
 
A Toronyban működő Csicsergő óvodában 2008 és 2012 év között nem volt helyhiány miatt elutasított 
gyermek. A fenntartó döntése alapján a maximális 25 fős csoportlétszám további 30 %‐al növelhető, így a 
két csoportba felvehető gyermekek maximális száma összesen 65 fő jelenleg.  

Forrás: Önkormányzati adatközlés 
 
 
 
 
 
 

 50



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 
gyógypedagógi
ai csoportok 

száma 
2008  55  2  50  1  60  0 
2009  63  2  50  1  54  0 
2010  63  2  50  1  54  0 
2011  76  2  50  1  57  0 
2012  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 

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                   
Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma    3  21   15   13   0  52  
Más településről bejáró gyermekek létszáma   0   2  4    2   0  8  

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

 0   0   0   0  0   0  

a  beíratott  gyermekek  közül  a  hátrányos 
helyzetűek létszáma 

 2  6   2   5   0  15  

a  beíratott  gyermekek  közül  a  halmozottan 
hátrányos helyzetűek létszáma 

1   3   2   1   0   7  

  tagóvoda                   

Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma   0   0  0   0   0  0  
Más településről bejáró gyermekek létszáma   0   0   0  0    0  0  

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

 0   0  0   0   0  0  

a  beíratott  gyermekek  közül  a  hátrányos 
helyzetűek létszáma 

 0   0   0  0    0  0  

a  beíratott  gyermekek  közül  a  halmozottan 
hátrányos helyzetűek létszáma 

 0   0   0  0    0  0  

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés, Óvodavezetői adatközlés 
 
Más  településekről  8  kisgyermek  jár  a  Toronyban működő Csicsergő óvodába. Halmozottan hátrányos 
helyzetű  gyermek  7  van  az  intézményben.  A  hátrányos  helyzetű  gyermekek  ‐  15  gyermek  ‐  szülei 
rendszeres gyermekvédelmi segélyben részesülnek a család anyagi helyzete miatt. 

Forrás: Önkormányzati adatközlés 
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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  56  70  126  39  30,95 
2011/2012  64  61  125  52  41,6 
2012/2013  54  58  112  56  50 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Az  általános  iskolába  is  több  településről  járnak  be  a  tanulók.  Évről‐évre  csökkenést  mutat  a  tanulói 
létszám,  ami  összefügg  az  általános  népességcsökkenéssel.  A  napközis  tanulók  száma  és  aránya  viszont 
évről‐évre növekszik. A város közelsége miatt Szombathelyre  is szívesen  járatják a gyerekeket  iskolába, a 
határ közelsége miatt van Ausztriában tanuló diák is. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés, Általános Iskolai adatközlés 
 
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  4  4  8  0  0  0  1 
2011/2012  4  4  8  0  0  0  1 
2012/2013  4  4  8  0  0  0  1 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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4.4.9. számú táblázat ‐ Általános iskolások adatai – el‐ és bejárás 
 

A településen élő általános iskolás korú gyermekek összlétszáma   152 

Más településről bejáró általános iskolások létszáma   42 

Más településre eljáró általános iskolások létszáma   n.a. 

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma   14 

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma   22 
Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
Az  általános  iskolában  jelentős  arányt  képvisel  a más  településről  bejáró  tanulók  száma.  A  hátrányos 
helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma  
Forrás: Önkormányzati adatközlés, Általános Iskolai adatközlés 
 
 
4.4.11. számú táblázat ‐ Iskola személyi feltételek 
 
  Fő  Hiányzó létszám 
Nem szaktanítást végző tanító  0  0 
Szaktanítást végző tanítók száma  4  0 
Szaktanítást végző tanárok száma  9  0 
Gyógypedagógusok létszáma  1  0 
Gyermekvédelmi felelős  1  0 
Iskolaorvos  1  0 
Iskolapszichológus  0  0 
Kisegítő személyzet  4  0 
Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
4.4.12. számú táblázat ‐ A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 
 

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

  
8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali rendszerű 

oktatásban 
   Fő / % 

2010/2011  26/100 
2011/2012  19/100 
2012/2013  18/100 

 
d) gyermekjóléti alapellátás 
 

A  gyermekjóléti  szolgáltatás  biztosítása  kötelező  önkormányzati  feladat,  melyet  Torony  község 
önkormányzata  társulásban, a Pálos Károly  szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat útján 
biztosít. A  szolgálat munkatársa  kéthetente,  illetve  szükség  szerint  látja el  a  családgondozói  feladatokat: 
rendszeres kapcsolatot tart a  jelzőrendszer tagjaival,  így többek között az  iskola  ifjúságvédelmi felelősével 
és  az  óvoda  vezetőjével.  Prevenciós  tevékenységet  végez,  tájékoztatást  nyújt  a  gyermeki  jogokról  és 
kötelezettségekről,  másrészt  egyéni  esetkezelést  végez,  javaslatot  tesz  gyermekvédelmi  gondoskodás‐ 
védelembe vétel‐ alkalmazására, egyéni gondozási tervet készít. 
Toronyban rendszeres a kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálat, a köznevelési  intézmények és a hatóság 
között.  Az  általános  iskolában  rendszeres  fogadóórákon  érhetik  el  a  gyermekjóléti  szolgálatot  a  szülők, 
gyermekek és tanárok. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés, Általános Iskolai adatközlés 

 53



e) gyermekvédelem 
 
A  gyermekvédelmi  törvény  a  gyermekvédelmi  rendszerhez  kapcsolódó  intézményként  nevezi  meg  az 
iskolát,  és  ezzel  együtt  meghatározott  gyermekvédelmi  feladatot  ró  a  köznevelési  intézményekre.  Az 
intézmények  kötelesek  jelzéssel  élni  a  gyermek  veszélyeztetettsége  esetén  a  gyermekjóléti  szolgálatnál, 
valamint hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása esetén. Az 
iskolában ifjúságvédelemmel 1 fő pedagógus foglakozik. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés, Általános Iskolai adatközlés 
 
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 
A krízishelyzetbe került családok gyermekeik részére igényelhetik a rendszeres gyermekvédelmi támogatás 
megállapítását, mely által  jogosulttá válnak különböző kedvezményekre. Önkormányzatunk rendeleteiben 
lehetőséget  biztosít  az  óvodáztatási  támogatás,  átmeneti  segély  igénylésére  is.  Krízishelyzetben  a 
gencsapátiban  működő  gyermekotthon,  anyaotthon,  a  megyeszékhelyen  működő  Családok  Átmeneti 
Otthona vehető igénybe.  
A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat készenléti szolgálatot működtet. A 
gyermekjóléti központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetben azonnali segítség, tanácsadás vagy 
tájékoztatás  nyújtása  egy  állandóan  hívható  közismert  telefonszámon.  A  készenlétben  lévő  munkatárs 
szakszerű segítséget nyújt, vagy ilyen segítséget tud mozgósítani. Telefonszám: 06‐80/204‐574 (zöld szám) 
Forrás: Önkormányzati  adatközlés,  Pálos  Károly  Szociális  Szolgáltató  Központ  és Gyermekjóléti  Szolgálat 
adatközlés 
 
g) egészségfejlesztési, sport‐, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

 
Az  általános  iskolában  nagyon  széles  körű  foglalkozásokból  választhatnak  a  gyerekek.  Tömegsport 
foglalkozás minden osztálynak hetente több alkalommal van. Szabadidős tevékenységként rendelkezésükre 
áll a foci‐, kosárlabda‐, kézilabda pálya. Számos szakkör, és program közül választhatnak. Biztosított minden 
tantárgyból a korrepetálás.  
A  fiatalok a Művelődési Házban  lévő helyiségek közül  többet  is használhatnak  szabadidejük közösségben 
történő  eltöltéséhez.  Főleg  a  téli  időszakban  hasznos  a  közösségi  helyiség,  amit  zenehallgatásra, 
beszélgetésre,  közös  programok  szervezésére  használhatnak.  Jó  időben  a  szabadban,  játszótéren, 
sportpályán is tölthetik szabadidejüket a fiatalok. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 

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

Az Önkormányzat hozzájárul a gyermekekkel kapcsolatos költségekhez,  illetve a gyermekek gondozásával 
kapcsolatos  feladatokhoz. A helyi  gyermekvédelmi  rendszer  sajátossága, hogy minden  gyermek  számára 
gondoskodást nyújt, ugyanakkor fokozott védelemben részesíti az arra rászorulókat. A különböző ágazatok 
együttműködnek és egymást segítik. Az egyes szolgáltatások, ellátások szociális  rászorultság alapján, más 
ellátások ún. alanyi  jogon  járnak a gyermekek részére. A gyermekek étkeztetésére a Torony Vendéglőben 
van lehetőség.  
Az  iskolában  és  az  óvodában  vásárolt  élelmezéssel  biztosított  a  gyermekétkeztetés.  A  gyermekek  nyári 
étkeztetésére eddig nem volt igény. Ingyen tankönyvvel való ellátást a HHH‐s gyermekek részére biztosított. 
Hátrányos megkülönböztetés  az  oktatási  intézményekben  nincs,  a  pedagógusok  nagy  gondot  fordítanak 
ennek megelőzésére, kiküszöbölésére.  
 
A Toronyi általános iskolában ingyenes tankönyvre jogosultak száma:  

2008. évben    5 fő, 
2009.évben    6 fő, 
2010.évben    3 fő, 
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2011. évben    2 fő, 
2012. évben    3 fő volt ingyenes tankönyvre jogosult. 
Forrás: Toronyi Általános Iskola adatszolgáltatás, Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal adatszolgáltatása,    
              Önkormányzati adatközlés 

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

nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   
 
Hátrányos  megkülönböztetés  az  iskolában,  óvodában  nincs,  nem  sérül  az  egyenlő  bánásmód 

követelménye. Ez nemcsak azért valósul meg, mert a törvény kimondja, hanem mert a települést vezetők és 
a településen élők moralitása, erkölcsössége, hitvallása, emberszeretete ezt nem engedi.  
Forrás: Önkormányzati adatközlés 

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

 
Településünkön  minden  rászoruló  részére  biztosított  a  térítésmentes  étkezés,  ingyen  tankönyv,  egyéb 
juttatások.  Intézményeink kiemelt  figyelmet  fordítanak arra, hogy a gyermekek ne szenvedjenek hátrányt 
semmilyen téren. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 

 
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 
 

Iskolánkban a nevelő és oktató munka egyik alapvető feladata a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 
fejlesztése, melynek alapja a tanulók egyéni képességeinek, fejlettségének, ismereteinek figyelembe 
vétele, a differenciálás; valamint különféle egyéni fejlesztő módszerek és szervezeti formák alkalmazása 
a tanítási folyamatban. 
A munka során kiemelten kezelik  
- a sajátos nevelési igényű;  
- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő; 
- a kiemelten tehetséges; 
- a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók egyéni fejlesztését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, integrált formában 
folyik. 
A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógus vezetésével – habilitációs, 
rehabilitációs  fejlesztést  szolgáló  órakeretben  –  egyéni  fejlesztési  terv  alapján  terápiás  fejlesztő 
foglalkozásokon vesznek részt. 
Forrás: Toronyi Általános Iskola adatszolgáltatás 
 
b)  a  közneveléshez  kapcsolódó  kiegészítő  szolgáltatások  (pl.  iskolára/óvodára  jutó  gyógypedagógusok, 

iskolapszichológusok száma stb.) 
 
A  sajátos nevelési  igényű gyermek,  tanuló neveléséhez és oktatásához az alábbi  feltételeket biztosítja az 
iskola: 
a) a tanuló külön neveléséhez és oktatásához a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő 
gyógypedagógus foglalkoztatása, a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv, tankönyv és egyéb 
segédlet, 
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b)  egyéni  előrehaladású  képzéshez,  integrált  iskolai  nevelés  ‐  oktatáshoz,  fejlesztő  neveléshez,  fejlesztő 
nevelés  ‐  oktatáshoz,  az  illetékes  szakértői  bizottság  által  meghatározottak  szerinti  foglalkozáshoz 
szakirányú végzettségű gyógypedagógus, a foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális 
gyógyászati és technikai eszközök,  
A sajátos nevelési  igényű gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel 
rendelkező  szakembereket  az  iskola  az  állami  intézményfenntartó  segítségével  elegendő  számban 
foglalkoztat. 
Forrás: Toronyi Általános Iskola adatszolgáltatás 
 
c)  hátrányos megkülönböztetés  és  jogellenes  elkülönítés  az  oktatás,  képzés  területén,  az  intézmények 

között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  
 
Hátrányos megkülönböztetés  és  jogellenes  elkülönítés  a  község  általános  iskolájában  semmilyen módon 
nem  fordulhat  elő.  Intézményünkbe  több  településről  is  járnak  diákok.  Évfolyamonként  egy  osztály 
működik, osztálybontás nincs, a szegregáció így elképzelhetetlen. 
Forrás: Toronyi Általános Iskola adatszolgáltatás 
 
d) az  intézmények között a tanulók  iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó 

eltérések 
 
A  településen  egyetlen  normál  beiskolázású  általános  iskola működik,  ezért  intézmények  közti 
eltérésekről nem beszélhetünk. 
Forrás: Toronyi Általános Iskola adatszolgáltatás 
 
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Integrációs  felkészítés  keretében  történik  a  szociális  helyzetből  és  fejlettségből  eredő  hátrányok 
ellensúlyozása.  A  gyermekek,  tanulók  a  többi  gyermekkel,  tanulóval  együtt,  azonos  iskolai  osztályban, 
osztálybontás nélkül  vesznek  részt  a  foglalkozáson. Nem  valósul meg  a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók elkülönítése. 
A  tanuló  szociális  helyzetéből  és  fejlettségéből  eredő  hátrányának  ellensúlyozása  céljából  képesség‐
kibontakoztató  felkészítést  szervezünk,  melynek  keretei  között  a  tanuló  egyéni  képességének, 
tehetségének  kibontakoztatása,  a  fejlődésének  elősegítése,  a  tanuló  tanulási,  továbbtanulási  esélyének 
kiegyenlítése folyik.  
Forrás: Toronyi Általános Iskola adatszolgáltatás 
 
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
Fogyatékossággal élő gyermekek létszámáról, 

betegségéről adathiány 
4.1.2. Tábla 

 

Adatbázis létrehozása a konkrét fogyatékosság 
megnevezésével 

 

HHH gyermekek valós létszámáról pontatlan adatok 
4.1.3. Tábla 

Adatbázis létrehozása a HH, HHH‐s gyermekekről 

Tartós beteg gyermekek létszámáról, betegségéről 
adathiány 
4.1.2. Tábla 

Adatbázis létrehozása a konkrét betegség 
megnevezésével 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

Az Önkormányzat és annak  intézményei a helyzetelemzés készítésének  időpontjában csak kevés adattal 
rendelkeznek a nemek közötti szempontok és problémák tekintetében. 
A  népesség  nemek  szerinti  megoszlása  a  népességen  belül  helyi  szinten  is  jól  mutatja,  hogy  a  nők 

átlagosan magasabb életkort érnek meg, mint  a  férfiak  (2.  táblázat). Az  állandó népességen belül  a nők 
aránya a vizsgált időszakban 50,61 % volt a 2011.évben. 
Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak 
•  a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények, 
•  a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, 
•  a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 
A veszélyeztetett korcsoportba  tartozó nők  foglalkoztatása különös  figyelmet és  támogatást  igényel. Az 

anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz szükséges 
ledolgozott munkaidőt. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 
 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 
 
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 

Torony  település  célja  a  gazdasági  és  szociális  szférában  a  nők  és  férfiak  esélyegyenlőségének 
érvényesítése, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetése mind a férfiak, mind a nők számára. Az 
Önkormányzat, mint munkáltató eleget tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményének. 
E  célok  megvalósulását  példamutatásával  tudja  segíteni,  hiszen  szükséges  az  a  tudatformálás  és 
szemléletváltás, amely ezen a területen is biztosítja az esélyegyenlőséget. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 

 
5.1.1. számú táblázat ‐ Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 

Munkavállalási 
korúak száma 

Foglalkoztatottak  Munkanélküliek 
 

férfiak  nők  férfiak  nők  férfiak  nők 

2008  718  688  675  655  43  33 
2009  618  705  549  662  69  43 
2010  731  711  679  674  52  37 
2011  743  725  708  690  35  35 
2012  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 
A  foglalkoztatottakra  vonatkozó  adatok,  nem  pontosan  kiszámíthatóak, mert  nem mindenki  regisztrált 
munkanélküli, aki álláskereső. A munkanélküliek közül a településen általában kevesebb létszámban vannak 
a nők, mint a férfiak. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 

 
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  33  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 
2009  43  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 
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2010  37  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. 
2011  35  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 
 
Iskolai végzettségre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 

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

bölcsődei 
férőhelyek  
száma 

működő családi 
napközik száma

férőhelyek 
száma családi 
napközikben 

férőhelyek 
összesen 

 

3 év alatti 
gyermekek 
száma  

a településen 

működő  
bölcsődék 
 száma  önkor‐

mányzati 
egyéb   

   

2008  71  0  0  0  0  0  0 
2009  60  0  0  0  0  0  0 
2010  70  0  0  0  0  0  0 
2011  64  0  0  0  0  0  0 
2012  n.a.  0  0  0  0  0  0 
Forrás: TeIR, helyi adatgyűjtés 

 
A fenti táblázat mutatja, hogy a településen bölcsőde, családi napközi nem működik. A gyermekek esetleges 
bölcsődei  elhelyezését  a  társulás  keretében  működő,  a  Pálos  Károly  Szociális  Szolgáltató  Központ  és 
Gyermekjóléti Szolgálat által fenntartott Egyesített Bölcsődei Intézmény (Szombathely) biztosítja. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 

 
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
A nők mindazon kihívásokkal szembesülnek a gazdaságban, mint a  férfiak, de ezeken  felül még sajátosan 
női problémákkal is meg kell küzdeniük. A nők bizonyos életszakaszaiban a munka és család egyensúlyának 
megteremtése  nagyobb  feladatokat  jelent  számukra.  Ezért  lehetőséget  kell  teremteni  arra,  hogy  ezen 
átmenetei  életszakaszokban  se  szoruljanak  ki  a  foglalkoztatásból,  és  így  a  rugalmasabb,  családbarát 
munkavállalási formák, munka erőpiaci modellek használatával gazdálkodjunk jobban a női erőforrásokkal. 
A nők gazdasági szerepvállalása, munkaerő piaci részvétele egyre hangsúlyosabb stratégiai kérdés. Ez a női 
foglalkoztatás külön és kiemelten történő kezelése nélkül nem megvalósítható. Ha nem tudjuk biztosítani a 
társadalmunk  felét  jelentő nők  számára a megfelelő  lehetőségeket a munka világában, akkor egyszerűen 
elpazaroljuk  a  nők  tudását,  kompetenciáikat,  kreativitásukat.  Fontos  ezért  hangsúlyt  fektetni  a  nők 
foglalkoztatást  segítő  képzéseire,  programjaira.  Torony  településen  képzésekre  nincs  lehetőség,  a 
különböző képzések Szombathelyen vehetők igénybe 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 

 
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
Toronyban több kisebb vállalkozás működik, melyek foglalkoztatnak alacsonyabb iskolai végzettségű nőket 
is  betanított  munkásként,  mely  nagy  segítség  a  településen  élők  elhelyezkedésében.  A  településről  a 
megyeszékhelyre  és  a  határ  közelsége  miatt  Ausztriába  járnak  ki  dolgozni  a  lakosok.  Az  alacsonyabb 
végzettségűek előszeretettel választják a külföldi segédmunkát magasabb bér reményében. Bár kevesebb 
pénzért, de a környező gyárakban is el tudnak helyezkedni a dolgozni vágyók. 
A  Vas Megyei  Kormányhivatal  Szombathelyi  Járási  Hivatal  Járási Munkaügyi  Kirendeltsége  tanfolyamok 
indításával segíti a környező településen élő alacsonyabb végzettségű regisztrált munkanélküliek munkerő 
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piacra  való  visszajutását. Március  1‐jétől újra  indult  a pályakezdőket  támogató  Első munkahely  garancia 
program.  Cél  a  25  év  alatti  pályakezdőket  sújtó  munkaerő‐piaci  feszültség  kezelése,  ami  a  fiatal 
munkavállalók  munkaerő‐piaci  helyzetének  javítását,  az  első  munkahely  megszerzésének  elősegítését, 
valamint a  szükséges munkatapasztalat megszerzését biztosítja. A program elősegíti a nyugdíjba  vonulás 
miatt  jelentkező  szakember  utánpótlás  biztosítását  is  azzal,  hogy  a  támogatás  ideje  alatt  lehetőséget 
biztosít  a  nyugdíjba  készülő munkavállalók  aktív  életpályája  alatt megszerzett  széles  körű  tapasztalat  és 
szaktudás  átadására  is.  A  pályakezdők  foglalkoztatásának  támogatása  megalapozza  a  Kormány 
„Munkahelyvédelmi  Akcióterv”  25  év  alattiakat  érintő  programelemét  is,  biztosítva  a  foglalkoztatás 
munkakipróbálási szakaszát. Az egymásra épülő támogatások eredményeként a programba vont 25 év alatti 
pályakezdők  jelentős hányadának  tartós  foglalkoztatása  várható. A program  közvetlen  célja az egymásra 
épülő  támogatások  eredményeként  a  bevont  25  év  alatti  pályakezdők  legalább  30%‐ának  a  program 
befejezését követő 180. napon történő foglalkoztatása. 
Forrás: önkormányzati adatközlés, Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 

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

 
Az országos adatokból ismert, hogy létezik a nők hátrányos megkülönböztetése a foglalkoztatás területén.  
Településünkön  nincs  olyan  munkahely,  amire  vonatkozóan  ezt  a  megállapítást  vizsgálni  tudnánk.  A 
környező munkahelyek esetében sem készítettek még ilyenfajta kimutatást. Ezért azt kimutatni, hogy a nők 
alulfizetettebbek lennének, nem lehet. 
Forrás: internet, önkormányzati adatközlés 

 
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  kisgyermeket  nevelő  nők  és  férfiak  esélyeit  a  szolgáltatási  hiányosságok  alapvetően  rontják.  A 
kisgyermekesek  munkaerő‐piaci  esélyeinek  tekintetében  elsődleges  a  bölcsődei  férőhelyek  száma.  
Szombathelyen van  legközelebb bölcsőde. Általános tapasztalat, hogy nehéz bekerülni. Kevés az  ilyenfajta 
intézmény és a meglévők is nagy létszámmal működnek. Az állandó utaztatás is nagy terhet ró a szülőre, ha 
nem ott  van  a munkahelye. Családi napközi  is biztosított  szombathelyen, de  ez  csak  azoknak megfelelő 
alternatíva,  akik megengedhetik maguknak,  hogy  havonta  költségtérítést  fizessenek,  de  cserébe  egy  kis 
létszámú, sokkal családbarátabb intézménybe járattathatják gyerekeiket. 3‐6 éves gyermekeket általában a 
toronyi  Csicsergő  Óvodába  íratják.  Itt  kis  létszámú  csoportokban,  megfelelő  óvodapedagógusok 
segítségével  fejleszthetik  az  óvodáskorúakat.  Arra  vonatkozóan  nincsen  adat,  hogy  a  munkahelyeken 
milyen családbarát munkahelyi megoldásokat alkalmaznak. 
Forrás: Csicsergő Óvoda adatközlés 
 
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  1  88  88 
2009  1  89  89 
2010  1  90  90 
2011  1  87  87 
2012  1  95  95 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
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Egy védőnőre jutó gyeremekek száma (fő)
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
 
Jellemzően az erőszak túlnyomó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő erőszakos 
cselekedetek  nagy  része  ma  még  felderítetlen.  A  gyermekvédelmi,  szociális  szolgáltatások,  a  védőnői 
hálózat,  a  rendőri  tevékenység  eredményeként,  a  jelzőrendszerek  alapján  egyre  több  esetre  derül  fény, 
egyre  többen  tudják, hogy problémáikkal hova  fordulhatnak  segítségért.  Torony  községben nem  tudunk 
ilyen esetekről. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 
 
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 

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

Forrás: Védőnői adatszolgáltatás  
 
Torony  községben  élő  nők  számára  jelenleg  nincs  anyaotthoni  ellátás  igénybevételére  lehetőség. 
Szombathelyen működik ilyen intézmény, de oda csak Szombathelyiek kérhetik felvételüket. A Pálos Károly 
Szociális  Szolgáltató  Központ  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  készenléti  szolgálatot  működtet.  A    központ 
nyitvatartási  idején túl felmerülő krízishelyzetben azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása 
egy állandóan hívható közismert telefonszámon. A készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget nyújt, 
vagy ilyen segítséget tud mozgósítani. Telefonszám: 06‐80/204‐574 (zöld szám) 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 
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Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
 
Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény, Gencsapáti 
Az  Ernuszt  Kelemen  Gyermekvédelmi  Intézmény  Gencsapáti  község  észak‐nyugati  területén  az  Apáti 
falurészen helyezkedik el, 9 km‐re Kőszegtől és Szombathelytől. 
A községben az Apponyi‐kastélyban 1957  júliusa óta működik nevelőotthon, majd gyermekotthon. 2004 
szeptemberében  az  intézmény  új,  a  törvényi  előírásoknak  megfelelő  lakásotthonokba  költözött  át. 
Jelenleg 2 telephelyen működik: Gencsapáti‐Felsőn és Gencsapáti‐Alsón. 
Az  intézmény  esetkezelő,  gondozási,  nevelési,  rekreációs,  egészségügyi  és  étkeztetési  szolgáltatásokat 
nyújt a 0‐24 éves korosztály számára és kialakítja a napi élet gyakorlatát. 

 
Az intézmény feladatai: 
• Különleges ellátást nyújt a 0‐3 éves korú gyermekvédelmi gondoskodás alatt állók részére, 
• Otthont nyújtó ellátást biztosít az átmeneti és tartós nevelésbe vett 3‐18 éves korú gyermekek 

részére, 
• Különleges ellátást nyújt az átmeneti tartós nevelésbe vett 3‐18 éves korú, normál 

gyermekközösségben elhelyezhető, enyhe fokban értelmi fogyatékos, különleges ellátási 
szükségletű gyermekek részére, 

• Befogadja a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekeket és annak saját gyermekét, 
• Befogadja az utógondozói ellátásban részesülő fiatalt és annak gyermekét, 
• Utógondozói ellátásban részesíti azt a fiatal felnőttet, aki a gyermekvédelmi gondoskodásból 

kikerült, de az utógondozást igényli. 
 
Az intézmény szakmai egységei: 
  
Különleges Gyermekotthon: Gencsapáti, Alkotmány u. 19. 
  
A  legkisebbek,  a  0‐3  éves  korú  gyermekek  otthona.  A  16  itt  elhelyezhető  kisgyermek  számára  az 
intézmény biztosítja a teljes körű ellátást, a speciális igényeket is figyelembe véve. A gyermekotthonban 
anyaotthon  is  helyet  kapott,  ahol  2  anya  helyezhető  el  csecsemőjével  együtt.  A  különleges 
gyermekotthon  élén  otthonvezető  áll,  aki  a  gyermekek  gyámi  és  vagyonkezelői  feladatait  is  ellátja. 
Munkáját gondozók, szakgondozók, szakemberek (logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus) segítik. 

 
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  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a 
2009  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a  n.a 
2010  6  1  n.a  n.a  n.a  n.a 
2011  6  1  n.a  n.a  n.a  n.a 
2012  6  1  n.a  n.a  n.a  n.a 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
A települési k épviselők közt egy fő nő vállalt szerepet a helyi közéletben. A helyi civil szervezetek körében 

azonban  nagyarányú  a  nők  részvétele.  Kifejezetten  a  nők  érdekvédelmére  alakult  civil  szervezet  nincs  a 
településen. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 
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5.7  A  nőket  helyi  szinten  fokozottan  érintő  társadalmi  problémák  és  felszámolásukra  irányuló 
kezdeményezések 
 
A védőnő szervezésében időközönként találkoznak a kismamák a baba‐mama klub keretében. Ezzel sikerül 
megelőzni a kismamák elszigetelődését.   
Forrás: Védőnői adatközlés 

 
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Kismamák helyzetének könnyítése 
2. Tábla 

Kismamák közötti kapcsolat kialakítása, 
megerősítése. Helyzetük javítása. 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

6.1 Az  időskorú népesség  főbb  jellemzői  (pl.  száma, aránya,  jövedelmi helyzete, demográfiai  trendek 
stb.) 
 
Az  időskorúak  családi  állapotára  jellemző,  hogy  korban  előrehaladva  fokozatosan  csökken  a  házasok,  és 
növekszik az özvegyek aránya. Toronyban is jellemző ez az arány. 
A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 
– növekszik az átlagéletkor, 
– magasabb a középkorúak halandósága, 
– nők hosszabb élettartama 
Az  időskorban  jellemző  megbetegedések  ‐  a  daganatok,  keringési  zavarok,  szív‐  és  érrendszeri 
megbetegedések,  ízületi problémák  ‐ mellett pszichés problémák  is  jelen vannak. Az  idős ember egyedül 
marad,  izolálódik,  szellemi  és  fizikai  aktivitása  hanyatlik,  önellátási  képessége  beszűkül.  Ez  nagyon  sok 
embernél  okoz  pszichés megbetegedéseket.  Különösen  gyakori  a  depresszió  és  a  dementia  kialakulása. 
Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen 70 éves kor fölött jellemzőek a 
súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott dementia. 
Forrás: Internet 

 
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  180  256  436 
2009  178  260  438 
2010  184  265  449 
2011  182  264  446 
2012  n.a.  n.a.  n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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A  táblázat  összes  nyugdíjasra  vonatkozó  oszlopának  adata  tájékoztató  jellegű, mivel  a  nyugdíjkorhatár 
évenként  változik.  Vannak  korkedvezményes  nyugdíjasok,  előnyugdíjasok,  akik  az  adatbázisokban  nem 
jelennek meg. 
 

 63



6.2 Idősek munkaerő‐piaci helyzete 
 
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
 
Az  idősek,  nyugdíjasok  jövedelmi  helyzetére  tekintettel  az  egészségesek  szívesen  végeznének 

jövedelemkiegészítő  tevékenységet.  Erre  esély,  a  munkaerő‐piacon  nincs,  kivétel  ha  speciális  tudással  
rendelkezik. Településünkön nincs olyan intézmény, amely kifejezetten nyugdíjasokat foglalkoztatna. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 

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

közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 
 

A  községben élő nyugdíjasok  közül  csak néhányan dolgoznak  korábbi munkahelyükön.  Jelentős  számban 
vannak azok, akik inkább a családi életben segítik a fiatalokat, pld.: az unokák felügyeletében, ellátásában. 
A helyi közintézményekben nincs nyugdíjkorhatárt betöltő továbbfoglalkoztatott személy. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 

 
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
Településünkön nincs ilyenfajta megkülönböztetés. 
Forrás: Önkormányzat adatközlés 

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

való hozzáférés 
 
A helyi közszolgáltatások  terén az  idősekkel való  foglalkozás magas színvonalú. Az egészségügyi, szociális, 
közművelődési és egyéb szolgáltatások egy része a falu minden állampolgára részére biztosított, egy része 
kor alapján az időskorúak részére szerveződik, például egyházi filmvetítések. Minden évben megrendezésre 
kerül  az  idősek  napja.  A  színes  programokkal,  vacsorával  várják  a  vendégeket.  Az  Önkormányzat  helyi 
rendeletében biztosít a 75 év felettieknek szociális étkezést.  
Az idősellátás és a szociális gondoskodás területén az utóbbi években egyre jelentősebb szerep jutott a civil 
szektornak,  egyházi,  alapítványi  és  magán  szervezetek  is  több  szociális  intézményt  hoztak  létre  és 
működtetnek Vas megyében. Toronyban a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vesz részt 
aktívan az idősek ellátásban, ez azonban nem önkormányzati intézmény.  
A házi segítségnyújtást az önkormányzat biztosítja, egy fő osztott munkakörben látja el a feladatot. 
Forrás: Önkormányzat adatközlés 

 
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 76 7                9,2     34 n.a. 

2009 112 7                6,25 60 n.a. 

2010 89 7                7,87 50 n.a. 

2011 70 6                8,57 37 n.a. 

2012 n.a. n.a.              n.a. n.a. n.a. 
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR  
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A  táblázat  adataiból  látható,  hogy  településünkön  is  érvényesül  az  országos  tendencia, magas  az  55  év 
feletti regisztrált munkanélküliek száma. Sajnos elhelyezkedésük egyre nehezebb, a munkáltatók  inkább a 
fiatalabb munkaerőt  alkalmazzák. Magas  a  regisztrált munkanélkülieken  belül  a  tartós munkanélküliek 
aránya is. 
 
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
Torony településen, Bucsu és Dozmat községekkel összevont praxisban valósul meg a háziorvosi ellátás. 
Napi szinten rendel a háziorvos a modern kialakítású egészségházban. A gyógyszereket a szintén az 
egészségházban működő Cédrus Fiókgyógyszertárban lehet kiváltani.  A szakorvosi ellátások Szombathelyen 
vehetők igénybe. A település szociális és gazdasági helyzete kis településekhez mérten jónak mondható, 
tehát ez nem jelent hátrányt. A kis település bizonyos szempontból előnyösebb is lehet a naggyal szemben. 
A kisebb települések háziorvosi ellátottsága jobb: egy háziorvosnak kevesebb beteggel kell foglalkoznia.  
Forrás: Háziorvosi adatközlés 
 
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  200  n.a.  n.a. 
2009  194  n.a.  n.a. 
2010  194  n.a.  n.a. 
2011  190  n.a.  n.a. 
2012  n.a.  n.a.  n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A településünkön nincs nappali ellátás, ezért erre vonatkozóan nem lehet adatot szolgáltatni. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 
 
6.3.2. számú táblázat ‐ Időskorúak járadékában részesülők száma 
 

   időskorúak járadékában részesülők száma 
2008  1 
2009  1 
2010  1 
2011  1 
2012  1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 65



Toronyban 2008  – 2012 évben  az  igénylők  száma  egy  fő  volt, nem  volt növekedés  az  elmúlt  években  a 
járadékot igénylők tekintetében. 
Forrás: Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal adatszolgáltatás 

 
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 

Torony  községben  felújított  Művelődési  Ház  várja  színvonalas  műsoraival  a  falu  lakosságát.  A  Községi 
Könyvtár mindenki  számára  kínál  olvasnivalót. A  helyi  programokon  a  lakosság  nagy  része  részt  vesz. A 
programok  összeállításánál  figyelembe  vesszük  a  fiatalok  és  idősek  igényeit.  A  minden  évben 
megrendezésre kerülő falunap keretében, sok fellépőnek, előadónak nyújtunk bemutatkozási lehetőséget.   
Forrás: Önkormányzati Adatközlés 
 
c) idősek informatikai jártassága 
 

Adatok beszerzése erre vonatkozóan nehézkes. A megkérdezettek nagy része nem rendelkezik informatikai 
tudással.  Elmondható,  hogy  az  időskorúak  információs  képességei  rosszabbak  az  országos  átlagnál.  Az 
információs eszközök használatában hátrányban álló  társadalmi csoportoknak –  így az  időskorúaknak  is – 
saját érdekük, hogy felzárkózzanak a társadalom többi rétegéhez, és megtanulják az  információs eszközök 
használatát. Ezzel új világ nyílik ki számukra, és életvitelükben  jelentős segítséget kapnának az ügyintézés, 
munkavállalás,  kapcsolatépítés  és  kommunikáció  terén. Az  időskorúak  számára  a  informatikai  ismeretek 
átadását az alapoktól kell kezdeni ahhoz, hogy számukra  is befogadható  legyen az új tudás. A Művelődési 
Házban  lehetőségük  nyílik  az  időseknek  a  számítógéppel  történő  ismerkedésre.    A  számítógépek 
nyitvatartási időben a rendelkezésükre állnak. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 
 
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 
 

Minden évben szeretettel várjuk az idősebb lakosságot az Idősek Napján. Élvezetes programmal, ajándékkal 
és  egy meleg  vacsorával  vendégeljük meg  az  „ünnepelteket”.  A  polgármester  virággal  köszönti  a  80  év 
felettieket. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 
 
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Fiatal és idős korosztály egymáshoz közelítése 
3. Tábla 

 

Idősebb korosztály és a fiatalok közötti kapcsolat 
kialakítása. 

 
Információszolgáltatás  az  időskorú  lakosság  felé:  a 
települési  célok,  feladatok,  programok 
megismerése,  elfogadása,  azonosulás  a 
feladatokkal. 

3. Tábla 

Információszolgáltatás (kiadvány, szórólap, 
lakossági fórum) 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
A  fogyatékkal  élőkre  vonatkozóan  nem  állnak  rendelkezésre  értékelhető  statisztikai  adatok,  amelyek 
alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. 
A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. Feladatunk olyan 
környezet  teremtése, működtetése,  hogy  egyenlő  esélyekkel  érvényesülhessenek  a mindennapi  életünk 
során a  lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az  iskoláztatási és 
munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is.  
A  célcsoport  részére  szervezett  ellátásokat,  szolgáltatásokat,  az  egyes  intézkedéseket  az  egyéni 
szükségletek alapján tervezzük. 
Tapasztalataink szerint elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeni.  A munkáltató előítélete 
mellett  a  közlekedés  eszközök  használata  is  nehezíti  helyzetüket.  A  fogyatékosok  körében  a 
foglalkoztatottsági arány nagyon alacsony. 
A  fogyatékos  személyek  elszigeteltek  a  társadalomban,  így  családjaik  is  jobban  elkülönülnek  a 
környezetüktől, ami értelmi fogyatékosság esetén még jelentősebb.  
Forrás: Internet, Önkormányzati adatközlés 

 
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  29  1 

2009  33  2 

2010  30  2 

2011  n.a.  2 

2012  n.a.  n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A  megváltozott  munkaképességű  személyek  ellátórendszere  2008.  január  1‐jével  jelentős  mértékben 
átalakult.  Bevezetésre  került  az  egészségkárosodás mértékének  vizsgálatán  alapuló  új minősítési  rend, 
illetve egy új ellátás, a rehabilitációs járadék. Az ellátások közötti összhang megteremtése érdekében 2008. 
január 1‐jétől módosult a megváltozott munkaképességen alapuló egyéb szociális ellátások szabályozása is. 
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak egyike a ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS. Az ellátásra való 
jogosultság alapja a rehabilitációs hatóságnak a komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs 
javaslata. A javaslattól függően a megváltozott munkaképességű személyek 
a) rehabilitációs ellátásban vagy  
b) rokkantsági ellátásban  
részesülhetnek amennyiben az egyéb jogosultsági feltétek is fennállnak .  
A  rehabilitációs  hatóság  a  komplex minősítés  során megállapítja,  hogy  a megváltozott munkaképességű 
személy 
a) rehabilitálható  
b) rehabilitációja nem javasolt. 
 
Településünkön magasnak mondható  a megváltozott munkaképességű  személyek  állátásában  részesülő 
személyek száma. Ezek a személyek településünkön csak kis létszámban, néhányan Szombathelyen találnak 
munkát.  Egészségkárosodott  személy  a  vizsgált  években  egy  illetve  két  fő  volt,  ők  az Önkormányzattól 
rendszeres szociális segélyt kaptak.  
Forrás: Kézen Fogva Alapítvány, Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal adatközlés 
 
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; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével.  
 
Torony településen nincs nappali ellátást biztosító intézmény. A településen élőkre és a falu vezetőségére is 
jellemző a szolidaritás embertársaik  iránt. Amennyiben helyi  fogyatékos személy nappali ellátására merül 
fel igény, a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézethez tudja irányítani önkormányzatunk az igényt. 
A  Vas  Megyei  Szakosított  Szociális  Intézet  tartós  elhelyezést  biztosító,  ápolást,  gondozást  nyújtó 

intézmény, olyan  idős, demens, pszichiátriai beteg és  látás‐,  illetve mozgásfogyatékos  személyek  részére, 
akikről életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt az alapszolgáltatás keretében nem 
lehet gondoskodni. 
A feladatellátás tekintetében az  intézmény  illetékességi területe Vas megyére, a vakok és gyengén  látók 

gondozásának  feladatkörében az egész Dunántúl  területére  terjed ki. Az  intézmény a Dunántúl  területén 
egyedüli intézményként biztosítja a vakok és gyengén látók bentlakást nyújtó szakosított ellátását.  
Az  intézmény  valamennyi munkatársának  feladata munkájával  hozzájárulni  a  fogyatékossággal  élők  és 

időskorú  lakók  számára  a  szakmailag  és  emberileg  is  megfelelő,  biztonságos  és  otthonos  élet 
megteremtéséhez.  
Forrás: Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet, Önkormányzati adatközlés 
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a)  fogyatékkal  élők  foglalkoztatásának  lehetőségei,  foglalkoztatottsága  (pl.  védett  foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás) 
 
A  fogyatékkal  élők  esetében  nehéz  munkát  találni.  Nagyobb  befogadó  képességű,  fogyatékosokat 
foglalkoztató  vállalat  Szombathelyen  található.  Itt  lehetőség  van  csökkentett  munkaidőben  történő 
foglalkoztatásra és bedolgozásra is van példa.    
Községünkben nincs olyan munkahely, ahol meg  lehetne valósítani a  fogyatékkal élők  foglalkoztatásának 
lehetőségét. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 

 
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Torony településen nincs semmiféle formája hátrányos megkülönböztetésnek. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 

 
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
Az államnak, a társadalom szervezeteinek és tagjainak oly módon kell tevékenységüket végezni, hogy az ne 
okozhasson olyan károsodást, amely  fogyatékosság kialakulásához vezet,  illetve olyan körülményeket kell 
létrehozni,  amelyben  a  fogyatékos  emberek  képesek  lesznek  teljesebb  életre  és  a  fogyatékosságukból 
fakadó terheik csökkenthetőek. 
A fogyatékos személyekkel kapcsolatos magatartás, tevékenység során úgy kell eljárni, hogy az a fogyatékos 
állapot rosszabbodását megelőzze, illetőleg annak következményeit enyhítse. 
Az  állam  köteles  gondoskodni  a  fogyatékos  személyeket megillető  jogok  érvényesítéséről,  a  fogyatékos 
személyek  hátrányait  kompenzáló  intézményrendszer  működtetéséről  a  nemzetgazdaság  mindenkori 
lehetőségeivel összhangban. 
Helyi  szinten  nincs  ilyen  intézmény,  a  településen  élők  nem  igényelnek  ilyenfajta  szolgáltatást.  A 
megyeszékhelyen érhető el  legközelebb ez  a  szolgáltatás. A Regionális  Szociális  Forrásközpont Nonprofit 
Kft.,  Szombathely  és  Kistérsége  Integrált  Támogató  Szolgálata  tevékenységének  speciális  területeként  a 
fogyatékos emberek segítését is felvállalta. 
Elsősorban autista fiatalokat és felnőtteket fogadó lakóotthona Holnap Háza, szintén Szombathelyen érhető 
el. Létrejöttét az „ESŐEMBERKE ALAPÍTVÁNY a Vas megyei autistákért” kezdeményezte. 
Forrás: [Fot. 2. § (1)‐ (5)], Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft., Holnap Háza 
 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 
A fogyatékossággal élők igényt tarthatnak a fogyatékossági támogatásra. Körülményeik javítása érdekében 
igénybe  vehetnek  még  különböző  kedvezményeket,  mint  pld.:  utazási  kedvezmény,  gépjárműszerzési 
támogatás,  stb.  Sajnos  azonban  a  tapasztalatok  alapján  elmondható,  hogy  ezek  a  pénzösszegek  elég 
alacsonyak, megélhetésük nagyon nehéz.  
A  szociális  ellátásokat  igénybevevők  között  nagy  valószínűséggel  jelen  vannak  fogyatékos  személyek  is, 
nyilvántartott adattal azonban erre vonatkozóan nem rendelkezünk. 
Forrás: Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal adatközlés 
 
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez,  információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 

való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
A  közszolgáltatást  nyújtó  intézmények  akadálymentesítése  folyamatos.  Az  egészségháznál  az 
akadálymentesítés  megoldott,  így  az  egészségügyi  szolgáltatások  teljeskörűen  akadálymentesített 
helyszínen érhetőek el. Az oktatási  intézmények közül az óvoda részlegesen akadálymentesített, az  iskola 
akadálymentesítése nem megoldott. A Művelődési Ház felújítása során részleges akadálymentesítés valósul 
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meg  egy  lépcsőlift  elhelyezésével,  ezáltal  a  kulturális  programok,  közösségi  programok  fizikailag 
akadálymentesített  helyszínen  elérhetőek  lesznek.  A  Közös Önkormányzati  Hivatal  épületének  felújítása 
még  valósult meg,  amennyiben  erre  sor  kerül,  a  teljeskörű  akadálymentesítést  szeretné megoldani  az 
önkormányzat.  
A  hatályos  jogszabályoknak  megfelelően  minden  új  beruházás,  felújítás  akadálymentesített  környezet 
biztosításával  történik.  Az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  járdák,  zöldterületek,  játszóterek  felújítása 
során gondoskodunk a hozzáférés akadálymentességének biztosításáról. 
Ma már  kötelezően,  jogszabályban  előírt  az  akadálymentesítettség,  amelynek  betartatása  az  építésügyi 
hatóság  feladata.  Alapelv,  hogy  a  településfejlesztési  tervekben  és  más  településfejlesztési 
dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű hozzáférés szempontrendszere. 
Önkormányzatunk anyagi lehetőségéhez mérten igyekszik megoldani a középületek akadálymentesítését. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 
 
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs 

és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 
 
A  fogyatékos  emberek  helyzetét  különösen  nehezíti,  hogy  az  akadálymentes  közlekedés,  a  hivatalok  és 
szolgáltató  szervezetek  akadálymentes  megközelítése,  elérése,  a  szolgáltató  infrastruktúra 
akadálymentessége nehézkes. Községünkben az akadálymentesítés csak részben megoldott.  
A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet biztosításával 
történik, ezért a Művelődési Ház felújítása során már ezen szempontot is figyelembe vettük.  
Forrás: Önkormányzati adatközlés 

 
c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
A településen található munkahelyek akadálymentességéről nincsenek adataink. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 

 
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
A  tömegközlekedésben  sajnos  vannak még problémák. Csak néhány olyan  járat  van, melyen megoldott, 
hogy  pld.  a  kismamák  a  babakocsikkal,  és  a mozgássérültek  fel  tudjanak  szállni.  Községünk  területén  a 
járdák mindenhol kiépítésre kerültek, de  több helyen  felújításra szorulnak. Néhány  részen gondot okoz a 
rokkant‐kocsival,  babakocsival  történő  közlekedés.  Járdák  felújítása  anyagi  forrásaink  függvényében 
történik. Amint lehetőség adódik, pályázati segítséget is igénybe veszünk. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 

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

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 
 
Az  épített  környezet  egyenlő  esélyű  hozzáférésének  biztosítása  érdekében  Torony  községben még  több 
hangsúlyt  kell  fektetni  az  akadálymentesítésre.  Legtöbben  akadálymentesítéskor  csak  a  mozgásszervi 
fogyatékosokra  gondolnak  –  az  ő  csoportjukon  belül  is  leginkább  a  kerekesszékkel  közlekedőkre,  holott 
gondolnunk  kell  a  kerekesszékkel  közlekedőkön  kívül  az  idősekre;  a  hallássérültekre;  a  vakokra  illetve  a 
gyengén  látókra;  továbbá  az  értelmi  képességeikben  korlátozottakra  is.  Településünkön  fogyatékosok 
nappali intézete nem működik, Szombathelyen lehet ezt a szolgáltatást igénybe venni.  
Forrás: Önkormányzati adatközlés 
 
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
A mozgáskorlátozottak  és  egyéb  fogyatékkal  élők  részére  a 102/2011.(VI.29.)  sz. Korm.  rendelet biztosít 
különböző  igénybe  vehető  juttatásokat.  Ilyen  pl.:  a  gépjármű  szerzési  támogatás,  és  a  személygépjármű 
átalakítási támogatás.  
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Némi segítséget jelent a parkolási igazolványok beszerzése is. A fogyatékkal élők utazási kedvezményeket is 
igénybe vehetnek. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Fogyatékkal élő felnőtt korú lakosságról adathiány, 
pontatlan adatok 

7.1.1. Tábla 
 

Adatbázis létrehozása a konkrét fogyatékosság 
megnevezésével 

 

Legyünk együtt, tegyünk együtt! 
7.1.1. Táblázat 

A lakosságban új nézőpont kialakítása a tolerancia 
és empátia jegyében. 
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8.  Helyi  partnerség,  lakossági  önszerveződések,  civil  szervezetek  és  for‐profit  szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

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

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

Torony Község területén működő egyházi és civil szervezetek 

Községünkben több civil szervezet is folytat aktív tevékenységet. 
A helyi  lakosság nagy  számban  vesz  részt  a  civil  szervezet programjain. Többek  között  a  gyermeknapon, 
idősek napján, Mikulásváró programon, Farsang, stb. Az Önkormányzat helyi rendeletben meghatározottak 
szerint pályázati úton támogatja a szervezetet, azok rendezvényeit.  
A helyi civil szerveződések: 

• Aranypatak Asszonykórus Egyesület, 
• Aranypatak Kulturális Alapítvány, 
• Toronyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
• Toronyi Községi Sport Kör 
• Egyházközség Torony 

 
Továbbá jelenleg bejegyzés alatt van egy új civil szervezet Toronyőr Egyesület néven. 
 
Az  önkormányzati  döntések  előkészítésébe  bevonjuk  a  szervezeteket.  A  civil  szervezetek  függetlenségét 
elismerjük  és  tiszteletben  tartjuk.  Partneri  viszonyt  alakítottunk  ki  velük.  Az  együttműködésnek 
köszönhetően az önkormányzati rendezvényeken aktívan részt vesznek a szervezetek.  
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász ruha‐ és élelmiszerosztással segíti a rászorulókat. 
Forrás: önkormányzati adatközlés 
 
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása 

 
Torony  Község  Önkormányzata  kiemelt  feladatának  tekinti  a  helyi  egyesületek,  civil  szervezetek 
támogatását.  A  képviselő‐testület  az  éves  költségvetésében  több  mint  2  millió  Ft  összegű  támogatást 
biztosít az egyesületek, civil szervezetek működéséhez, melyről a támogatottaknak el kell elszámolni.   
Torony  önkormányzata  nagyon  jó  kapcsolatot  ápol  a  Vas  Megyei  Rendőr‐kapitánysággal.  A  körzeti 
megbízottak  számára  ingyen biztosítja az  irodát. Nagyon  szoros a kapcsolat a helyi Egyházközséggel  is. A 
településen működő Roma Nemzetiségi Önkormányzattal és Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal szintén 
partneri viszonyt alakított ki az önkormányzat. Együttműködési megállapodás alapján párhuzamosan végzi 
munkáját a két  testület a  település  lakosságának érdekében. A helyi  rendezvényeken  szintén partnerségi 
alapon  vesznek  részt  a  szervezetek.  Az  önkormányzat  támogatja  a  nemzetiségi  önkormányzatok 
rendezvényeinek megrendezését, helyszínt biztosít azokhoz. 
 Forrás: önkormányzati adatközlés 
 
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

 
Az Önkormányzat 1996. óta tagja a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulásának. 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.  
A  Társulásban  40  szombathely  környéki  település  A  társulás  tagjai:  Acsád,  Balogunyom,  Bozzai,  Bucsu, 
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Csempeszkopács,  Dozmat,  Felsőcsatár,  Gencsapáti,  Gyanógeregye,  Horvátlövő,  Ják,  Kisunyom, Meszlen, 
Narda, Nárai, Nemesbőd, Nemeskolta, Perenye, Pornóapáti, Rábatöttös, Rum, Salköveskút, Sé, Sorkifalud, 
Sorkikápolna,  Sorokpolány,  Söpte,  Szentpéterfa,  Szombathely,  Tanakajd,  Táplánszentkereszt,  Torony, 
Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép és Zsennye vesz részt.  
Az Országgyűlés elfogadta 2011 áprilisában Magyarország Alaptörvényét, amely 2012.  január 1‐vel  lépett 
hatályba. Az új Alaptörvény öt  cikkben  foglalkozik  az önkormányzatokkal. A  szabályozás  sok  tekintetben 
nem  jelent  érdemi  változást  a  korábbi  alkotmányi  rendelkezésekhez  képest,  ugyanakkor  változott  az 
önkormányzatokkal  kapcsolatos  szerepfelfogás,  az  erős  államnak  alárendelt,  az  állam  által  határozott 
kontrol alá vont és döntően végrehajtó szerepre ítélt önkormányzatok képe rajzolódik ki. Jelentős változás 
viszont,  hogy  az Alaptörvény  lehetővé  teszi,  hogy  törvény  elrendelhesse  a  helyi  önkormányzat  kötelező 
feladatának  társulásban  történő  ellátását.  Ezzel  a  szabályozással  eldőlt  a  régóta  folyó  vita  a  kötelező 
társulásról. Miközben az új Alaptörvény nem szól a járásról, mint lehetséges közigazgatási szintről, addig a 
Belügyminisztérium  által  2011.  május  elején  közzétett  munkaanyag  az  új  önkormányzati  törvény 
koncepciójáról  lényegében  fókuszba  helyezi  a  jelenlegi  kistérségeket  felváltó  járásokat.  Az  újonnan 
létrejövő járások egyben az állami igazgatás települések feletti szintje, másrészt a települési együttműködés 
elsődleges terepe. 
Ez  valamelyest  veszélyezteti  a  települési  önkormányzatok  szabad  döntési  kompetenciáját  és  a  kötelező 
társulás általánossá tételének rémét jelenítette meg több községben. A társulás Dozmat községgel ésszerű 
döntés  alapján  született. A  közelségen  kívül  az  évek  folyamán  kialakított  partnerség,  baráti  kapcsolat  is 
szerepet  játszott. Eddig  is közös körjegyzőség  látta el a  feladatokat, annyi változás  történt, hogy a 2013. 
évtől Felsőcsatár község is csatlakozott, így a Toronyi Közös Önkormányzati Hivatalt ez évtől három község 
tartja fenn. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 

 
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A  településünkön működő Roma Nemzetiségi Önkormányzat  és Horvát Nemzetiségi Önkormányzat  által 
szervezett programok mindenki számára elérhetők. Kifejezetten a célcsoportokhoz kapcsolódó programok a 
Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  által megvalósított  programok,  amelyek  keretében  az  önkormányzat 
igyekszik a hátrányos helyzetű roma lakosság munkához jutását segíteni. Ennek érdekében kapcsolatot tart 
fenn  a  Vas  Megyei  Kormányhivatal  Munkaügyi  Központjával.  Rendszeresen  szervez  az  önkormányzat 
ingyenes ruhaosztást is a rászorulók részére. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 

 
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász  ruha‐ és élelmiszerosztással  segíti a  rászorulókat. Községünkben a 
civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak. A helyi lakosság nagy számban vesz részt a civil szervezetek 
programjain.  Az  Önkormányzat  helyi  rendeletben  meghatározottak  szerint  pályázati  úton  támogatja  a 
szervezeteket, azok rendezvényeit.  
Forrás: Önkormányzati adatközlés  

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

 
Településünkön nem működik for‐profit szervezet. 
Forrás: Önkormányzati adatközlés 
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 
a)  a  helyzetelemzésben  meghatározott  esélyegyenlőségi  problémák  kapcsán  érintett  nemzetiségi 

önkormányzatok,  egyéb  partnerek  (állami  vagy  önkormányzati  intézmények,  egyházak,  civil  szervezetek, 
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 
 
Az  esélyegyenlőségi  fórum  létrehozásával  vonjuk  be  az  érintetteket  a  program  elkészítésének 

folyamatába. A fórum közmeghallgatás keretében valósul meg. 
 
 
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását 

szolgáló eszközök bemutatása. 
 
Külön  fórum  létrehozása  nem  szükséges,  az  intézményvezetők  és  a  civil  szervezetek  napi  kapcsolatban 
állnak egymással és az önkormányzattal. Szervezett fórum az évente megtartott közmeghallgatás 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Következtetések 

Célcsoport 
problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény‐
ségben élők 

Mélyszegénységben élők felemelkedése 
3.2.2. Tábla 
 
 
Mélyszegénységben  élők  egészégi 
állapotáról adatgyűjtés 
4.3.2. Tábla 
 

Idegen  nyelvi,  informatikai  képzések 
szervezésével elősegíteni a munkaerőpiacra 
való visszakerülést 
 
A  településen  élők  egészségi  állapota 
tovább  javuljon,  elsősorban  a  hátrányos 
helyzetű csoportok megszólítása  
 
 

Gyermekek 

Fogyatékossággal  élő  gyermekek 
létszámáról, betegségéről adathiány     
4.1.2. Tábla 
HHH  gyermekek  valós  létszámáról 
pontatlan adatok    
4.1.3. Tábla 
Tartós  beteg  gyermekek  létszámáról, 
betegségéről adathiány 
4.1.2. Tábla 

Adatbázis  létrehozása  a  konkrét 
fogyatékosság megnevezésével  
 
Adatbázis  létrehozása  a  HH,  HHH‐s 
gyermekekről  
 
Adatbázis  létrehozása  a  konkrét  betegség 
megnevezésével 

Idősek 

Fiatal  és  idős  korosztály  egymáshoz 
közelítése 
3. Tábla 
 
Információszolgáltatás az  időskorú  lakosság 
felé:  a  települési  célok,  feladatok, 
programok  megismerése,  elfogadása, 
azonosulás a feladatokkal. 
3. Tábla 

Idősebb  korosztály  és  a  fiatalok  közötti 
kapcsolat kialakítása. 
 
 
 
Információszolgáltatás  (kiadvány,  szórólap, 
lakossági fórum) 
 
 
 

Nők 
Kismamák helyzetének könnyítése 
2. Tábla 

Kismamák  közötti  kapcsolat  kialakítása, 
megerősítése. Helyzetük javítása. 
 

Fogyatékkal 
élők 

Fogyatékkal  élő  felnőtt  korú  lakosságról 
adathiány, pontatlan adatok 
7.1.1. Tábla 
 
Legyünk együtt, tegyünk együtt! 
7.1.1. Táblázat 

Adatbázis  létrehozása  a  konkrét 
fogyatékosság megnevezésével 
 
A  lakosságban  új  nézőpont  kialakítása  a 
tolerancia és empátia jegyében. 
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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 

Regisztrált  munkanélküliek  magas 
számának csökkentése 
 
 
 
 
 
Egészségügyi  szűréseken  való  lakossági 
részvétel  ösztönzése,  a  szűrések 
kiterjesztése  különböző  egészségügyi 
területekre 
 

Mélyszegények, rászorulók, önkormányzat, 
Alapszolgáltatók,  munkaügyi  központ, 
képző intézmények, munkáltatók 
 
polgármester 
 
 
A  település  lakossága,  háziorvos, 
szakorvosok,  védőnő,  hivatalsegéd, 
családsegítő, szülők, jegyző 
Önkormányzat  szociális  ügyintézője, 
Művelődési Ház vezető 

Gyermekek 

Fogyatékossággal  élő  gyermekek 
létszámának  feltérképezése 
problématerületenként  
 
HHH  gyermekek  valós  számának 
feltérképezése 
 
Tartós  beteg  gyermekek  létszámának 
feltérképezése problématerületenként 

Védőnő,  Iskola,‐  óvoda  vezetője; 
Családsegítő;  Gyermekorvos;  Szakorvos; 
Szülők, önkormányzat szociális ügyintézője 
 

Idősek 

A  településen  kevés  olyan  program  van, 
ahol az eltérő  korosztályok  találkozhatnak, 
ezért eltávolodnak egymástól. 
 
Idősek  nem  ismerik  a  település  életét, 
kulturális,  közösségi  életben  résztvevő 
idősek száma alacsony. 
 

Gyerekek,  időskorúak,  szülők,  könyvtáros, 
hivatalsegéd,  Együtt  Dozmatért  Egyesület, 
önkéntesek, helyi pedagógusok (ha van) 
Művelődési Ház vezető 
 
Önkormányzat,  közművelődési  intézmény, 
nyomda, civil szervezetek, polgármester 
 
 
 
 

Nők 
Kismamák  életminősége  javul,  jobb 
körülmények  biztosítása  a 
gyerekneveléshez. 

Kismamák,  gyerekek,  szülők,  hivatalsegéd, 
önkéntesek, védőnő, házi orvos 
Művelődési Ház vezető 

Fogyatékkal 
élők 

Fogyatékkal  élő  felnőtt  korúak  valós 
számának feltérképezése 
 
 
A  falu  lakossága  ismerje meg,  próbálja  ki 
egy napra, hogy milyen  fogyatékkal élőnek 
lenni.  Ezzel  is  erősítve  a  településen  élők 
empatikus képességét. 
 

Családsegítő;  háziorvos,  lakosság,  jegyző 
önkormányzat szociális ügyintézője 
 
Gyerekek,  fogyatékkal  élők,  szülők, 
könyvtáros, hivatalsegéd, Együtt Dozmatért 
Egyesület,  önkéntesek,  helyi  pedagógusok 
(ha van) 
Művelődési Ház vezető 
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Jövőképünk 

Olyan  településen  kívánunk  élni,  ahol  a  település  célja  az  itt  élő  állampolgárok  jólétének  biztosítása, 
életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet működtetésével, amely  

• erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmus, a társadalmi szolidaritást, 
• kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok számára, 
• tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási 

esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul. 
Olyan  településen kívánunk élni, ahol a  romák és nem  romák általános  feszültség nélkül  tudnak egymás 
mellett élni. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők fogalmát kitöröljük képzeletbeli szótárunkból. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek nevelését, oktatását, fejlesztését, hogy tiszteljék a hagyományainkat, 
empátiával rendelkezzenek rászoruló embertársaik tekintetében. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősekre, nem hagyjuk, hogy elszigetelődjenek, elmagányosodjanak. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a munkahely, család összeegyeztetését, a kismamák segítését. 
Különös  figyelmet  fordítunk  a  fogyatékkal  élőkre,  toleranciát  és  empátiát  szeretnénk  kialakítani 
embertársainkban. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 
 
 

Intézkedés címe:  Mélyszegénységben élők felemelkedése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Aluliskolázottság, a jó példa hiánya, foglakoztatási gondok, 
hátrányos megkülönböztetés. 

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

A mélyszegények életének pozitív változása 
 

szemléletformálás 
tanfolyam elkezdése 
tanfolyam elvégzése, sikeres elhelyezkedés 

 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) pontokba 
szedve 

Találkozók szervezése: jó példák bemutatása, 
sikert elért alacsony társadalmi rétegből származó személy 
meghívása, bemutatkozása, 
a munkában sikeres emberek bemutatása, filmvetítés.  
Bekapcsolódás a TÁMOP 2.1.2.”Tudásod a jövőd” futó 
programjaiba. (megvalósítása megfelelő létszám jelentkezése és 
sikeres pályázat esetén lehetséges)  
Beiskolázásuk segítése támogatott képzésekre (nyelvi, 
informatikai), majd elhelyezkedésük segítése. Hosszú távú, 
személyes segítség nyújtása. 
 

Résztvevők és 
 
felelős 

Mélyszegények, rászorulók, önkormányzat,  
 
polgármester 

Partnerek 
Alapszolgáltatók,  munkaügyi  központ,  képző  intézmények, 
munkáltatók 

Határidő(k) pontokba szedve 

2. hónap: felmérés készítése, találkozók lebonyolítása 
6. hónap végére: tanulmányok megkezdése 
1. év: képzés sikeres befejezése 

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

Jelenléti ívek a találkozókon,  
visszacsatolás a tanulmányi eredményekről,  
munkanélküliségi ráta csökkenése, iskolázottság növekedése 
 
A megszerzett munkahelyek megtartása több éven keresztül, 
 a leszakadt társadalmi rétegek felemelkedése  

Kockázatok és csökkentésük eszközei 
A  partnerek  aktivitása  nem megfelelő,  nem  látják  be  az  ügy 
fontosságát.  Nem  sikerül  elindítani  a  képzést.  Mindezt  jó 
meggyőzéssel, jelentkezők ösztönzésével lehetne kiküszöbölni. 

Szükséges erőforrások 

Anyagi  forrás:  a  képzésen  részt  vevők  2  illetve  5%  önrész 
vállalnak, mentorok alkalmazása, tankönyvek. 
Humán erőforrás: mentor, képzési szakemberek, munkaügyi kp. 
dolgozói 
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Intézkedés címe: 
Egészségügyi szűréseken való lakossági részvétel ösztönzése, 
a szűrések kiterjesztése különböző egészségügyi területekre 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az egészségnapokon a szűrővizsgálatokról nincs információnk 

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

 
A településen élők egészségi állapota tovább javuljon, 
elsősorban a hátrányos helyzetű csoportok megszólítása  
‐ egészségnap, szűrővizsgálatok megszervezése 
‐ Adatgyűjtés, adatbázis létrehozása 
‐ Folyamatos adatfrissítés, évenkénti korrekt adatbázis 
létrehozása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) pontokba 
szedve 

 
‐ Partnerek megkeresése (szakorvosok, védőnő) 
‐ Egészségnap megszervezése 
‐ Szűrővizsgálat megvalósítása 
‐ Adatgyűjtés 
‐ Adatbázis létrehozása 
‐ adatbázis folyamatos karbantartása 
 
 

Résztvevők és 
felelős 

A  település  lakossága,  háziorvos,  szakorvosok,  védőnő, 
családsegítő, szülők, jegyző 
Önkormányzat szociális ügyintézője,  

Partnerek 
Önkormányzat,  közművelődési  intézmény,  védőnő, 
családsegítő, Hivatal szociális ügyintézője 

Határidő(k) pontokba szedve 

‐ 1‐6 hónap: Szűrőprogram megszervezése, szakorvosok 
felkeresése, lakosság tájékoztatása 

‐ 7.  hónap  eleje:  Egészségnap  lebonyolítása, 
adatgyűjtés 

‐ 7‐12 hónap: Adatbázis feltöltése 
‐ 12. hónap vége: Adatok kielemzése 
‐ Évente: évenkénti frissített adatbázis létrehozása 

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

Teljes körű éves adatbázis megléte. Folyamatos frissítés. 

Kockázatok és csökkentésük eszközei 

Érdektelenség.  Fel  kell  kelteni  az  emberek  figyelmét. 
Együttműködés hiánya.  
Orvosok,  védőnő  folyamatos  adatszolgáltatása,  jelzése 
bármely felmerülő probléma esetén. 

Szükséges erőforrások 
Programot befogadó helyszín. 
Humán erőforrás: önkéntesek, szakemberek. 
Eszközök: Számítógép  
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Intézkedés címe: 
Fogyatékossággal élő gyermekek  létszámának feltérképezése 
problématerületenként. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Adathiány  az  önkormányzatoknál  a  fogyatékkal  élő  gyermek 
létszámáról, betegségükről. 

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

Teljeskörű (éves) adatbázis létrehozása. 
‐ Fogyatékkal élő gyermekek létszámának 

feltérképezése betegségterületek feltárásával. 
‐ Folyamatos adatfrissítés, esetleges hibák 

kiküszöbölése 
Évenkénti korrekt adatbázis létrehozása. 

Tevékenységek 
(a  beavatkozás  tartalma)  pontokba 
szedve 

‐ Rendszer felépítése 
‐ Partnerek megkeresése 
‐ Adatbázis létrehozása 
‐ Adatbázis folyamatos karbantartása 
 

Résztvevők és 
felelős 

Védőnő,  környező  iskola,‐  óvoda‐,  bölcsőde  vezetője; 
Családsegítő; Gyermekorvos; Szakorvos; Szülők 
Önkormányzat szociális ügyintézője 

Partnerek 
Védőnő,  Iskola,‐  óvoda‐,  bölcsőde  vezetője;  Családsegítő;  
Gyermekorvos; Szakorvos; Szülők 
 

Határidő(k) pontokba szedve 

1‐6  hónap:  Adatbázis  kialakítása,  partnerek  megkeresése, 
szülők tájékoztatása 
7‐ 12 hónap: Adatbázis feltöltése 
Évente: évenkénti frissített adatbázis létrehozása 

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

Teljes  körű  éves  problématerületenkénti  adatbázis  megléte. 
Folyamatos frissítés. 
 

Kockázatok és csökkentésük eszközei 

Együttműködés hiánya. 
Gyermekekkel  foglalkozó  szakemberek  (védőnő, 
kisgyermekgondozó,  óvónő,  gyermekorvos,  szülő  folyamatos 
adatszolgáltatása, jelzése  bármely felmerülő probléma esetén.

Szükséges erőforrások  Szakemberek; számítógép+hálózat; 
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Intézkedés címe:  HHH gyermekek valós számának feltérképezése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Pontatlan,  nem  teljes  körű  adatok  a  HHH  gyermekek 
létszámáról. 

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

Teljeskörű (éves, féléves havi) adatbázis létrehozása. 
‐ HHH gyermekek létszámának feltérképezése 
‐ Folyamatos adatfrissítés, esetleges hibák kiküszöbölése
‐ Évenkénti korrekt adatbázis létrehozása. 

Tevékenységek 
(a  beavatkozás  tartalma)  pontokba 
szedve 

‐ Rendszer felépítése 
‐ Partnerek megkeresése 
‐ Adatbázis létrehozása 
‐ Adatbázis folyamatos karbantartása 
 

Résztvevők és 
felelős 

Védőnő,  Iskola,‐  óvoda‐,  bölcsőde  vezetője;  Családsegítő; 
Ifjúságvédelmi, gyermekvédelmi felelős; szülők 
Önkormányzat szociális ügyintézője 

Partnerek 
Védőnő,  Iskola,‐  óvoda‐,  bölcsőde  vezetője;  Családsegítő; 
Ifjúságvédelmi, gyermekvédelmi felelős; szülők 

Határidő(k) pontokba szedve 

1‐6  hónap:  Adatbázis  kialakítása,  partnerek  megkeresése, 
szülők tájékoztatása 
7‐ 12 hónap: Adatbázis feltöltése 
Évente: évenkénti frissített adatbázis létrehozása 

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

Teljes körű éves adatbázis megléte. Folyamatos frissítés. 
 

Kockázatok és csökkentésük eszközei 

Szülői érdektelenség, együttműködés hiánya. Dokumentumok 
hiánya (bizonyítvány). 
Gyermekekkel  foglalkozó  szakemberek  (védőnő, 
kisgyermekgondozó,  óvónő,  pedagógus….)  folyamatos 
adatszolgáltatása, jelzése  bármely felmerülő probléma esetén.

Szükséges erőforrások  Szakemberek; számítógép+hálózat; 
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Intézkedés címe: 
Tartós  beteg  gyermekek  létszámának  feltérképezése 
problématerületenként. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Adathiány  az  önkormányzatoknál  a  tartós  beteg  gyermek 
létszámáról, betegségükről. 

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

Teljeskörű (éves) adatbázis létrehozása. 
‐ Tartós beteg gyermekek létszámának, feltérképezése, 

betegségterületek feltárásával. 
‐ Folyamatos adatfrissítés, esetleges hibák kiküszöbölése

Évenkénti korrekt adatbázis létrehozása. 

Tevékenységek 
(a  beavatkozás  tartalma)  pontokba 
szedve 

‐ Rendszer felépítése 
‐ Partnerek megkeresése 
‐ Adatbázis létrehozása 
‐ Adatbázis folyamatos karbantartása 
 

Résztvevők és 
felelős 

Védőnő,  Iskola,‐  óvoda‐,  bölcsőde  vezetője;  Családsegítő; 
Gyermekorvos; Szakorvos; Szülők 
Önkormányzat szociális ügyintézője 

Partnerek 
Védőnő,  Iskola,‐  óvoda‐,  bölcsőde  vezetője;  Családsegítő; 
Gyermekorvos; Szakorvos; Szülők 
 

Határidő(k) pontokba szedve 

1‐6  hónap:  Adatbázis  kialakítása,  partnerek  megkeresése, 
szülők tájékoztatása 
7‐ 12 hónap: Adatbázis feltöltése 
Évente: évenkénti frissített adatbázis létrehozása 

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

Teljes  körű  éves  problématerületenkénti  adatbázis  megléte. 
Folyamatos frissítés. 
 

Kockázatok és csökkentésük eszközei 

Együttműködés hiánya. 
Gyermekekkel  foglalkozó  szakemberek  (védőnő, 
kisgyermekgondozó,  óvónő,  gyermekorvos,  szülő  folyamatos 
adatszolgáltatása, jelzése  bármely felmerülő probléma esetén. 

Szükséges erőforrások  Szakemberek; számítógép+hálózat; 
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Intézkedés címe:  Fiatal és idős korosztály egymáshoz közelítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A  településen  kevés  olyan  program  van,  ahol  az  eltérő 
korosztályok  találkozhatnak,  ezért  eltávolodnak  egymástól. 
Általános  tendencia,  hogy  a  fiatalabb  korosztály  nem 
érdeklődik hagyományaink, népszokásaink iránt. 

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

Idősebb  korosztály  és  a  fiatalok  közötti  kapcsolat  kialakítása, 
megerősítése. Hagyománytisztelet, a múlt értékeinek  tudatos 
felvállalása, nemzeti identitás kialakítása. 
Hasznos és  tartalmas  időtöltés által megvalósuló, szellemileg‐
lelkileg építő programok. 

‐ Eltérő korosztályok közötti interakció megszervezése. 
‐ Programok  megszervezése  az  összetartozás, 

hagyományőrzés tükrében. 
‐ Közösségi kapcsolat, összetartozás fenntartása. 

 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) pontokba 
szedve 

‐ Igényfelmérés, időpontok kiválasztása, programok hirdetése 
‐  Hagyományőrző  és  kézműves  foglalkozásokban  résztvevő 
idősekkel kapcsolatfelvétel,  
‐  Programok  szervezése:  pl.  hagyományőrző  játszóház 
megszervezése,  kézműves  foglalkozások,  egyéb  játékos 
rendezvények, sport rendezvények 
‐ Visszajelzés megszervezése, programok igazítása az felmerült 
igényekhez 

Résztvevők és 
felelős 

Gyerekek,  időskorúak,  szülők,  könyvtáros,  helyi  civil 
szervezetek, önkéntesek, helyi pedagógusok  
 

Partnerek 
Gyerekek,  szülők,  könyvtáros,  helyi  civil  szervezetek, 
önkéntesek, helyi pedagógusok  

Határidő(k) pontokba szedve 

1‐6  hónap:  Igényfelmérés,  foglalkozások,  programok 
megszervezése 
7‐12  hónap:  foglalkozások  tartása,  tapasztalatok  gyűjtése, 
értékelés 
Évenként: évente megrendezése 

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

Programok sokrétűsége, jelenlévők száma, aktivitása 
Programokon résztvevők visszajelzései, azok kiértékelése. 
Igényeknek  megfelelő  rendszeres  programok  megtartása 
magas részvétellel. 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Érdektelenség. 
Személyes  megkeresés.  Szórólapos  tájékoztatás.  Program 
lehetőségek szélesítése. 

Szükséges erőforrások 

Programokat befogadó helyszín. 
Anyagi erőforrás: önkormányzati forrás, önkéntes felajánlások 
Humán  erőforrás:  Idősebb  korosztály  beszervezése  és 
önkéntes segítség.  
Eszközök:  számítógép,  projektor,  kézműves  foglalkozásokhoz 
eszközök kiválasztása, beszerzése 
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Intézkedés címe: 
Információszolgáltatás az  időskorú  lakosság felé: a települési 
célok,  feladatok,  programok  megismerése,  elfogadása, 
azonosulás a feladatokkal. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az  idősek  nem  ismerik  megfelelő  mértékben  a  települési 
problémákat,  kitűzött  célokat,  fejlesztési  irányokat, 
programokat. 
 

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

 
Az  időskorúak  is  ismerjék meg  a  település  életét,  vegyenek 
részt a közösség életébe. 
 
‐ Ismerjék a célokat és a megvalósulás menetét, eredményeit 
‐    Jelenjen  meg  a  települési  újság,  ami  tájékoztat  a 
megvalósulásról, eredményekről, programokról 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) pontokba 
szedve 

 
Az idősek tájékoztatása: 
‐ falugyűléseken, közmeghallgatásokon, fórumokon az idősebb 
korosztály részvételének elősegítése, ösztönzése 
‐ hirdetőtáblákon, helyi újságban: „Szépkorúak hírei” 
‐  az  ingyenes  települési  kiadvány,  szórólapok,  meghívók 
eljuttatása az idősebb korosztálynak 
‐  idősek  által  alakított  szervezetekkel  való  kapcsolatfelvétel, 
programjaikon való részvétel, együttműködés 

Résztvevők és 
felelős 

A  település  idősebb  lakossága,  civil  szervezek,  jegyző, 
polgármester 

Partnerek 
Önkormányzat,  közművelődési  intézmény,  nyomda,  civil 
szervezetek 

Határidő(k) pontokba szedve 

‐ 1‐2 hónapon belül a települési falugyűlés, 
közmeghallgatás, idősek fórumának megszervezése 

‐ 1‐2 hónap: települési újság folyamatos kiadása 
‐ 3‐4 hónap: településen való programok ismertetése 

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

‐ tájékozott időskorú lakosság 
‐  időskorúak is olvassák a települési kiadványt 
‐  az  időskorúak  részvételi  számának  megemelkedése  a 
települési  közösségi  programokon,  a  nemzetiségi  életben,  a 
falu életében 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Érdektelenség ‐  fel kell kelteni az emberek figyelmét 

Szükséges erőforrások  Humán erőforrás: önkéntesek (plakátozók, lapterjesztők)  
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Intézkedés címe:  Kismamák helyzetének könnyítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

GYES‐en  lévő  kismamák  kevés  pénzből  kénytelenek 
megoldani  gyermekük  ruházását,  ellátását.  Sok  a 
munkanélküli  GYES,  GYED  után.  Elszigetelődés,  nehéz 
visszatérés. 

Célok ‐ általános megfogalmazás és 
‐ rövid, 
 ‐középtávú, 
 ‐hosszútávú időegységekre bontásban 

Kismamák közötti kapcsolat kialakítása, megerősítése. 
‐ Babaruha börze megszervezése. 
‐ Programok megszervezése az összetartozás tükrében.
‐ Közösségi kapcsolat, összetartozás fenntartása. 

 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

‐ Adatgyűjtés: Gyermekes anyukák számának feltérképezése 
‐ Igényfelmérés kereslet, kínálat tükrében 
‐  Program  szervezése:  Művelődési  Házban  helyiség 
biztosítása,  a  helyi médiákban  értesítés,  közzététel,  a  börze 
ideje alatt gyermekfelügyelet megszervezése, játszóház. 
‐  Visszajelzés  megszervezése,  programok  igazítása  az 
felmerült igényekhez 
‐  Igények szerint a program évente többszöri megrendezése, 
hagyományteremtés 

Résztvevők és 
felelős 

Kismamák,  gyerekek,  szülők,  művelődési  ház  vezetője, 
önkéntesek, védőnő, házi orvos 
hivatalsegéd 

Partnerek 
nők, gyerekek, önkéntesek, önkormányzat, védőnő 
 

Határidő(k) pontokba szedve 

1‐6 hónap: Igényfelmérés, programok megszervezése 
7‐12  hónap:  Babruha  börze  megtartása,  tapasztalatok 
gyűjtése, értékelés 
Évenként: rendszeres (negyedévente) programok megtartása 

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

• Programok sokrétűsége, jelenlévők száma, aktivitása.
• Programokon  résztvevők  visszajelzései,  azok 

kiértékelése. 
• Igényeknek  megfelelő  rendszeres  programok 

megtartása magas részvétellel. 
Kismamák életminősége javul, jobb körülmények biztosítása a 
gyerekneveléshez. 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

• Érdektelenség. Személyes megkeresés.  
• Szórólapos  tájékoztatás.  Program  lehetőségek 

szélesítése. 

Szükséges erőforrások 
Programokat befogadó helyszín. 
Anyagi erőforrás: önkéntes felajánlások (ruhák, játékok) 
Humán erőforrás: önkéntesi segítség, védőnői adatközlés 
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Intézkedés címe:  Fogyatékkal élő felnőtt korúak valós számának feltérképezése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

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

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

Teljeskörű, (éves, féléves havi) adatbázis létrehozása. 
‐ Fogyatékkal élő felnőtt korúak létszámának, 

betegségének, feltérképezése 
‐ Folyamatos adatfrissítés, esetleges hibák kiküszöbölése 
‐ Évenkénti korrekt adatbázis létrehozása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

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

Résztvevők és 
felelős 

családsegítő; szociális gondozó; lakosság, háziorvos, jegyző 
önkormányzat szociális ügyintézője 

Partnerek 
családsegítő; háziorvos,  lakosság,  jegyző, önkormányzat  szociális 
ügyintézője 

Határidő(k) pontokba szedve 

1‐6 hónap: Adatbázis  kialakítása, partnerek megkeresése,  szülők 
tájékoztatása 
7‐ 12 hónap: Adatbázis feltöltése 
Évente: évenkénti frissített adatbázis létrehozása 

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

Teljes körű éves adatbázis megléte. Folyamatos frissítés. 
 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Lakossági érdektelenség, együttműködés hiánya. Dokumentumok 
hiánya (Orvosi igazolások). 
Fogyatékos  felnőtt korúakkal  foglalkozó szakemberek  folyamatos 
adatszolgáltatása, jelzése  bármely felmerülő probléma esetén. 

Szükséges erőforrások  Szakemberek; számítógép+hálózat; 
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Intézkedés címe:  Legyünk együtt, tegyünk együtt! 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A falu  lakossága  ismerje meg, próbálja ki egy napra, hogy milyen 
fogyatékkal  élőnek  lenni.  Ezzel  is  erősítve  a  településen  élők 
empatikus képességét. A másság nem akadály!  

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

A  lakosságban  új  nézőpont  kialakítása  a  tolerancia  és  empátia 
jegyében.  Hasznos  és  tartalmas  időtöltés  által  megvalósuló, 
szellemileg‐lelkileg építő programok. 

‐ Fogyatékkal élők, segítők és a település lakossága közötti 
interakció megszervezése. 

‐ Programok  megszervezése  az  elfogadás  és  empátia 
tükrében. 

‐ Közösségi kapcsolat, összetartozás fenntartása. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

‐ Igényfelmérés, időpontok kiválasztása, programok hirdetése 
‐ partnerekkel kapcsolatfelvétel,  
‐ Programok szervezése: pl. esélyegyenlőségi nap megszervezése, 
filmvetítés, egyéb játékos rendezvények, sport rendezvények 
‐  Visszajelzés  megszervezése,  programok  igazítása  az  felmerült 
igényekhez 

Résztvevők és 
felelős 

Gyerekek,  fogyatékkal  élők,  szülők,  könyvtáros,  hivatalsegéd, 
egyesületek, önkéntesek, helyi pedagógusok  
 

Partnerek 
Gyerekek,  fogyatékkal  élők,  szülők,  könyvtáros,  egyesületek, 
önkéntesek, helyi pedagógusok 
 

Határidő(k) pontokba szedve 

1‐6  hónap:  Igényfelmérés,  partnerek  felkeresése,  foglalkozások, 
programok megszervezése 
7‐12  hónap:  foglalkozások  tartása,  tapasztalatok  gyűjtése, 
értékelés 
Évenként: évenkénti megrendezés 

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

Programok sokrétűsége, jelenlévők száma, aktivitása 
Programokon résztvevők visszajelzései, azok kiértékelése. 
Igényeknek megfelelő  rendszeres  programok megtartása magas 
részvétellel. 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Érdektelenség. 
Személyes  megkeresés.  Szórólapos  tájékoztatás.  Program 
lehetőségek szélesítése. 

Szükséges erőforrások 

Programokat befogadó helyszín. 
Anyagi erőforrás: önkormányzati forrás, önkéntes felajánlások 
Humán  erőforrás:  fogyatékkal  élők  beszervezése  és  önkéntes 
segítség.  
Eszközök:  kerekesszék,  projektor,  a  játékos  foglalkozásokhoz 
eszközök kiválasztása, beszerzése 

 



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 

Intézked
és 

sorszám
a 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél 

A 
célkitűzés 
összhangja 
egyéb 

stratégiai 
dokument
umokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításán
ak 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 

50 év feletti 
regisztrált 
munkanélkülie
k magas 
számának 
csökkentése 

Magas az 50 év feletti 
regisztrált munkanélküliek 
száma 

Az 50 év feletti munkanélküliek visszavezetése a 
munkaerőpiacra.‐ Hiányszakmák feltárása‐ Iskolák 
felkészítése ezen munkanélküliek fogadására, 
oktatására, átképzésére‐ Megszűnjön, csökkenjen 
az 50 év felettiek munkanélkülisége. 

 ‐ 

‐ Adatbázis létrehozása települési 
szinten az munkanélküliek 
körében az 50 év feletti 
munkanélküliekre vonatkozóan‐ 
Igények felmérése.‐ Képzési 
helyek felkeresése.‐ Vállalkozások 
felkeresése.‐ Képzések 
szervezése.‐ Kapcsolatfelvétel a 
munkaerőpiaccal. 

jegyző 2014.05.31. 

Felvettek száma/ 
végzettek száma 
Adatbázis megléte 
Felvételi és vizsgaadatok 
Elhelyezkedési ráta javul

Emberi erőforrás. 
Pályázatok 

Adatbázis folyamatos frissítése, karbantartása Partne
kapcsolattartás, együttműködés 

2 

Tartós 
munkanélkülie
k magas 
számának 
csökkentése 

Magas a tartós 
munkanélküliek száma 

Tartós munkanélküliek visszavezetése a 
munkaerőpiacra.‐ Hiányszakmák feltárása, 
vállalkozások megkeresése, állásbörze 
előkészítése‐ Iskolák felkészítése ezen 
munkanélküliek fogadására, oktatására, állásbörze 
program megszervezése, ‐ Megszűnjön az 50 év 
felettiek munkanélkülisége 

 ‐ 

‐ Adatbázis létrehozása települési 
szinten az munkanélküliek 
körében a tartós 
munkanélküliekre kivetve.‐ 
Igények felmérése.‐ Képzési 
helyek felkeresése.‐ Vállalkozások 
felkeresése.‐ Állásbörze 
megszervezése‐ Képzések 
szervezése.‐ Kapcsolatfelvétel a 
munkaerőpiaccal 

jegyző 2014.06.30. 

Felvettek száma/ 
végzettek számaFelvételi 
és 
vizsgaadatokAdatbázis 
megléteElhelyezkedési 
ráta javul 

Emberi erőforrás. 
Pályázatok 

Adatbázis frissítése, karbantartása Partnerekkel való 
kapcsolattartás, együttműködés 

3 

Pályakezdő 
munkanélkülie
k számának 
csökkentése 

A nyilvántartott 
munkanélküliek közül 
magas a pályakezdők 
aránya. 

Munkanélküliek körében növekszik a pályakezdők 
aránya.‐ Munkanélküliség és az iskolai végzettség 
közötti összefüggés feltárása‐ Képzési/ átképzési 
lehetőségek, gyakorlati helyek keresése, 
biztosítása.Vállalkozók bevonása a gyakorlati 
képzésekbe. 

 ‐ 

‐ Adatbázis létrehozása települési 
szinten a munkanélküliek körében 
a pályakezdőkre vonatkozóan.‐ 
Igények felmérése.‐ Képzési 
helyek felkeresése.‐ Vállalkozások 
felkeresése.‐ Képzések szervezése. 

jegyző 2014.06.30. 

‐ Adatbázis megléte‐ 
Megfelelő gyakorlati 
időt megszerezték a 
képzésbe bevontak.‐ 
Képzési tanmenetek 
elkészültek.‐ Jelenléti 
ívek.‐ Képzésbe 
bevontak/ képzést 
befejezők létszáma 

Emberi erőforrás. 
Pályázatok. Adatbázis frissítése, karbantartása 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 

Fogyatékosság
gal élő 
gyermekek / 
tartós beteg 
gyermekek 
létszámának 
feltérképezése 
problématerül
etenként 

Adathiány az 
önkormányzatoknál a 
fogyatékkal élő / tartós 
beteg gyermek létszámáról, 
betegségükről 

Teljeskörű (éves) adatbázis létrehozása.‐ 
Fogyatékkal élő gyermekek létszámának 
feltérképezése betegségterületek feltárásával.‐ 
Tartós beteg gyermekek létszámának, 
feltérképezése, betegségterületek feltárásával.‐ 
Folyamatos adatfrissítés, esetleges hibák 
kiküszöböléseÉvenkénti korrekt adatbázis 
létrehozása 

 ‐ 

Rendszer felépítése‐ Partnerek 
megkeresése‐ Adatbázis 
létrehozása‐ Adatbázis folyamatos 
karbantartása 

önkormányzat 
szociális 
ügyintézője 

2014.06.30. 

Teljes körű éves 
problématerületenkénti 
adatbázis megléte. 
Folyamatos frissítés. 

Szakemberek; 
számítógép+hálóz
at 

Adatbázis folyamatos frissítése 

2 
HHH 
gyermekek 
valós számának 

Pontatlan, nem teljes körű 
adatok a HHH gyermekek 
létszámáról. 

Teljeskörű (éves) adatbázis létrehozása.‐ HHH 
gyermekek létszámának feltérképezése‐ 
Folyamatos adatfrissítés, esetleges hibák 

 ‐ 
Rendszer felépítése‐ Partnerek 
megkeresése‐ Adatbázis 
létrehozása‐ Adatbázis folyamatos 

önkormányzat 
szociális 
ügyintézője 

2014.09.30. Teljes körű éves 
adatbázis megléte 

Szakemberek; 
számítógép+hálóz
at 

Adatbázis folyamatos frissítése 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

Intézked
és 

sorszám
a 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél 

A 
célkitűzés 
összhangja 
egyéb 

stratégiai 
dokument
umokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításán
ak határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága 

technikai) 

feltérképezése kiküszöbölése‐ Évenkénti korrekt adatbázis 
létrehozása. 

karbantartása 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 

8 általánosnál 
magasabb 
iskolai 
végzettséggel 
rendelkezők 
nők 
munkanélkülis
égének 
csökkentése, 
megszűntetése 

Stagnál és nem csökken a 8 
általánosnál magasabb 
iskolai végzettséggel 
rendelkező nők között a 
munkanélküliség. (5.1.1 
táblázat) 

Iskolai végzettséggel rendelkező nők 
visszavezetése a munkaerőpiacra.‐ Hiányszakmák 
feltárása‐ Iskolák felkészítése ezen munkanélküliek 
fogadására, oktatására.‐ Megszűnjön a piacképes 
végzettséggel rendelkezők munkanélkülisége. 

 ‐ 

Adatbázis létrehozása települési 
szinten az munkanélküliek 
körében a nőkre vonatkozóan.‐ 
Igények felmérése.‐ Képzési 
helyek felkeresése.‐ Vállalkozások 
felkeresése.‐ Képzések szervezése. 

jegyző 2014.05.31. 

Felvettek száma/ 
végzettek száma 
Adatbázis megléte 
Felvételi és vizsgaadatok 
Elhelyezkedési ráta javul

Emberi erőforrás. 
Pályázatok Adatbázis frissítése, karbantartása 

2 

NŐK‐ 
munkahely/csa
lád 
összeegyezteté
se 

Sok a munkanélküli GYES, 
GYED után Elszigetelődés, 
nehéz visszatérés 

Munkahely/család összhangjának megteremtése‐ 
munkacsoport, vagy felelős „a nőkért”‐ tájékoztató 
fórumok a lehetőségeikről‐ anyabarát munka, 
gyerekfelügyelet 

 ‐ 

Nőkért” munkacsoport tájékoztat 
a munkaügyi mentor segítségével 
a képzési és elhelyezkedést 
támogató lehetőségekről‐ 
Gyermekfelügyelet 
megszervezése: óvodai nyitva 
tartás/ügyelet, „pótnagyik” 
beszervezése‐ Képzések, 
átképzések, elhelyezkedést segítő 
támogatások, vállalkozóvá válás 
támogatása a munkaügy 
segítségével‐ Helyben, vagy 
közelben lévő anyabarát 
munkahelyek felkutatása‐ „ 
Lányok‐asszonyok Klub” 
létrehozása közös beszélgetések, 
babákkal kapcsolatos 
eszmecserék, közös 
gyermekfelügyelet stb. 

jegyző 2014.09.30. 

A nők tájékozottak a 
lehetőségeikről Az 
óvoda hosszabbított 
nyitva tartással, 
ügyelettel 
Elhelyezkedett nők 
száma növekedett: 
fővelÚj szakmát szerzett: 
fő Vállalkozóvá vált: fő 
Anyabarát munkahely 
lehetőséget ad, hogy 
több idő maradjon a 
háztartásra, 
gyermekfelügyelet 
megoldódott. 

Önkormányzat 
anyagi 
támogatásaMunk
aügyi programok a 
nőkre 
szabottanHumán 
erőforrás: 
„nőkért” 
munkacsoport, 
óvónők, dajkák, 
önkéntes 
nyugdíjasok 

  

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 

Az idősek 
életvitelének 
javítása, 
elszigetelődésé
nek 
megakadályozá
sa 

Segítség hiánya, egyedüllét, 
elszigetelődés, 
elmagányosodás, 
kapcsolatok beszűkülése 

Tevékeny időskor, emberi kapcsolatok, közösségi 
élet‐ házi segítségnyújtás megszervezése‐ nappali 
ellátás megszervezése‐ tevékeny időskor, 
bekapcsolódás a közösségi életbe 

 ‐ 

Idős rászorulók felméréseHázi 
segítségnyújtás és a 
jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás kiépítése, 
kibővítése a helyi fiatalok 50 órás 
kötelező önkéntes munkájával: 
segítés a bevásárlásban, a ház 
körüli munkákban, 
életvitelben.Nappali ellátás 
elindítása: Idősek Klubja, melynek 
keretében beszélgetések, 
kézimunka, népdaléneklés, nagyi‐
internetklub a régi, üresen álló 
iskola épületének felújításával 

jegyző 2014.09.30. 

‐ Hány fő rászoruló van a 
településen‐ X darab 
házi segítségnyújtó 
készülék lett‐ Hány 
idősnél végeznek 
önkéntes munkát a 
fiatalok‐ Hányan 
dolgoznak pótnagyiként‐
Létrejött az idősek 
Klubja, amit heti két 
alkalommal látogatnak 

Pénzügyi 
erőforrást keresni 
pályázatokkal: 
jelzőrendszerre,Id
ősek Klubja 
épületének 
felújítására, 
Emberi erőforrás: 
helyi építési 
vállalkozó, 
önkéntes fiatalok, 
mentálhigiénés 
szakember‐
klubvezetőnek, 

Jelzőrendszer folyamatos működése, civil szervezetek
támogatása, pályázatok figyelése 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

Intézked
és 

sorszám
a 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél 

A 
célkitűzés 
összhangja 
egyéb 

stratégiai 
dokument
umokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításán
ak határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága 

technikai) 

terem biztosítása.Bekapcsolódás a 
település életébe: közösségi 
programokba 

szoc. gondozó 

2 

Információszol
gáltatás az 
időskorú 
lakosság felé: a 
települési 
célok, 
feladatok, 
programok 
megismerése, 
elfogadása, 
azonosulás a 
feladatokkal. 

Az idősek nem ismerik 
megfelelő mértékben a 
települési problémákat, 
kitűzött célokat, fejlesztési 
irányokat, programokat. 

Az időskorúak is ismerjék meg a település életét, 
vegyenek részt a közösség életébe.‐ Ismerjék a 
célokat és a megvalósulás menetét, eredményeit‐ 
Jelenjen meg félévente települési újság, ami 
tájékoztat a megvalósulásról, eredményekről, 
programokról 

 ‐ 

Az idősek tájékoztatása:‐ 
falugyűléseken, 
közmeghallgatásokon, fórumokon 
az idősebb korosztály 
részvételének elősegítése, 
ösztönzése‐ hirdetőtáblákon: 
„Szépkorúak hírei”‐ az ingyenes 
települési kiadvány, szórólapok, 
meghívók eljuttatása az idősebb 
korosztálynak‐ idősek által 
alakított szervezetekkel való 
kapcsolatfelvétel, programjaikon 
való részvétel, együttműködés 

polgármester 2014.05.31. 

tájékozott időskorú 
lakosság‐ időskorúak is 
olvassák a települési 
kiadványt‐ az időskorúak 
részvételi számának 
megemelkedése a 
települési közösségi 
programokon, a 
nemzetiségi életben, a 
falu életében 

kiadványszerkeszt
ő díja‐pályázati 
erőforrásból 
Humán erőforrás: 
önkéntesek 
(plakátozók, 
lapterjesztők 

Kiadvány, szórólap, programok szervezéséhez pályáza
anyagi támogatás szerzése 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Élet akadályok 
nélkül 

Középületek, pl. 
önkormányzat, kultúrház, 
óvoda akadálymentesítése 
nem megoldott 

Intézmények szolgáltatásainak elérése mindenki 
számára,akadálymentesített közszolgálttatások _ 
tervezés, pályázás‐ akadálymentesítés 
megvalósítása‐ egyenlő esély a 
mozgáskorlátozottak számára 

 ‐ 

Lehetőségek számbavétele, tervek 
elkészítése, engedélyek 
beszerzése, pályázatfigyelés, 
pályázás.Helyi, vagy közeli 
építésügyi szakemberek, 
vállalkozók 
megkeresése.Megvalósítás: 
Akadálymentesítés kialakítása a 
középületekben:önkormányzat, 
kultúrház, óvoda épülete 

  2014.09.30. 

Elégedett lakosság, 
szolgáltatások mindenki 
számára elérhetőek 3 db 
akadálymentesített 
középület: óvoda, 
kultúrház, 
önkormányzat.Fogyaték
kal élő gyermek 
beíratása óvodába 1 fő, 
iskolába 2 fő.Az 
akadálymentesített 
szolgáltatások, 
közintézmények igénybe 
vétele sok éven 
keresztül biztosított. 

Pénzügyi 
erőforrás: 
önkormányzati 
pályázatból,humá
n erőforrás: helyi 
építési vállalkozó, 
önkéntes fiatalok 

  

2 

Fogyatékkal élő 
felnőttkorúak 
valós számának 
feltérképezése 

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

Teljeskörű (évesÓ) adatbázis létrehozása.‐ 
Fogyatékkal élő felnőttkorúak létszámának, 
betegségének, feltérképezése‐ Folyamatos 
adatfrissítés, esetleges hibák kiküszöbölése‐ 
Évenkénti korrekt adatbázis létrehozása 

 ‐ 

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

jegyző 2014.06.30. Teljes körű éves 
adatbázis megléte 

Szakemberek; 
számítógép+hálóz
at; 

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

Monitoring és visszacsatolás 

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

Nyilvánosság 

 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 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. 
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Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Kovács György polgármester felel:  

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

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi  körébe  tartozó,  az  alábbiakban  felsorolt  tevékenységeit  a  HEP  Fórum  vagy  annak  valamely  munkacsoportjának  bevonásával  és 

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

Program.  
o Figyelemmel  kíséri  azt, hogy  az önkormányzat döntéshozói,  tisztségviselői és  intézményeinek dolgozói megismerik  és  követik  a HEP‐ben 

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

HEP végrehajtásához.  
o Kötelessége  az  egyenlő  bánásmód  elvét  sértő  esetekben meg  tennie  a  szükséges  lépéseket,  vizsgálatot  kezdeményezni,  és  a  jogsértés 

következményeinek elhárításáról intézkedni  
 
 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 
 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT‐ben érintett felek tevékenységének összehangolása, instruálása),  
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

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

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