










































Előterjesztés 

Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselőtestülete 

2022. november 18-i ülésére 

 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott 

polgármesteri határozatokról 

 

 

Hozott határozatok: 

 

37/2022./X.20 ./ sz. határozat: Településrendezési eszközök 7.sz. módosítása előzetes 

környezetvédelmi egyeztetési eljárás lezárásáról szóló határozatot a településtervezőnek 

megküldte a jegyző. Az egyeztetésben előírtak alapján el kell készíteni a 

beruházókörnyezetvédelmi tervezőjével a megadott szempontok figyelembevételével a 

hatásvizsgálatot. Ha ez meg van és lezárul az eljárás, akkor folytatódik a rendezési terv 

módosítására vonatkozó eljárás.  

 

38/2022./X.20 ./ sz. határozat: Önkormányzat által biztosított étkeztetés nyersanyag és 

rezsiköltségének meghatározása magában az étkeztetés folyamatában változást nem okoz, 

intézkedést nem igényelt, eljárásjogi döntés volt. 

 

39/2022./X.20 ./ sz. határozat: Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

módosítása a Magyar Államkincstár részére továbbításra került, amelynek a törzskönyvi 

bejegyzése megtörtént. 

 

40/2022./X.20 ./ sz. határozat: Táplán SE közvetett támogatás összegének meghatározása 

vonatkozó határozatot az elnök részére megküldtük. 

 

41/2022./X.20 ./ sz. határozat: Táplánszentkereszt, 424/1 hrsz. ingatlan értékesítése 

tárgyában az ingatlanforgalmi szakértőt felkértük, amennyiben a szakvélemény elkészül, az 

ülés keretében a testület dönthet az értékesítésről. 

 

42/2022./X.20 ./ sz. határozat: Táplánszentkereszt 423/22 hrsz ingatlan értékesítése, át-

minősítése tárgyában is készül a szakértői vélemény. A közlekedési hatóságtól az út 

megszüntetésére vonatkozó hozzájárulást megkértük, amennyiben megérkezik, az ülés 

napirende keretében további lépések tehetők az értékesítés ügyében. 

 

43/2022./X.20 ./ sz. határozat: 2023. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzéséről a 

település honlapján, hirdetőtábláján és a háztartásokba eljuttatott szórólap segítségével 

tájékoztatjuk a lakosságot. 

 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések: 

1.Temetési költségekhez való hozzájárulás 

Egy temetési kérelem érkezett, 25 000 Ft támogatásban részesült a kérelmező. 

 

 

 

2. Időskorúak támogatása 



A népességnyilvántartás adatai alapján az idei évben 286 fő, 2018. december 31. napjáig a 65, életévét 

betöltött személy részesül 5000 Ft egyszeri támogatásban.  

A  támogatás kifizetésére 2022.december 15. napjáig kerül sor,  a Polgármesteri Hivatal megbízottjai 

kézbesítik a határozatokat és a támogatást. A november 18-i köszöntés alkalmával nem biztosítunk 

lehetőséget a pénz felvételére. 

3. Rendkívüli települési támogatás 

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre való hivatkozással két kérelem érkezett. Az 

egyik kérelmező esetében 2022.11.01-2023.04.30-i közötti időszakban havi 10 000 Ft támogatás,  a 

másik kérelmező esetében, aki jövedelemmel nem rendelkezik, 2022.12.01- 2023.11.30-ig havi 5000 

Ft támogatás került megállapításra. 

Tisztelettel kérem a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását. 

 

 

Táplánszentkereszt, 2022. november 11. 

 

 

        Perl János sk. 

         polgármester 
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Előterjesztés 
Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselőtestülete 2022. november 18-i 

ülésére 

 

Tárgy: BURSA HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat támogatása 

Előadó:  Perl János 

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Táplánszentkereszt község  Önkormányzata képviselőtestülete 2022. szeptember 8-i ülésén 

hozott döntésével 2023. évre is  csatlakozott a pályázathoz. 

 

Ennek alapján tettük közzé a pályázati részvétel lehetőségét a település honlapján. 

 

A pályázat benyújtási határideje 2021. november 3. napja volt. 

 

A támogatás megállapítása az önkormányzat részére „A” típusú pályázó esetén 10 hónap /két 

egymást követő tanulmányi félév/ kötelezettséget jelent. 11 pályázat érkezett. 

 

A  támogatás havi összegét az önkormányzatnak pályázónként kell megállapítani.   

Az önkormányzat ehhez jövedelemhatárokat, kritériumokat az elmúlt évben állapított meg a 

Képviselőtestület.  

A jövedelmi viszonyok változásából az látszik, hogy 100.000 Ft alatti egy főre jutó jövedelem 

már nem jellemző a családokban, ezért azt javasoljuk, hogy a pályázók részére egységesen 

havi 5000 Ft támogatást állapítson meg a képviselőtestület. 

 

Az idei évben 11 pályázat érkezett, amelyek a formai és tartalmi ellenőrzést követően 

megfelelnek a pályázati feltételeknek. 

 

A támogatás az önkormányzat 2023.évi költségvetésében 550 eFt kötelezettségvállalást jelent. 

2021. évben 1 pályázó részére került megállapításra B típúsú pályázat. A pályázó édesanyja 

óvónőként dolgozott, időközben a család elköltözött, de a döntés értemében a támogatásra 

jogosult. Ez 50 000 Ft éves terhet jelent az önkormányzatnak. 

 

Tisztelettel kérem a Képviselőtestületet a pályázók  támogatására. 

 

Táplánszentkereszt, 2022. november 14. 

           Perl János   

         polgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselőtestülete A 2023 . évi  Bursa Hungarica 

Ösztöndíjpályázatra pályázatot benyújtókat havi 5000 Ft támogatásban részesíti. 

 

 

Határidő: azonnal, 

Felelős:  Perl János polgármester 
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Előterjesztés 
Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselőtestülete 2022. november 18-i 

ülésére 

 

Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi program 2018-2023. felülvizsgálata 

Előadó:  Perl János 

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a előírja a települési önkormányzatok számára – öt 

évre szólóan – a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását 

szolgáló helyi esélyegyenlőségi program elkészítését.  

 

Táplánszentkereszt Község  Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelenleg 

hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programját az 50/2018. (XI.22.) határozatával fogadta el. 

 

Az Ebktv. 31. § (4) bekezdése szerint: „A helyi esélyegyenlőségi program időarányos 

megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását 

kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi 

programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új 

helyzetnek megfelelően kell módosítani.”  

 

A fentiek alapján szükséges a Helyi Esélyegyenlőségi Program (a továbbiakban HEP) 

felülvizsgálata, időarányos megvalósulásának áttekintése. Az Ebktv. hatályos 64/B. § (1) 

bekezdése szerint a Kormány felhatalmazást kap, hogy rendeletben határozza meg a HEP 

elkészítésének szempontjait és eljárását, a HEP felülvizsgálatának módját, és az 

elkészítésében részt vevőkkel szembeni követelményekre vonatkozó részletes szabályokat. Az 

Ebktv. 31. § (2) bekezdése pedig előírja, hogy a HEP-et a törvény és a felhatalmazása alapján 

kiadott kormányrendeletben meghatározott szempontok és eljárásrend, valamint azok 

figyelembevételével a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által, az általa vezetett 

minisztérium honlapján közzétett módszertani útmutató alapján kell elkészíteni. A helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 

szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) meghatározza a 

szempontokat (2. alcím), valamint a 2021. július 1-jével módosított 6.§ (2) bekezdésének c) 

pontja előírja, hogy a HEP-et a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által – az általa 

vezetett minisztérium honlapján – közzétett módszertani útmutató (a továbbiakban: 

módszertani útmutató) alapján kell elkészíteni, valamint, hogy a HEP felülvizsgálata során is 

figyelemmel kell lenni a módszertani útmutatónak való megfelelőségre. 

 

 A fentiek alapján a jelenleg hatályos HEP felülvizsgálatakor az intézkedési terv aktualizálása 

mellett a HEP helyzetelemzés részének átdolgozása is szükséges a módszertani útmutatóban 

meghatározott szempontok szerint. A HEP aktualizálása, az intézkedési terv és a dokumentum 

helyzetelemző részének áttekintése, valamint a felülvizsgálatról szóló önkormányzati döntés 

előkészítése Családi Anita jegyző feladata. A HEP helyzetelemzés részének átdolgozása 

megtörtént, mely az önkormányzat honlapján elérhető. Terjedelmi okokból az előterjesztéshez 

nem kerül csatolásra.  Az elfogadott HEP intézkedési tervében meghatározottak 

végrehajtásáról szóló beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. Az előterjesztéshez 

csatolásra került a felülvizsgált intézkedési terv, amely új intézkedéseket is tartalmaz.  
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Ezeket az ülésen az előterjesztő szóban kiegészíti. 

 

A felülvizsgálatra kerülő terv 2023. október végéig marad hatályban, 2023-ban új HEP-et kell 

készíteni, amelynek a jelenleg felülvizsgált HEP képezheti az alapját.  

 

A 2023. évben készítendő HEP-hez szükséges lesz arra, hogy az önkormányzat és az 

intézmények részéről helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésére felkészítő képzésben 

vegyenek részt köztisztviselők, közalkalmazottak, létrehozásra kerüljön a HEP fórum. Több 

ember részvételével a feladatok elvégzése könnyebb, olyan, jelenleg feltáratlan problémák 

kerülhetnek elő, melyek a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét célzó hatékony 

intézkedéseket igényel.  

 

 

Tisztelettel kérem a Képviselőtestületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat támogassa. 

 

Amennyiben a programhoz bármely javaslata megfogalmazódik, kérjük, hogy az intézkedési 

tervnek megfelelő tartalommal tegye meg és a programba beépítésre kerül 

 

 

 

Táplánszentkereszt, 2022. november 14. 

           Perl János   

         polgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

 

1. Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselőtestülete az 50/2018./XI.22./ 

számú határozatával elfogadott Táplánszentkereszt Község Helyi Esélyegyenlőségi 

Programját, valamint a program részét képező intézkedési tervet az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvényben foglaltaknak, valamint a törvény 2021. július 1-én hatályba lépő 64/B § (1) 

bekezdésének megfelelően áttekintett, felülvizsgált és módosított Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját, valamint a program részét képező módosított 

intézkedési tervet elfogadja. 

2. Táplánszentkereszt község Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatához, a 

felülvizsgálat során szükséges módosításhoz kapcsolódó dokumentumokat aláírja, a 

szükséges nyilatkozatokat megtegye és az illetékes szervek számára azokat megküldje. 

 

Határidő: 2022. november 30. 

Felelős: Perl János polgármester. 
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TÁPLÁNSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 
2023. 

 
I. 
 

Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések és egyéb dokumentumok felsorolása 
 
Jelen, 2023. évi belső ellenőrzési terv elkészítése a korábbi években elvégzett külső – különös tekintettel az Állami 
Számvevőszékre - és a belső ellenőrzések jelentésein, az intézkedési terveken, a Polgármesterrel és a Jegyzővel folytatott 
interjúkon, a Képviselő-testületi döntéseken, valamint a 2023. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményén alapul.  
 

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása 
 
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata és az általa irányított Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal 2023. 
évi belső ellenőrzési tervének összeállításakor a stratégia kiinduló pontja, hogy a belső ellenőrzésnek hozzáadott értéket kell 
teremtenie. Ez a hozzáadott érték a gazdálkodás jobb átláthatóságának megteremtésével, a legjobb gyakorlatok 
népszerűsítésével és a megalapozott javaslatok végrehajtásával teremtődik meg.  
 
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata a jogszabályokban meghatározott, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben rögzített kötelező és az általa önként vállalt feladatok végrehajtása tekintetében, a 
hatékony gazdálkodás megvalósítását tűzte ki célul.  
Mindennek elérése érdekében kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és Táplánszentkereszt Község 
Önkormányzata, illetve Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal működési összhangjának megteremtése, a 
vagyonvédelem, a szabályozott működés elősegítése a belső ellenőrzés eszközével. Cél továbbá a belső ellenőrzés, mint 
tevékenység hozzáadottérték-növelő hatásának tudatosítása, annak elérése, hogy a belső ellenőrzés a felelős irányítás 
részeként, illetve egyik fontos elemeként működjék. További célunk, hogy a belső ellenőrzés és eredménye az azt megillető 
szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben. 
 
Jelen éves ellenőrzési terv ezzel összehangoltan, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kockázatelemzés alapján felállított 
prioritások és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével készült el.  
 
A/Az Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal a hatékonyságra figyelemmel nem foglalkoztat belső ellenőrt, ezért ezen 
kötelezettségét külső szolgáltató látja el. 
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A kockázati megítélést a belső ellenőrzés a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint az IIA Standardok figyelembevételével 
- a belső kontrollrendszer,  
- az Önkormányzat célkitűzéseinek és stratégiájának, s a vezetés elvárásainak megismerése,  
- az azonosított és a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása és  
- a vezetéssel egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemek értékelése határozta meg.  
 
Az ellenőrzési terv előkészítése során interjúk kerültek lefolytatásra a vezetőkkel, s az ennek során megfogalmazott javaslatok 
és a korábbi években lefolytatott ellenőrzések, valamint az ezekre készített Intézkedési tervek figyelembevételével készült el a 
kockázatelemzés, s eredményeként az alábbi terv.  
 
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata és Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal környezeti kockázati 
megítélése a rendelkezésre álló információkon alapul.  

 
A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése 

 
Figyelemmel a külső szolgáltató bevonására az ellenőrzésekre fordított kapacitás és a képzésekre fordított kapacitás 
meghatározása nem szükséges. 

A tervezett feladatok felsorolása 
 

Sorszám 
Az ellenőrzés 

tárgya 

Az ellenőrzés célja, 
módszerei, ellenőrizendő 

időszak 

Azonosított 
kockázati 
tényezők 

Az ellenőrzés 
típusa 

Az ellenőrzött 
szerv, szervezeti 

egység 

Az 
ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése 

Az 
ellenőrzésre 
fordítandó 
kapacitás 

(ellenőri nap) 

1. 

A befektetett 
pénzügyi eszközök 

mérlegérték 
megállapításának 

vizsgálata 

Az ellenőrzés célja:  
annak vizsgálata, hogy a 
befektetett pénzügyi eszközök 
az éves mérlegben a vonatkozó 
jogszabályok alapján kerültek-e 
megállapításra. 
 
Az ellenőrzés módszerei:  
dokumentum elemzés, interjú 
 
Az ellenőrizendő időszak:  
2022. év 

1.  mérleg szerinti 
érték nem valós                                                                             
2. jogszabályban 
meghatározott 
kötelező analitikus 
nyilvántartásokat 
hiányosan vagy 
egyáltalán nem 
vezetik 

teljesítmény 
ellenőrzés  

Táplánszentkereszt 
Község 

Önkormányzata 

2023 II. 
félév 

Külső szolgáltató 
által 

meghatározott. 
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2. 

Az intézményi 
alapdokumentumok 

összhangjának 
vizsgálata 

Az ellenőrzés célja: annak 
vizsgálata, hogy az Alapító 
Okirat és az SZMSZ tartalmi 
összhangja fennáll-e 
 
Az ellenőrzés módszerei: 
dokumentum elemzés, interjú 
 
Az ellenőrizendő időszak: 
aktuális időszak 

1. az egyes 
folyamatok nem 
kerülnek pontos 
szabályozásra a 
belső 
eljárásrendekben 
(jogszabályoknak a 
dokumentumok 
tartalma nem felel 
meg )                                                 
2. Az Alapító Okirat 
és az SZMSZ 
tartalmi összhangja 
nem áll fenn 

szabályozottsági 
ellenőrzés 

Táplánszentkereszti 
Polgármesteri 

Hivatal 

2023 II. 
félév 

Külső szolgáltató 
által 

meghatározott. 

 
A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges 

kapacitás  
 

Soron kívüli ellenőrzésre és a tanácsadásra tervezett idő és a belső ellenőrzési vezetői feladatellátásra tervezett idő: 6 belső 
ellenőri nap, amelyből a soron kívüli vizsgálatra tervezett idő: 2 belső ellenőrzési nap 
 
Készítette:  
 
Dátum: Szombathely, 2022. november 2. 

  
  …………….……………………………   
    Dr. Hosszuné Szántó Anita 
    belső ellenőrzési vezető  
 

 
II. 

 
A 2023. évi belső ellenőrzési tervről a jegyző véleménye 

 
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata és Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési 
terve a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul. 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 31. § 
előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves 
ellenőrzési terv tartalmát. 



 4 

A környezeti kockázati megítélést a rendelkezésre álló információk alapján hajtotta végre a belső ellenőrzés. 
 
Jelen Éves Ellenőrzési Terv a belső ellenőrzési vezető által elkészített kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső 
ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembevételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került 
összeállításra.  
A 2023. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása 
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata és Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal működéséről, az eszközökkel 
és forrásokkal való gazdálkodásról.  
 
Táplánszentkereszt Község Önkormányzata és Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal tevékenységei közül 
elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi 
erőforrás kockázatok előfordultak.  
 
Dátum:  
  
 ………………………………   

         jegyző 
 
 
Jóváhagyta: Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete ……………………… számú határozatával. 
 
 
 
 

……………………………………                                                                                                              ……..……………………………. 
polgármester                     jegyző 



FELJEGYZÉS 

 

 

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési 

tervének elkészítését megelőzően kockázatelemzésre került sor.  

A kockázatelemzési folyamat eredményeként azonosításra, elemzésre, 

rangsorolásra és dokumentálásra kerültek Táplánszentkereszt Község 

Önkormányzata részfolyamataiban rejlő kockázatok. A kockázatelemzés 

alapján megismertük azokat az információkat, amelyek a belső ellenőrzési 

tevékenységek (konkrét ellenőrzések) előkészítéséhez szükségesek. 

Figyelemmel a kockázatelemzés alapján számított magas kockázati értékekre 

a feladatellátás szabályozottsága, a belső kontrollrendszer kialakítása és 

működtetése, a pénzügyi gazdálkodás, az adatvédelem és adatbiztonsági 

kockázatok kezelése, valamint az információs és kommunikációs rend, illetve 

a belső kapcsolattartás rendszerének kialakítása részfolyamatait érintő 

ellenőrzés javasolt.  

 

Kelt: Szombathely, 2022. október 17.  

 

      

dr. Hosszuné Szántó Anita 

belső ellenőrzési vezető 



Szervezeti és működési rendje nem szabályozott 5 2 10

Nem meghatározott a stratégiai célja 5 3 15

Nem megfelelő tartalmú és formájú az alapító okirat 5 2 10

Egyes folyamatok nem kerülnek pontos szabályozásra a belső eljárásrendekben 4 2 8

A jogi szabályozási, politikai-gazdasági stb. környezeti változásokat nem követik a belső szabályozások 4 4 16

Az Alapító Okirat és az SZMSZ tartalmi összhangja nem áll fenn 5 4 20

Az új feladatokhoz, környezeti változásokhoz kapcsolódó belső szabályzatok egyáltalán nem készülnek el, 

csak hiányosan készülnek el, vagy nem időben készülnek el
4 3 12

A stratégiai és éves működési, illetve költségvetési tervek összeállításához nem állnak rendelkezésre a 

tervezést befolyásoló jogi és egyéb szabályok
5 1 5

A szakmai és adminisztratív feladatokat befolyásoló szabályok túl bonyolultak 4 3 12

A szakmai és adminisztratív feladatokat befolyásoló jogi vagy belső szabályozási környezet túl gyakran 

változik, folyamatos bizonytalanságot eredményezve ezzel
4 3 12

A szabályozottság nem teljeskörű 5 4 20

Szabályozás és gyakorlat különbözik 5 3 15

Eltérő jogszabály-értelmezés és/vagy alkalmazás az egyes államháztartási szervezeteknél 4 3 12

Lassú a szabályozás változásáról szóló információ átültetése a gyakorlatba 4 4 16

A működés és a gazdálkodás szabályozatlansága miatt a kontrollkörnyezet nem kialakított 5 4 20

A kontrolltevékenységek nem kialakítottak 5 3 15

A külső ellenőrzések nyilvántartása a Bkr. rendelkezéseinek nem felel meg vagy nincs 5 4 20

A közzétételi kötelezettség teljesítése hiányos vagy elmaradt 5 3 15

A korábbi ellenőrzések során tett javaslatokat a vezetés nem hajtotta végre vagy az intézkedések nem 

hatékonyak
4 4 16

Az ellenőrzésen feltárt problémák nyomon követése nem megfelelő 4 3 12

Soron kívüli helyszíni ellenőrzés veszélyezteti az ellenőrzési terv betartását 2 2 4

Belső ellenőrzések kockázatelemzése nem megfelelő 3 2 6

Az ellenőrzés nem tárja fel az igazi problémákat 4 2 8

Szervezeti integritást sértő esemény kezelés eljárásrendje nincs/hiányos 4 4 16

Szervezeti integritást sértő eseménykezelés nem megfelelő 4 4 16

Szervezeti integritást sértő események nyilvántartása nem teljes körű, késedelmes 3 4 12

Szervezeti integritást sértő eseménykezelési eljárás nem megfelelő 4 4 16

Szervezeti integritást sértő eseményeket nem időben tárják fel, az eljárás elhúzódik 4 4 16

A szervezeti integritást sértő események tényének megállapítása és annak kezelése, szankcionálása nem

egységes
4 3 12

Az államháztartási szervezet nem rendelkezik pontos, naprakész iratkezelési és irattározási rendszerrel 4 4 16

Az irattározás fizikai, biztonsági követelményei nem megoldottak 3 3 9

A nyilvántartási rendszerek nem megfelelőek, nem naprakészek, vagy a hozzáférési korlátok nem 

működnek
3 3 9

238 13

35 12

Belső kontrollrendszer 

kialakítása és működtetése

A tevékenységek 

meghatározása

I/c.

I/a.

A feladatellátás szabályozása, 

belső szabályozottság
I/b. 148 13

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi belső ellenőrzési tervét előkészítő kockázatelemzés

Részfolyamat Kockázatok

Fő- és 

részfolya-

matok meg-

jelölése

Súlyok/      

Hatás

Valószínű-

ség
Kockázati érték Kockázati érték 

Átlagos 

kockázati 

érték 



A stratégiai és rövidtávú feladattervek, illetve a költségvetési tervek nincsenek összhangban a jogi 

szabályozási előírásokkal, az irányító szervi elvárásokkal, célkitűzésekkel
4 3 12

A stratégiai és rövidtávú feladattervek, illetve a költségvetési tervek nem térnek ki a végrehajtáshoz 

szükséges erőforrásokra
4 2 8

A stratégiai és rövidtávú feladattervek, illetve a költségvetési tervek nem számolnak a végrehajtást 

akadályozó kockázatokkal, a költségvetési terv nem tartalmaz tartalékokat
4 3 12

A feladatok, erőforrások és kapacitások változását a tervezésnél nem veszik figyelembe 4 3 12

A költségvetési források esetleges csökkenését, az előre nem látható pénzügyi krízisek bekövetkezésének 

lehetőségét nem veszik figyelembe a tervezés során
4 3 12

Az árfolyamváltozások lehetséges kockázatai, az inflációs várakozások nem kerülnek figyelembevételre a 

tervezés során
4 4 16

Az előirányzat gazdálkodással kapcsolatos szabályozás hiányos 3 3 9

Az előirányzat módosítás hiteles dokumentálásának hiánya 4 3 12

Napi kifizetésekhez nem a megfelelő soron áll rendelkezésre a forrás 4 4 16

Források nem állnak rendelkezésre a kifizetés időpontjában 5 2 10

A likviditási előrejelzés nem megfelelő (késik, pontatlan) 4 4 16

A betervezett kötelezettségvállalás a likviditás hiánya miatt nem valósul meg 4 4 16

A kötelezettségvállalás nem a tervezettek szerint teljesül 3 3 9

160Költségvetés tervezése 12

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi belső ellenőrzési tervét előkészítő kockázatelemzés

Részfolyamat Kockázatok

Fő- és 

részfolya-

matok meg-

jelölése

Súlyok/      

Hatás

Valószínű-

ség
Kockázati érték Kockázati érték 

Átlagos 

kockázati 

érték 

II/a



Nem rendszerszemléletű a működés és a gazdálkodás 5 4 20

Operatív gazdálkodási jogkörök szabálytalan ellátása 5 4 20

A pénzkezeléssel kapcsolatos jogi és belső szabályozási előírások betartása nem biztosított 5 3 15

A pénzkezeléssel kapcsolatos biztonsági előírásokat nem tartják be 4 3 12

A bankkártya használata nem felel meg a jogszabályoknak és a helyi szabályozásnak 5 4 20

Az önköltségszámítás nem vagy nem megfelelően szabályozott 4 4 16

Az önköltségszámítás gyakorlati alkalmazása nem megfelelő 4 4 16

Az államháztartási szervezet nem követi folyamatosan nyomon a könyvvezetéssel kapcsolatos jogi 

szabályozási előírások változásait
4 4 16

Az államháztartási szervezet nem rendelkezik megfelelő számviteli nyilvántartási rendszerrel 4 1 4

Jogszabályban meghatározott kötelező analitikus nyilvántartásokat hiányosan vagy egyáltalán nem 

vezetik.
5 3 15

Az egyes szakmai, illetve adminisztratív folyamatok végrehajtása során nem törekednek a költségek 

minimalizálására
5 3 15

Az államháztartási szervezet gazdálkodása forráshiányos (állami támogatás) 5 4 20

A saját bevételek nem teljesülnek a költségvetési előirányzatok szerint 5 4 20

Követeléskezelés eredménytelen/elhúzódik 5 4 20

Az államháztartási szervezet az általa vállalt kötelezettségeknek nem

képes megfelelni /adósságállomány növekedése áll fenn
4 4 16

A kötelezettségvállalások nem megfelelőek tartalmilag és formailag 4 3 12

Nem alkalmazzák a likviditási tervet 4 4 16

Az államháztartási szervezet likviditáshiányos, a tervezett bevételek és kiadások közötti időbeli meg nem 

felelés áll fenn 5 3
15

Az államháztartási szervezet gazdálkodásában jelentős az árfolyamkockázat 3 2 6

Az államháztartási szervezet gazdálkodásában jelentős a befektetési kockázat 4 2 8

A befektetett pénzügyi eszközök értékelése, mérleg szerinti értékének megállapítása nem helyes 4 4
16

Az államháztartási szervezet gazdálkodásában jelentős a hitel kockázat 4 2 8

Az államháztartási szervezetnél adósságrendezési eljárás szükséges 4 1 4

Nem megfelelő a közbeszerzési rendszer 4 3 12

14342Pénzügyi gazdálkodás II/b

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi belső ellenőrzési tervét előkészítő kockázatelemzés

Részfolyamat Kockázatok

Fő- és 

részfolya-

matok meg-

jelölése

Súlyok/      

Hatás

Valószínű-

ség
Kockázati érték Kockázati érték 

Átlagos 

kockázati 

érték 



A szakmai és adminisztratív feladatok ellátásának erőforrás szükséglete (pénzügyi, fizikai, egyéb) nem 

biztosított, vagy nem a megfelelő mennyiségben és minőségben biztosított
4 3 12

Szakmai tapasztalat hiánya a munkatársak körében 4 3 12

Új munkatársak betanítására nincs megfelelő kapacitás, idő 4 4 16

A munkatársak elkötelezettsége, lojalitása, munkabírása, motiváltsága nem megfelelő 4 3 12

A munkatársak nem azonosulnak az etikai szabályokkal 4 2 8

A munkatársak feladat- és felelősségi köre nem kellően részletes/meghatározott, nem megfelelően 

elhatárolt, nem megfelelően kommunikált
4 3 12

A munkatársak, illetve a vezetők-beosztottak közötti kommunikáció nem megfelelő 3 4 12

A vezetők szakmai és etikai megítélése nem megfelelő 3 3 9

A munkaerő-felvételnek nem megfelelő a gyakorlata, ezáltal nem biztosított a minőségi munkaerő, 

megfelelő időben történő rendelkezésre állása
3 3 9

Nincs teljesítménymenedzsment rendszer vagy a kialakított rendszer nincs összhangban a stratégiai és 

rövid távú célkitűzésekkel
3 3 9

Magas fluktuáció 3 3 9

Új munkatársak felvétele korlátozott 4 3 12

Munkatársaknak nincs megfelelő kapacitásuk a feladatok végrehajtására 4 4 16

Szervezeti bizonytalanság (pl. várható átalakulás, megszűnés, működési támogatás hiánya, stb.) 4 3 12

A munkavégzéshez szükséges technikai/fizikai erőforrások nem állnak megfelelően rendelkezésre 4 2 8

Összeférhetetlenségi követelmények nem teljesülnek 3 3 9

177 11

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi belső ellenőrzési tervét előkészítő kockázatelemzés

Részfolyamat Kockázat

Fő- és 

részfolya-

matok meg-

jelölése

Súlyok/      

Hatás

Valószínű-

ség
Kockázati érték Kockázati érték 

Átlagos 

kockázati 

érték 

Humán erőforrás-gazdálkodás II/c



A belső szabályzatok, utasítások nincsenek összhangban a stratégiai és a rövid távú tervekkel 3 2 6

A szakmai feladatellátás személyi feltételeinek hiánya 5 2 10

A szakmai feladatellátás tárgyi feltételeinek hiánya 5 2 10

A szakmai feladatellátásra vonatkozó belső szabályzatokat, utasításokat nem tartják be 5 1 5

A szakmai feladatellátásra vonatkozó jogszabályi követelményeket nem tartják be 5 2 10

A partner szervezetek előre nem látható változásai negatívan befolyásolják a szakmai vagy adminisztratív 

feladatok ellátását
2 1 2

A partner szervezetek változásairól nem értesül időben a szervezet, ami negatív következményekkel jár a 

szakmai vagy adminisztratív feladatok ellátására
4 2 8

51 7
Szakmai tevékenység 

biztosítása 
II/d

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi belső ellenőrzési tervét előkészítő kockázatelemzés

Részfolyamatok Kockázatok

Fő- és 

részfolya-

matok meg-

jelölése

Súlyok/      

Hatás

Valószínű-

ség
Kockázati érték Kockázati érték 

Átlagos 

kockázati 

érték 



Nem rendelkezik informatikai stratégiai tervvel 3 2 6

Nincs informatikai biztonsági és katasztrófa terv 3 2 6

Adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedések hiánya 4 4 16

Az adatvédelemmel és adatbiztonsági intézkedések nyomon követésének hiánya 4 3 12

Adatkezeléssel kapcsolatos képzések hiánya 3 4 12

A szakmai, illetve adminisztratív folyamatok támogatására a szükséges időpontban nem áll rendelkezésre 

informatikai alkalmazás
3 2 6

Az informatikai alkalmazásai elavultak 3 2 6

A hardver ellátottsága nem megfelelő 5 2 10

Az informatikai alkalmazások nem felelnek meg a biztonságosság követelményének 5 2 10

Az archiválási rendszerek egyáltalán nem vagy nem megfelelően működnek 4 5 20

Egyes informatikai alkalmazások nem kompatibilisek más alkalmazott informatikai rendszerekkel 4 3 12

Az államháztartási szervezet adatkezelése és adatvédelme nem felel meg a jogi és belső szabályozási 

előírásoknak
4 3 12

Adatvédelmi és adatbiztonsági 

kockázatok kezelése
II/e 128 11

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi belső ellenőrzési tervét előkészítő kockázatelemzés

Részfolyamatok Kockázatok

Fő- és 

részfolya-

matok meg-

jelölése

Súlyok/      

Hatás

Valószínű-

ség
Kockázati érték Kockázati érték 

Átlagos 

kockázati 

érték 



Nincs fizikai biztonsági terv és előírás 2 3 6

Nincs beruházási, fejlesztési terv, illetve a tervek nem aktualizáltak, azok felülvizsgálata nem biztosított 2 3 6

A  vagyon (eszközök) megfelelő működtetése és állagmegóvása nem biztosított 5 2 10

A vagyonnyilvántartás hiánya vagy nem megfelelősége 5 3 15

A leltározási és selejtezési feladatok nem teljeskörűek vagy elmaradnak 4 2 8

A vagyonnyilvántartás és a főkönyvi nyilvántartás egyezőségének hiánya 4 4 16

A külső szervekkel való egyeztetés hiánya (pl.: Földhivatal, MNV Zrt.) 4 2 8

Az üzemeltetési feladatoknak nincs felelőse a szervezeten belül 4 3 12

A vagyongazdálkodással kapcsolatos helyi szabályozás (rendelet, szabályzat) hiányos 5 2 10

Leltározás, számbavétel szabályozása hiányzik vagy nem teljes 4 3 12

A leltározás feldolgozása elmarad 3 2 6

Leltározásra nem kerül sor 5 2 10

Vagyongazdálkodás II/f 119 10
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Részfolyamatok Kockázatok

Fő- és 

részfolya-

matok meg-

jelölése

Súlyok/      

Hatás

Valószínű-

ség
Kockázati érték Kockázati érték 

Átlagos 

kockázati 

érték 



Az egyes szervezeti egységek közötti koordináció és kommunikáció nem biztosított 5 3 15

A belső kommunikációs folyamatok nem megfelelően működnek 5 3 15

Egyes kommunikációs eszközök nem megfelelő működése 4 4 16

Munkakörhöz kapcsolódó ismeretek hiányossága 4 4 16

Szakmakörhöz kapcsolódó jogszabályok nyomonkövetésének hiányossága 4 3 12

A munkatársak nem kommunikálnak egymással, nem működik a felülről lefelé, illetve az alulról felfelé 

történő kommunikáció
4 2 8

A munkatársak nincsenek tisztában a kifelé történő kommunikálás szabályaival 4 3 12

Negatív sajtóvisszhang vagy a pozitív kommunikáció lehetősége nincs megfelelően kezelve 3 2 6

PR, tájékoztatásra vonatkozó jogszabályokat, szervezeti arculati elemeket nem ismerik vagy használják 

előírásszerűen
2 2 4

A tervezéshez, illetve a szakmai és adminisztratív feladatok ellátásához szükséges adatokat, információkat 

a partnerek nem bocsátják időben rendelkezésre
3 3 9

Külső hatóságok felé adatok jóváhagyása késedelmes 3 2 6

A partner szervezetektől érkező adatszolgáltatás hiányos, nem megbízható, nem megalapozott 4 3 12

A partner szervezetekkel folytatott kommunikáció nem megfelelő 3 3 9

Jelentéstételi határidők elmulasztása 4 4 16

A tervezést, működést, beszámolást, stb. befolyásoló döntések nem születtek meg vagy nem ismertek 4 3 12

A beszámolás rendszere nem megbízható 3 2 6

Az államháztartási szervezet nem tesz időben eleget a beszámolási kötelezettségeknek 4 3 12

Jelentések hiányosan, késve kerülnek összeállításra 4 2 8

54 11

Információs és 

kommunikációs rend, 

valamint a belső 

kapcsolattartás rendszerének 

kialakítása

III/a 140 11

 Pénzügyi és szakmai 

tervek/beszámolók készítése
III/b

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi belső ellenőrzési tervét előkészítő kockázatelemzés

Részfolyamatok Kockázatok

Fő- és 

részfolya-

matok meg-

jelölése

Súlyok/      

Hatás

Valószínű-

ség
Kockázati érték Kockázati érték 

Átlagos 

kockázati 

érték 



Főfolyamat Részfolyamat Számított kockázati 

érték a kockázatelemzés 

alapján 

I. Stratégiai főfolyamat

a./ Tevékenységek meghatározása 12

b./ A feladatellátás szabályozása, belső szabályozottság 13

c./Belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése 13

II. Működési főfolyamat

a./ Költségvetés tervezése 12

b. / Pénzügyi gazdálkodás 14

c./ Humán erőforrásgazdálkodás 11

d./ Szakmai tevékenység biztosítása 7

e./ Adatvédelmi és adatbiztonsági kockázatok kezelése 11

f./ Vagyongazdálkodás 10

III. Beszámolás, adatszolgáltatás

főfolyamat

a./ Információs és kommunikációs rend, valamint a belső kapcsolattartás rendszerének kialakítása 11

b./ Pénzügyi és szakmai tervek/beszámolók készítése 11

Szombathely, 2022. október 17.

Készítette: dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi belső ellenőrzési tervét előkészítő kockázatelemzés

Jelen kockázatelemzési folyamat eredményeként azonosításra, elemzésre, rangsorolásra és dokumentálásra kerültek az államháztartási szervezet részfolyamataiban rejlő 

kockázatok. A kockázatelemzés alapján megismertük azokat az információkat, amelyek a belső ellenőrzési tevékenységek (konkrét ellenőrzések) előkészítéséhez 

szükségesek. Jelen kockázatelemzés és a vezetői egyeztetések eredményeként a 2023. évi belső ellenőrzési terv előkészítésre kerül. 

Folyamattérkép és kockázati érték 
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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 2021.06.30-án módosított 321/2011. (XII. 27.) Korm. 

rendelet alapján megjelent Belügyminisztérium „Módszertani útmutató a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” 

c. dokumentum szerint átdolgozva, Táplánszentkereszt Község Önkormányzata 

Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. 

 

Az esélyegyenlőség (vagy azonos lehetőségek) fogalma az emberi jogok általános felfogásán 

alapszik. Az emberek egyenlőségét hangsúlyozza nemre, fajra, nemzetiségre, korra, egészségi 

állapotra, társadalmi helyzetre stb. való tekintet nélkül. Az esélyegyenlőség azt jelenti, hogy 

nem elég kinyilatkoztatni, hogy mindenki egyenlő, hanem biztosítani is kell ennek az 

egyenlőségnek az ésszerű feltételeit. Az esélyegyenlőség tehát maga után vonja, hogy ahol az 

esélyek egyenlősége nem garantált, ott kompenzációs intézkedésekre van szükség. 
 

A valódi egyenlőség napjainkban elérhetetlen. Esély egyenlőségről nem, csak esély különbség 

csökkentésről beszélhetünk. 

 

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 és folytatása az 

52/2013.(VI.27.) sz. határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program 

dokumentumnak.  

 

Táplánszentkereszt ahhoz, hogy 2018-tól is hatékonyan, illetve még hatékonyabban tudja 

működtetni az intézményhálózatát, ellátni az önkormányzati kötelező feladatokat és lehetőség 

szerint az önként vállalt feladatok és a fejlesztések terén is tudjon előre lépni, ismételten 

szükséges a feladatok felülvizsgálata, valamint a mutatószámok változása függvényében sort 

kell keríteni a kötelező és önként vállat feladatainak átgondolt fejlesztésére, átalakítására. 

 

A település bemutatása 
 

 
Táplánszentkereszt hét község egyesítésével született, melyek a Gyöngyös-sík délkeleti 

szegletében találhatók, a patak két partján helyezkednek el. Szombathely közvetlen 

szomszédja, délkelet felől, a 87-es főút mentén.  Bár a Szombathely-Rum helyiérdekű vasút 

megszűnt, a megyeszékhellyel így is könnyen tart kapcsolatot, hisz a belváros mindössze 8 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  

 



4 
 

km távolságra van. Az alföldi jellegű, szerény reliefű táj felszínét kavicstakaró, vályogos, 

löszös üledék borítja, felszíni formákban igen szerény, leginkább a a kanyargó Gyöngyös 

teszi változatossá. A község éghajlata mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz, a napsütéses 

órák száma 1850-1900 között van évente. Az évi átlagos hőmérséklet 9 fok körül alakul, a 

csapadék pedig általában nem éri el a 650 mm-t.  

 

A Gyöngyös mentén elhelyezkedő település Táplánfa részének első okleveles említése 1447-

ből származik. A múltban hét külön faluból jött létre, melyeket mai együttesükben 1939-ben 

vontak össze: Táplánfa, Szentkereszt, Szentlőrinc, Bakófa, Tiborcszeg, Borotszeg, Péteri. 

Közülük kettő templomának titulusáról kapta a nevét. A szentkereszti templom románkori 

eredetű. Több kastély eredetű épület található a településen. A feudális korban kisnemesek 

lakták.  

 

Tipikusan agglomerálódó település, lakossága már 1960 óta 2 ezer fő feletti, jelenleg  2600-

2700 fő körül alakul.  

 

Jelenleg a megye 2. legnagyobb számú községi rangú települése. 

 

A megyében nagy népességűnek számító településen jól kiépült a humán szféra 

intézményhálózata: orvosi rendelő, védőnői szolgálat, szociális otthon, bölcsőde, óvoda, 

általános iskola, kultúrház, könyvtár, szociális alapellátás működik.  

 
 

    
 
A település gazdaságát tekintve 273 regisztrált vállalkozás működik, ebből az egyéni 

vállalkozások száma 197, a társas vállalkozások száma 76. Szombathely közelsége miatt a 

vállalkozói aktivitás jelentős, s egyre nagyobb számban jelennek meg az üzleti-gazdasági 

szolgáltatások. A lakosság gazdasági aktivitása, a helyi gazdaság pozíciója és a városi 

munkahelyek minősége a  adóköteles jövedelmek egy lakosra jutó nagyságában mérhető le: 

Táplánszentkereszt a települések megyei listáján 16., a megyei átlag 98 %-át kitevő átlagos 

jövedelemszinttel.  

A helyben dolgozók száma megközelíti a 400 főt. 

 

A településen villany, víz, szennyvízcsatorna, gáz, kábel tv szolgáltatás, valamint szelektív 

hulladékgyűjtés működik.  
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A községgel párhuzamosan futó 87. sz. főút jelentős közlekedési útvonal. A falun belül halad 

a 84143 sz. országos közút, ehhez csatlakoznak a község gyűjtőútjai. A portalanított utak 

aránya 100 %.  

 

A településen teljesen kiépült a kerékpárút hálózat, melynek segítségével Tanakajdtól 

Szombathelyig lehet biztonságosan kerékpározni. 

Hamarosan elkészül a Vasszécsenyt Csempeszkopáccsal összekötő kerékpárút. Ezzel 

kiegészülve Szombathely-Rum között valósul meg a kerékpárúton történő közlekedés 

lehetősége. 

 

A kerékpárút hozzájárul a térség kerékpáros turizmusának fejlesztéséhez, a hivatásforgalmi 

biztonságos közlekedéshez. 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 001) 
Változás 

2016 2 514 bázis év 

2017 2 565 102,03% 

2018 2 552 99,49% 

2019 2 593 101,61% 

2020 2 581 99,54% 

2021 2 566 99,42% 

Forrás: KSH, Teir 
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2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2019) 

Korcsoport  

Fő 

Az állandó 
népességből a 

megfelelő 
korcsoportú 

nők és férfiak 
aránya (%) 

Férfiak Nők 

Összes
en 
(TS 

003) 

Férfiak 
(TS 

005) 

Nők 
(TS 

007) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 1 282 1 315 2597 49,36% 
50,64

% 

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009)     92 3,54% 

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, 
aránya TS 013) 

220 197 417 8,47% 7,59% 

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 
016, aránya TS 017) 

41 33 74 1,58% 1,27% 

18-59 éves (férfiak TS 018, aránya TS 019; nők TS 
020, aránya TS 021) 

743 700 1443 28,61% 
26,95

% 

60-64 éves (férfiak TS 022, aránya TS 023; nők TS 
024, aránya TS 025) 

72 87 159 2,77% 3,35% 

65 év feletti (férfiak TS 026, aránya TS 027; nők TS 
028, aránya TS 029 

 
206 298 504 7,93% 

11,47
% 



7 
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 

Az élve születések és halálozások 
különbözetének 1000 lakosra 

vetített száma (fő) 
(TS 032) 

2016 -13,84 

2017 -11,81 

2018 -22,67 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 

65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 
(TS 026 és TS 028 

összesen) 

0-14 éves korú 
állandó lakosok 

száma (fő) 
(TS 010 és TS 012 

összesen) 

 
Öregedési index 

%  
(TS 030) 

2016 441 406 108,62% 

2017 458 433 105,77% 

2018 486 425 114,35% 

2019 504 417 120,86% 

2020 488 420 116,19% 

2021 489 425 115,06% 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 

Állandó oda-, és elvándorlások 
különbségének 1000 állandó lakosra 

vetített száma (fő) 
(TS 031) 

2016 0,79 

2017 34,65 

2018 15,24 

2019 29,93 

2020 6,18 

2021 12,82 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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2019 -13,99 

2020 -12,37 

2021 -20,59 

 
 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR Térkép: TeIR  Tematikus Térképek  

 

 

Értékeink, küldetésünk 
 

A HEP a 321/2011.(XII.27.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdés előírása értelmében kiemelt 

figyelmet fordít célcsoportjai, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a 

mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők helyzetére. 

 

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy az 

érintett célcsoportok a saját településen jussanak lehetőséghez az oktatás, a kultúra, a sport, a 

szociális és egészségügyi szolgáltatás, a foglalkoztatás, a lakhatás, valamint a közlekedés és a 

kommunikáció területén. Biztosítsa az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű 

polgárok esélyegyenlőségét az élet különböző területein.  

 

Ennek érdekében, a fenti célok minél hatékonyabb és eredményesebb megvalósítása 

érdekében megalkotja a települési esélyegyenlőségi programját. A program tartalmazza a 

helyzetelemzést és az erre épülő cél- és feladat-meghatározásokat, valamint azok 
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megvalósításának ütemezését. Az esélyegyenlőségi program a településen feltárt 

esélyegyenlőségi problémákra reagál, és beavatkozásokat tartalmaz azok kezelésére. 

A helyzetelemzés célja annak megállapítása, hogy a Táplánszentkereszt községben élő 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok a teljes lakossághoz viszonyítva milyen jövedelmi, 

foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási, területi, egészségügyi mutatókkal 

rendelkeznek, és ezek alapján milyen esélyegyenlőtlenségi problémákkal küzdenek. 

 

Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Az esélyegyenlőség 

érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú 

érdeke, hiszen azt a célt szolgálja, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a 

karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra – függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges 

vagy fogyatékkal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. 

 

Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen 

szolgáltatásai során és 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 település lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei 

szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.  

 

Célok 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

 A HEP célja, hogy a település minden lakójának elérhetővé tegye a közszolgáltatásokat, 

biztosítsa a gyermekek, nők, idősek, a fogyatékkal élkők és a hátrányos helyzetű – főleg 

roma – állampolgárok esélyegyenlőségét. 

 

Táplánszentkereszt 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).  

 

A településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltérképezése és a feltárt 

problémák komplex kezelésre szolgáló (más települési programokkal összehangolt) 

intézkedési terv megalkotása, a helyben érintett szereplők bevonásával, szükség szerint a 

települések közötti együttműködések kialakításával. 
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A HEP helyzetelemző részének célja 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

 

Emellett cél a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

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

További cél 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 a 

HEP (Intézkedési Terv) IT tartalmazza. 

 
A HEP IT célja 
 

A helyzetelemzésre építve cél olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából.  

 

A HEP megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert 

információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének garantálására Helyi 

Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot  lenne célszerű létrehozni. 

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége a HEP IT megvalósításának koordinálása, a 

HEP IT végrehajtásának nyomon követése, a HEP Fórum összehívása és működtetése lenne. 

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz a terület aktorainak részvételével 

tematikus munkacsoportok kerüljenek kialakításra az adott területen kitűzött célok 

megvalósítása érdekében. 

 

A HEP-nek kiemelten foglalkoznia kell: 

 a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésével, foglalkozási 

esélyeinek javításával,  

 a munkaerő-piaci szegregáció visszaszorításával, 

 hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók hátrányainak kompenzálásával,  

 a foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási és területfejlesztési célok 

összehangolásával, 

 a közszolgáltatásokhoz és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosításával, 

 az esetleges lakóhelyi szegregáció felszámolásával, 

 a mélyszegénységben élők, romák, nők, kisgyermekesek esélyegyenlőségével és az 

egyenlő bánásmód érvényesítésével a megfelelő pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz 

való hozzájutásával, 

 az esélyegyenlőség javításához kapcsolódó prioritási sorrend meghatározásával, 

 a helyben élő nehezebb sorsú, tartós betegségben lévő, fogyatékkal élő, szegénységgel 

küszködők, hátrányos helyzetben levők segítésével, 
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 az emberi méltóság tiszteletben tartásával, 

 akadálymentes közlekedés biztosításával. 
A HEP jelentősége 

 
A HEP-ek nem csupán a felzárkózási stratégia településszintű megvalósításának alapegységei, hanem 

fontos szerepet töltenek be a kormányzati konzultációs rendszerben azzal, hogy megteremtik a 

lehetőséget a kormányzati célok társadalmasítására, a fejlesztési elképzelésekhez történő csatlakozásra 

és fordított irányban az alulról felfelé történő információáramlásban is lehetőséget biztosítanak a 

településszintű előrehaladás nyomon követésére és fejlesztési igények megfogalmazására a 

felzárkózási, esélyteremtési feladatokhoz kapcsolódóan. 
 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

Az Alaptörvény 4. módosításával bekerült a XV. cikk (4) pontjaként, hogy „Magyarország az 

esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” 

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 2021.06.30-i 

módosítása 

 a Belügyminisztérium honlapján megjelent „MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program 

felülvizsgálatához” alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

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

(továbbiakban: Szt.) 

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

törvény (továbbiakban: Flt.) 

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

törvény) 

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

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

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

előírásaira. 
 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvényben foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a 

következőkben felsorolt, EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz:  

- EU 2020 stratégia, 
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- Nemzeti Reform Program, 

- Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, 

- „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia, 

- Roma Integráció Évtizede Program, 

- Nemzeti Ifjúsági Stratégia. 

 

EU 2020 stratégia 

Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzéseket tartalmaz:  

 Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 

75%-ot  

 A szegénység és társadalmi kirekesztettség kockázatának kitett lakosok számának 

25%-os csökkentése, 20 millió ember kiemelése a szegénységből  

 Cél az iskolából kimaradók arányának 10% alá csökkentése  

 

 

Nemzeti Reform Program 

A 2017. évi Nemzeti Reform Program intézkedéseinek jelentős hányada önálló stratégia, 

törvény, amelyeket megelőzött a törvényekben előírt társadalmi konzultáció, továbbá az uniós 

programokban szereplő intézkedések esetében az EU támogatások felhasználási 

eljárásrendjének megfelelően mind a tervezés, mind a kiválasztás folyamatában sor kerül 

társadalmi egyeztetésre. A gazdaságpolitika aktuális fő célja a termelékenység, a 

versenyképesség javítása. Az elmúlt időszak fő kormányzati intézkedései már alapvetően ezt 

a célt szolgálják: béremelés, adó- és járulékcsökkentés, közfoglalkoztatás átalakítása, 

különböző iparfejlesztési és digitalizáció támogató programok, az oktatás és képzés az 

esélyeket megerősítővé, versenyképesebbé tétele, az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése. 

 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

A felzárkózáspolitika az új stratégiai és kormányzati keretek adta átfogó megközelítésmód, 

amely a szakpolitikák összehangolásával és komplex beavatkozásokkal kezeli az ország 

társadalmi kohézió szempontjából meghatározó szociális problémáit.  

A felzárkózáspolitika célja, hogy  

- csökkenjen a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élők aránya; 

- csökkenjen a hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi lemaradása, gyengüljenek a 

szegénység átörökítésének tendenciái; 

- csökkenjenek a roma és nem roma népesség közötti társadalmi különbségek; 

- enyhüljenek a társadalmi és területi kizáródás jelenségei, folyamata; 

- minél több embert hozzon abba helyzetbe, hogy felelősséget tudjon vállalni saját 

sorsáért; 

- a felzárkóztató programok teljesítményre ösztönözzenek és teljesítményt várjanak el. 

 

„Egészséges Magyarországért 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia  
A stratégia specifikus népegészségügyi célkitűzései:  

a.) A születéskor várható, egészségben eltöltött életévek növelése 2020-ra (EU-átlag 

elérése 2022-re).  

b.) A fizikai és mentális egészség egyéni és társadalmi értékének növelése.  

c.) Egészségtudatos magatartás elősegítése, egyéni felelősségvállalás érvényesítése.  

d.) A területi egészség-egyenlőtlenségek, illetve a születéskor várható élettartamban 

mutatkozó különbségek csökkentése. 

 

„Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia 
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A Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolja, hogy csökkentse a gyermekek és 

családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. 

A törvény minden gyermekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyermekeknek kell 

prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban 

korlátozzák fejlődésüket. Másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának 

szükségessége. Ez a gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke. 

A szegény gyermekkor nem csak az anyagi javak hiányát jelenti, hanem azt is, hogy a 

gyermekek előtt lezáródnak azok a lehetőségek, amelyek révén jó eséllyel kapcsolódnak be a 

társadalom nagy rendszereibe, munkába, állampolgári részvételbe, egyáltalán: hozzájuthatnak 

a tisztes megélhetéshez. 

 

Roma Integráció Évtizede Program 

 

A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), 

az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport 

területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez 

rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek közötti 

esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó 

feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani. 

A Stratégiai Tervben meghatározott feladatok elsősorban területi (hátrányos helyzetű 

térségek, települések) és szociális szempontok (pl. hátrányos helyzet, tartós munkanélküliség, 

alacsony iskolai végzettség, stb.) - illetve ezek metszete - alapján határozzák meg a 

legfontosabb intézkedéseket, amelyek hosszú távon biztosíthatják a legszegényebbek - köztük 

nagy arányban romák - valós társadalmi és gazdasági integrációját. 

 

Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

 

A stratégia általános célja: az ifjúságban rejlő erőforrások kibontása, e korosztály társadalmi 

integrációjának elősegítése. A dokumentum kiemelt célként rögzíti egyebek mellett a 

kirekesztettség, kisodródás megakadályozását, az unió által deklarált célok átvételét, a 

magyarországi és a határon túli magyar fiatalok közötti kapcsolatok fejlesztését. 

A stratégia speciális célokat is megfogalmaz, ezek között szerepel az ifjúsági korosztályok 

társadalmi, egyéni felelősségének fejlesztése, integrációjának segítése, a gyermekvállaláshoz 

szükséges feltételek, a munkavállalás, otthonteremtés elősegítése. 

 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

  

Az állampolgári öngondoskodás, együttműködési készség erősítését szolgálja az a törvényi 

felhatalmazás, amely szerint a képviselő-testület egyes közszolgáltatások igénybevételét 

rendeletében feltételekhez kötheti, a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben 

– törvény által biztosított keretek között – önállóan mérlegelhet. 

A HEP figyelembe veszi Táplánszentkereszt Község Önkormányzata által hozott 

rendeleteket, dokumentumokat: 

 2/2014./III.28./ önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

igénybevételéért fizetendő térítési díjakról 

 8/2016./X.28./ önkormányzati rendelete a közösségi együttélés szabályairól 
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 Táplánszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII.12.) 

önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról, 

 Táplánszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII.6.) 

önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről, 

 Táplánszentkereszt Község  Önkormányzata élve a települési önkormányzatok szociális 

tűzifa igénylésének lehetőségével, minden évben pályázatot nyújt be.  
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

A felzárkózás politika alapdokumentumaként Magyarország Kormánya 2011-ben fogadta el a 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiát [1430/2011. (XII. 13.) Korm. hat.], majd 2014-

ben annak frissítéseként a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II-t [1603/2014. 

(XI. 4.) Korm. hat.] 2021-ben elkészült a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási 

Stratégia 2030 (MNTFS 2030), amely a következő 10 évre alapozza meg a felzárkózás-

politika fő irányait.  

 

Új Roma Stratégia(2019-2030)  

Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) 

Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2010-2021)  

Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) 

Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 

 

A HEP-ekben leképeződik a felzárkózási stratégia szemlélete, így azok a felzárkózás 

politikahelyi szintű részeként és a végrehajtás eszközeiként működnek.  

A helyi felzárkózás politika tervezési alapjaként épít a HEP-ekre a Pénzügyminisztérium 

összefogásában készült Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepció is.  

Az Ebktv. 31. § (2) bekezdése értelmében a programalkotás során gondoskodni kell a HEP és 

a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a 

köznevelési esélyegyenlőségi terv, illetve a szakképzési esélyegyenlőségi terv és az integrált 

településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 
 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

A helyi stratégiákkal, települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal összhangban kerül megalkotásra a HEP, melyek a következők: 

 

- Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015-2019. évekre 

szóló gazdasági programja, 

- Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2019-2024. évekre 

szóló gazdasági programja, 

- Költségvetési rendeletek  

- Intézményi esélyegyenlőségi programok és akciótervek, 

- Pályázatok, programok 

- Táplánszentkereszt Község Önkormányzatának Bűnmegelőzési és Közbiztonsági 

Koncepció (2010-2014) 

 

https://or.njt.hu/eli/v01/733689/r/2021/9
https://or.njt.hu/eli/v01/733689/r/2021/9
https://or.njt.hu/eli/v01/733689/r/2021/9
https://or.njt.hu/eli/v01/733689/r/2021/9
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
Tápolánszentkereszt község Önkormányzata 2007. évtől tagja a Táplánszentkereszt és 

környéke Óvodai Intézményfenntartó Társulásnak. E mikrotérségi társulást 5 

/Táplánszentkereszt, Söpte, Vasasszonyfa, Csempeszkopács és Tanakadj/ település  hozta 

létre köznevelési /óvodai és bölcsődei/ feladatok ellátására. Táplánszentkereszt lett a 

szerveződés központja, jól kiépített intézményrendszerével, magas lakosságszámmal, 

megfelelő hivatali szervezettel komoly feladatokat vállal át közvetlen környezetében. A 

társuláshoz 2022. július 1-től csatlakozott Vassurány község Önkormányzata, amelynek 

óvodája a társulás által fenntartott intézmény tagóvodája lett  2022. szeptember 1-től. 

 

Táplánszentkereszt község Önkormányzata 2017. december 31-ig tagja volt a Szombathelyi 

Kistérség Többcélú Társulásának is. 2013-tól a kistérségek mellett államigazgatási 

(közigazgatási) területi egységként járásokat is kialakítottak, a két területi beosztás nem esett 

egybe. A kistérségek közigazgatási szerepe ezzel jelentősen átalakult, az ország számos 

területén megszűntek.  Feladatköre kiürült, ezért az Önkormányzat a kilépés mellett döntött. 

 

Tagja és gesztora a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulásnak, amelynek keretében a 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, a védőnői szolgálat, a szociális étkeztetés és házi 

segítségnyújtás ellátása valósul meg 8 településen, a 8 önkormányzat közös fenntartásában 

működő Gyöngyös-Sorok menti Szociális Alapellátó intézménnyel. 

 

Tagja a PANTÉR Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek, mely szervezet küldetése, 

hogy a települések vidékfejlesztésben érintett szereplőit, az üzleti, civil és közszféra 

képviselőit és a lakosságot egyaránt segítsék a Programban való részvételben, saját Helyi 

Fejlesztési Stratégiájuk kidolgozásában és végrehajtásában. 

 

A feladatellátások  jól mutatják,  Táplánszentkereszt  mennyire komolyan gondolja a központi 

szerepet a térségben, legyen szó közlekedésről vagy az oktatás-nevelés, szociális alapellátás 

feladatairól egyaránt. 

 
 

2.3. A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség 

szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok 

kimutatása 
 

A község és intézményei különböző szolgáltatásfejlesztésekre rendszeresen pályáznak, 

amelyekhez helyi adatgyűjtések történnek, azonban a település teljes helyzetképére vonatkozó 

kutatások nem valósultak meg, nem készültek.  

 

A felhasznált statisztikai adatok többnyire a TEIR adatbázisból, helyi önkormányzati 

adatokból, statisztikákból, a helyi nyilvántartásokból kerültek összegyűjtésre, figyelembe 

véve a helyi szakemberek, intézmények, civilszervezetek beszámolóit, tapasztalatait. Több 

helyen jelezve lett adathiány, mivel a megelőző évi hivatalos statisztikai adatok több helyen 

még nem állnak rendelkezésre. A különböző forrásokból szerzett, ugyan azon területet érintő 

adatok több esetben eltérést mutatnak. 
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A települési önkormányzat nem gyűjtött és nem elemzett adatokat a romákkal, nőkkel és a 

fogyatékkal élőkkel kapcsolatban. Táplánszentkereszt közel 2700  lélekszámú település, ezért 

az esélyegyenlőségi szempontból érintett társadalmi csoportok helyzete viszonylag jól 

követhető. 

 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A mélyszegénység nem csak tudományos fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet 

jelensége is és azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek 

és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek.  

 

Táplánszentkereszten a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tapasztalatai alapján összességében 

elmondható, hogy ellátottaik körében tendenciaként értelmezhetően növekedett a tartósan 

szegény családok, ezzel párhuzamosan a veszélyeztetett gyermekek száma, csökkent a szülők 

motiváltsága, érdektelenné, apatikussá váltak. Nagyban hozzájárult ehhez a devizahitelek 

visszafizetése terén tapasztalható krízis. A településen élő, szolgálatukkal kapcsolatba kerülő 

családok jelentős része  alacsony jövedelemből él. Az esetek jelentős részében egyik, illetve 

mindkét szülő álláskereső, az ezzel járó anyagi nehézségek a legtöbb családnál konfliktusokat 

idéznek elő, melyek kezelése több esetben igényelt segítséget. A higiénés körülmények, és a 

szülők egészségi állapota is romlást mutat, így a gyermekek testi, lelki fejlődésének feltételei 

is kedvezőtlenebbek, melyek iskolai sikertelenségekhez, lelki betegségekhez és devianciákhoz 

vezethetnek.  

 

A mélyszegénységet összetett jelenségként kell kezelni, amelynek okai többek között 

társadalmi és gazdasági hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli 

deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A helyi 

önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben meghatározott módon és 

mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba 

történő bevonását. Az utóbbi években Táplánszentkereszten jelentősen csökkent az 

álláskeresők száma. A változás oka lehet a munkalehetőségek bővülése, a határ közelsége. 

Jelentős számban vállalnak munkát külföldön is. 
  

A Kormány legutóbb 2015 márciusában alakította át a szociális ellátórendszert – lényegében 

az önkormányzatokra bízva a fenntartást. Megszüntették a központi lakhatási és 

adósságrendezési támogatást. A rendszeres szociális segélyt sokkal kevesebben kaphatják 

meg. Különösen a nyugdíj előtt álló, nagyjából 17-18 ezer főnek egyedüli esélyként maradt a 

közmunka, amit kötelező elvállalniuk, ha valamilyen bevételhez akarnak jutni. Az 

álláskeresési járadékot kilenc hónapról háromra rövidítették. 
 

Helyi szinten az egyik „legnagyobb közfoglalkoztató” és a munkát koordináló szerv továbbra 

is az önkormányzat, a munkavégzés helyét pedig az önkormányzat és intézményei biztosítják.  

 

A település viszonylatában segítséget jelentett, hogy az illetékes járási hivatal foglalkoztatási 

osztályán keresztül igénybe vehető állami támogatásoknak köszönhetően évente több 

munkanélküli vett részt alap- és szakmai képzéseken.  

 

Munkaerő-piaci szempontból a rendszerváltás piacgazdasági átalakulásának legnagyobb 

vesztese az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező népesség, a munkahelyek, az ingázási 

lehetőségek beszűkülése miatt. 
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Említeni kell, hogy a családsegítő szolgálat különböző, többnyire egyénre szabott, 

beilleszkedést segítő programot szervezett és a munkába való visszailleszkedés segítésére 

folyamatos családgondozást, segítő tevékenységet folytatott.  

 

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. 

 

Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások 

rendszereiből. 

 

Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a 

megváltozott munkaképességűek és a romák. Településünkön tapasztalataink szerint a 

munkaerő-piacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből 

fakadó motíváltsági problémák, a társadalmi előítélet jelenléte.   

 

Fenti ismérvek és meghatározások ismeretében elmondható, hogy településünkön a 

mélyszegénység nem jellemző. 

 

3.1. számú táblázat - Jövedelmi helyzet 

Év 

Az SZJA adófizetők  
száma 

Az SZJA adófizetők közül a 0-
1 millió forintos 

jövedelemsávba tartozók  

az állandó népesség 
 %-ában (TS 059) 

az SZJA adófizetők 
 %-ában (TS 060) 

2016 55,46 28,47 

2017 53,43 24,14 

2018 52,89 23,90 

2019 52,02 21,02 

2020 50,75 17,87 

2021 0,00 0,00 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt 

álló korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a 

megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. Alacsony továbbá a 17–24 éves 

korosztály munkaerő-piaci részvétele is. A fiatalok távolmaradását főként az oktatási, képzési 
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idő meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor jelentősen megnőtt az iskola befejezése utáni 

munkahelykeresés ideje is. 

 

 A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek száma, a nem 

megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség befolyásolja. 

Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac elvárásai ma már 

nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző személyes 

kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak. 

 
A településen van általános iskola, ugyanakkor felnőttképzést nem, biztosít. Aki 

továbbtanulni szeretne, az Szombathelyen megteheti. 

 

Helyben középfokú oktatás nincs, ugyanakkor a település vonzáskörzetében Szombathelyen 

és Vépen is van lehetőség továbbtanulni. 

     

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek helyzete 

 

A közfoglalkoztatás egy, a munkaviszonytól elkülönülten kezelendő, állam által részben vagy 

egészben finanszírozott speciális jogviszony, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott 

sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatás a 

jelenlegi piaci és gazdasági környezetben számottevő lehetőséget jelent a hátrányos helyzetű 

álláskeresők – kiemelten a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (a továbbiakban: FHT) 

jogosultak – átmeneti jellegű, határozott időtartamú foglalkoztatására. 

 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény meghatározza, hogy közfoglalkoztatottként 

melyek azok a természetes személyek, akik foglalkoztathatóak. 

 

A fent említett törvény taxatíve felsorolja azt is, ki lehet közfoglalkoztató:  

 

A közfoglalkoztatási támogatások típusai: 

 rövid időtartamú foglalkoztatás támogatása  

 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása  

 országos közfoglalkoztatási program támogatása  

 start munkaprogram támogatása  

 közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás 

 vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (bérpótló juttatásban) 

részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás. 
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3.2. 1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint  

Év  

Nyilvántartott álláskeresők aránya az  
állandó népességben a 15-64 évesek körében 

Férfiak aránya  
(TS 033) 

Nők aránya  
(TS 034) 

Összesen 

2016 1,91 1,65 1,78% 

2017 1,59 2,01 1,80% 

2018 1,97 2,15 2,06% 

2019 1,17 2,07 1,62% 

2020 1,85 2,94 2,40% 

2021 1,63 1,71 1,67% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
   

  

  

  

  

3.2.2. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 

Nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fő 
összesen 

31 31 35 27 40 28 

20 éves, vagy az alatti  
(TS 037) 

Fő 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 0,00 

% 9,68% 6,45% 8,57% 11,11% 5,00% 0,00% 

21-25 év (TS 038) 
Fő 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 

% 6,45% 9,68% 8,57% 7,41% 5,00% 7,14% 

26-30 év (TS 039) 
Fő 3,00 5,00 2,00 2,00 5,00 4,00 

% 9,68% 16,13% 5,71% 7,41% 12,50% 14,29% 

31-35 év (TS 040) 
Fő 3,00 1,00 3,00 2,00 1,00 2,00 

% 9,68% 3,23% 8,57% 7,41% 2,50% 7,14% 

36-40 év (TS 041) 
Fő 5,00 2,00 3,00 2,00 4,00 2,00 

% 16,13% 6,45% 8,57% 7,41% 10,00% 7,14% 

41-45 év (TS 042) 
Fő 3,00 2,00 5,00 3,00 9,00 4,00 

% 9,68% 6,45% 14,29% 11,11% 22,50% 14,29% 

46-50 év (TS 043) Fő 1,00 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 
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% 3,23% 6,45% 8,57% 14,81% 7,50% 10,71% 

51-55 év (TS 044) 
Fő 3,00 2,00 2,00 1,00 3,00 1,00 

% 9,68% 6,45% 5,71% 3,70% 7,50% 3,57% 

56-60 év (TS 045) 
Fő 4,00 7,00 5,00 2,00 5,00 3,00 

% 12,90% 22,58% 14,29% 7,41% 12,50% 10,71% 

61 éves, vagy afeletti (TS 046) 
Fő 4,00 5,00 6,00 6,00 6,00 7,00 

% 12,90% 16,13% 17,14% 22,22% 15,00% 25,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
       

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők aránya 

Év  

180 napnál hosszabb ideje 
regisztrált munkanélküliek 

aránya (TS 057) 

Nők aránya a 180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresőkön belül (TS 058) 

 % % 
 

2016 58,06 38,89 
 

2017 48,39 46,67 
 

2018 48,57 47,06 
 

2019 55,56 80,00 
 

2020 57,50 60,87 
 

2021 67,86 52,63 
 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

 
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

Az iskolai végzettség, szakképzettség kiemelt szempontja a foglalkoztatásnak, mely mind a 

szegénység vizsgálatánál, mind a jövedelmi és a vagyoni helyzet elemzésénél is kiemelésre 

kerül. A mai, rohamosan fejlődő világban a szakmák, munkakörök egyre erőteljesebben 

specifikálódnak, azok műveléséhez, betöltéséhez speciális iskolai végzettségek, 

szakképesítések szükségesek. Természetesen a munkaerőpiac bizonyos szegmensei továbbra 

is felszívják az alacsony iskolai végzettségű lakosok egy részét, azonban ezen munkakörök 

száma is véges, így megfelelő iskolai szakképesítés, végzettség hiánya egyértelműen hátrányt 

okoz a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben. 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

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

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvánta
rtott álláskeresők száma 

összesen 
(TS 052) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 
megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 

végzettség (TS 036) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 

035) 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség  

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2016 31 0 0,00% 10 32,26% 21 67,74% 

2017 31 0 0,00% 8 25,81% 23 74,19% 

2018 35 0 0,00% 11 31,43% 24 68,57% 

2019 27 0 0,00% 8 29,63% 19 70,37% 

2020 40 0 0,00% 11 27,50% 29 72,50% 

2021 28 0 0,00% 9 32,14% 19 67,86% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
     

 

c) közfoglalkoztatás  

A közfoglalkoztatási jogviszony alapján a közfoglalkoztatott jogosultságot szerez 

társadalombiztosítási- és a nyugellátásra (táppénz, nyugdíj). Ennek megfelelően –a 

munkabérhez hasonlóan– a közfoglalkoztatási bér után is meg kell fizetni a munkáltatói 

terheket, valamint a közfoglalkoztatott bruttó béréből is levonásra kerülnek az adó- és 

járulékterhek. 

 

A hosszabb és rövid időtartamú foglalkoztatáson kívül a közút programban vett részt 

településünk, melynek keretében a belterületi úthálózat javítása, karbantartása, utak 

padkázása, vagyis a meglévő értékeink állagmegóvása volt a célunk. A helyi sajátosságokra 

épülő programelemben több, különböző területen tevékenykedtek a közfoglalkoztatottak:  

önkormányzati tulajdonú földterületeken parlagfű mentesítést végeztek, ami nagyban 

hozzájárult a pollenszennyeződés csökkenéséhez. A programok további kiemelt sajátossága 

maga az értékteremtés, a közfoglalkoztatottak munkájukkal hozzájárulnak a település 

ápolásához, a gyermekétkeztetés támogatásához, a szociális természetbeni ellátások 

megteremtéséhez, közben elsajátíthatnak a munkavállaláshoz szükséges kompetenciákat is. 

 

Az önkormányzatok, mint közfoglalkoztatók esetében a hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás keretében, más foglalkoztatóknál az országos közfoglalkoztatási 

programokhoz kapcsolódóan a közfoglalkoztatók igényei szerint indultak szakmai képzések, 

amelyek – a képzés jellegétől függően- tanúsítvány vagy OKJ-s bizonyítvány megszerzésével 

zárultak. A képzéseknek kettős célja volt, ezek jelenleg is kiemelten fontosak: a 

foglalkoztatók már meglévő dolgozóikat is támogathatják azzal, hogy munkájuk elvégzéséhez 

szükséges szakképesítés megszerzéséhez segítik őket, de az alacsony iskolai végzettségű 

álláskeresők beiskolázására önálló programok is indulnak. Az elérni kívánt eredmény mindkét 

esetben az, hogy az új szakképesítéssel a dolgozók (re)integrálódjanak az elsődleges 

munkaerőpiacra.  
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  3.2.5. számú táblázat  - Foglalkoztatáspolitika 

Év 

Aktív foglalkoztatás-politikai 
eszközökkel támogatottak száma 

(TS 050) 

Közfoglalakoztatottak  száma 
(TS 055) 

Fő  (éves átlag - fő) 

2016 28 26 

2017 18 13 

2018 17 8 

2019 17 7 

2020 36 7 

2021 9 6 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
  

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb 

tényezői; közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges 

vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok 

 

A helyi vállalkozások az aktív korú népesség csak egy részét képesek foglalkoztatni, ezért a 

munkahelykeresés és munkavállalás során fontos a vonzáskörzetekben lévő munkahelyek 

elérhetősége. Táplánszentkereszt központi helyet foglal el a térségben, viszonylag nagy az 

átmenő forgalom és a tömegközlekedés rendszere is jól kiépült a községben. 

 
A foglalkozatáshoz való hozzáférés esélyei a település tekintetében jónak mondhatóak. Jó a 

helyközi közlekedés, a város közelsége a kerékpáros megközelítést is lehetővé teszi. A 

helybéli alkalmazás esetén a helyi munkanélküliek előnyben részesülnek.  

 

Az önkormányzat mindennemű foglalkozatási programban részt vesz: közfoglalkoztatás, 

TÁMOP, első munkahely garancia. Elősegítve ezzel a munkanélküliség csökkenését. 

 

 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet 

megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

A fiatalok foglalkoztatását elsősorban a pályakezdők helyi alkalmazásával segíti elő az 

önkormányzat. Munkalehetőséget, gyakornoki lehetőséget biztosítunk támogatott 
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foglalkoztatás keretében, amelynek során fél-1 év munkatapasztalatot szerezhetnek, 

referencialevelet biztosítunk részükre. Létszámbővítésnél a már foglalkoztatottak előnyt 

élveznek. Nyaranta a támogatott szünidei  diákmunka keretében közel 10 főt foglalkoztat az 

önkormányzat, amely során betekintést nyernek a munka világába, későbbi pályaválasztásukat 

is meghatározhatja au így szerzett tapasztalat. 

 

3.2.6. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma  

Év  

Nyilvántartott 
álláskeresők száma 

(TS 052) 

Nyilvántartott 
pályakezdő álláskeresők 

száma 
(TS 053) 

Fő Fő 

2016 31 2 

2017 31 1 

2018 35 4 

2019 27 4 

2020 40 3 

2021 28 2 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   

 

 

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

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi 

foglalkoztatási programok) 

 
Táplánszentkereszten jó az együttműködés a Polgármesteri Hivatal,  a többi önkormányzati 

intézmény, illetve a Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya között. 

Lehetőségeikhez mérten valamennyien pályázatok és a programlehetőségek kihasználása 

mellett segítik a munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a képzések és 

foglalkoztatás bővítését. Kiemelt feladatként kezeljük a megváltozott munkaképességüek 

alkalmazását, melynek céljából az EFOP irodával működünk együtt. 
 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 

intézményekben történő foglalkoztatása 

 

A településen az érintett célcsoport esetében az önkormányzati foglalkoztatás javarészt a 

közfoglalkoztatási programokon keresztül valósul meg és alkalmazzák többek között a roma 

lakosságot. A környező nagyvárosok cégei EU-s projekteknek köszönhetően a célcsoport 

bevonásával elsősorban betanított munkásként alkalmazzák a roma lakosságot.  

A mélyszegénységben élők és előforduló 1-2 roma munkanélküli támogatott  alkalmazására 

intézményeinkben lehetőség van, a közfoglalkoztatásban folyamatosan részt vesznek.  

 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
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A foglalkozási diszkrimináció elsősorban a munkahelyi felvételnél, másodsorban az 

elbocsátásoknál érezteti hatását. A foglalkozási diszkrimináció mértéke és a munkaerő-piaci 

státusz között erős összefüggés található. A nem foglalkoztatottak csoportja (munkanélküliek 

és inaktívak együtt) és azokon belül a roma származású nem foglalkoztatottak szenvedték el 

legnagyobb valószínűséggel a hátrányos megkülönböztetést eddigi életútjuk során. A 

munkaerőpiacról való korai kiszoruláshoz leginkább az egészségi állapottal, a származással és 

az életkorral összefüggő foglalkozási diszkrimináció járul hozzá.2  

 

A diszkriminációs gyakorlat visszaszorítása szempontjából fontos a foglalkoztatási viszonyok 

ellenőrzése, szükség esetén az Egyenlő Bánásmód Hatóság bevonása, a tájékoztató 

kampányok, vagy a területtel foglalkozó társadalmi szervezetekkel történő együttműködés. 

A foglalkoztatás és a munkavégzés lehetősége a mindenki számára biztosítandó 

esélyegyenlőség kulcselemei, s jelentősen hozzájárulnak az emberek gazdasági, társadalmi és 

kulturális életben való teljes jogú részvételéhez. Ennek ellenére a foglalkoztatási és a 

munkaerőpiacon a hátrányos megkülönböztetés számos esetével találkozhatunk.(roma, 

kisgyermekes szülő, fogyatékos…)  

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény, amely összesen húszféle diszkriminációra okot adó tulajdonságot sorol fel. Ilyen 

például a faji hovatartozás, egészségi állapot, anyaság (terhesség) vagy apaság, foglalkoztatási 

jogviszonynak vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak részmunkaidős jellege, 

illetve határozott időtartama, vagy épp a nemi identitás. 

A törvény szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül minden olyan rendelkezés, 

amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt személyi kvalitása miatt 

kedvezőtlenebb bánásmódban részesül, mint más, összehasonlítható helyzetben levő személy 

vagy csoport.  

 

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 

Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal látja el, a munkáltatói feladatokat az érintett 

önkormányzat polgármestere. A munkaügyi, bérszámfejtési feladatokat a Polgármesteri 

Hivatal végezte. A közterületen dolgozók szakmai irányításával a Polgármester és a Jegyző 

foglalkozott,  Az elmúlt két évben az önkormányzat és 4 intézménye (oktatási, nevelési, 

művelődési, szociális), valamint a településen működő állami fenntartású Idősek otthona 

vállalta a tartós munkanélküliek foglalkoztatását. 

 

i) digitális ismeretek megszerzésének és hozzáférésének lehetőségei 

 

2018-tól a település könyvtára Digitális Jóléti pontként működik, amely kiemelt feladatának 

tekinti a digitális ismeretek megszerzésének segítségét, a hozzáférés lehetőségét. A digitális 

kompetencia fejlesztésére  tanfolyamot szerveztek, a mentor egyéni sgítségnyújtás keretében 

is segíti az alkalmazások megismerését. A digitális eszközök használata nagyon elterjedt, 

főként az okostelefonok, amelyek alkalmazását sok esetben családon belül vagy autodidakta 

módon sajátítják el. 

 
 

                                                           
2 http://www.egyenlobanasmod.hu/tanulmanyok/hu/Foglalkozasi_Tardos_Katalin.pdf 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300125.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300125.TV
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, 

munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások 

 

E fejezetben kiemeljük a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokat, valamint a 

munkaerő-piaci szolgáltatásokat és az álláskeresők számára elérhető támogatásokat.  

 

A törvénymódosítás értelmében 2015. január 1-től a szociális terület is jelentős változáson 

ment át és ezzel összhangban az önkormányzati rendelet is módosításra került. 

 

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata által hozott 18/2013./XII.07./ önkormányzati 

rendelet módosítása lépett életbe, amely 2021. szeptember 1. napjáig volt hatályban. Ezt 

követően alkotta meg Táplánszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2021. (VIII.12.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról és 

Táplánszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII.6.) 

önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről, 

 

Az állam és az önkormányzatok segélyezéssel kapcsolatos feladatai egyértelműen elváltak 

egymástól, és átalakult a finanszírozás rendszere. 

 

Valamennyi jövedelemkompenzáló támogatás, így a jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak 

ellátásának megállapítása a járási hivatalok hatáskörébe került. Az aktív korúak ellátásával 

kapcsolatban kétféle ellátástípus állapítható meg, egyrészt a foglalkozást helyettesítő 

támogatás, másrészt az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (ez utóbbi a 

megszűnő rendszeres szociális segély helyébe lép). Járási hatáskörben maradt az időskorúak 

járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátások, valamint az egészségügyi szolgáltatásokra való 

jogosultság. 

Az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők, melyek egységesen 

„települési támogatás” elnevezésre hallgatnak. Ide tartoznak a korábbi átmeneti, családi 

krízis-, lakásfenntartási, gyógyszerkiadási, ápolási célra vagy más címen kifizetett segélyek. 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás  

Az aktívkorúak ellátásán belül, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogosultak 

száma a lakosság szociális és foglalkoztatási helyzetének egyik indikátora. Jelzi, hogy hányan 

élnek a településen olyanok, akik munkanélküliként már nem jogosultak álláskeresési 

támogatásra, s megélhetésük más módon sem biztosított, vagyis családjukban az egy 

fogyasztási egységre (családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszám) jutó 

jövedelmük nem haladja meg a nyugdíjminimum 90%-át (2014-ben 25.650 Ft), és vagyonuk 

nincs. 

 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők közel 60%-a vesz részt a 

közfoglalkoztatásban. A korcsoportok eltérő arányban jelennek meg a két rendszerben. Addig, 

amíg az FHT-t a 30-44 év közötti korosztályból veszik igénybe a legnagyobb arányban 

(36,5%), a közfoglalkoztatásban a 45-61 év közöttiek jelenléte az erőteljes (43,8%).  

 

A Járási Hivatal részéről tilos az adatszolgáltatás, így a településen az adott támogatásban 

részesülőkről semnimenű adat nem áll rendelkezésre. 

https://or.njt.hu/eli/v01/733689/r/2021/9
https://or.njt.hu/eli/v01/733689/r/2021/9
https://or.njt.hu/eli/v01/733689/r/2021/9
https://or.njt.hu/eli/v01/733689/r/2021/9
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Települési támogatás 

A község képviselő-testülete a rendeletében meghatározottak szerint települési támogatást 

nyújt azoknak a személyeknek, akik önmaguk, vagy családjuk létfenntartásáról más módon 

gondoskodni nem tudnak, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások (betegség, 

haláleset, elemi kár, krízishelyzet, munkahely elvesztése, gyermek megtartása, fogadásának 

előkészítése, családba való visszakerülésének elősegítése, iskoláztatás, nevelésbe vett 

gyermek családjával való kapcsolattartása) vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi 

segítségre szorulnak. 

A támogatás adható eseti jelleggel. A jogosultság a támogatott céltól függően az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 – 650 %-hoz kötött.  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a gyermekvédelmi rendszer 

részét képezi ugyan, bemutatását a koncepcióban mégis azért tartjuk indokoltnak, mert 

érzékeny indikátora az adott település jövedelmi viszonyainak. Megmutatja, hogy hány 

gyermek él olyan családban, ahol az egy főre jutó jövedelem nem éri el a nyugdíj legkisebb 

összegének 145%-át (41325 Ft), a gyermekvédelmi törvény által meghatározott esetekben a 

135%-át (38475 Ft). 

A Táplánszentkereszten élő 0-18 éves gyermekek 3,9 %-a jogosult a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre, olyan családban él, ahol az egy főre jutó jövedelem nem éri 

el a nyugdíjminimum másfélszeresét. A gyermeknevelés a szegénység egyik rizikófaktorának 

számít.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közül hátrányos helyzetű és 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nincs. Az elmúlt években közel felére csökkent az 

ellátásban részesített családok száma. A családoknál maradó adókedvezmény jelentősen, 

kedvezően befolyásolta az egy főre jutó jövedelmet, ezért az ellátásból kiestek. 

 

Munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások 

 

Az 1991. évi IV. törvényt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról és a 

munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának elősegítése, a 

foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az álláskeresők támogatásának biztosítása 

érdekében alkotta az Országgyűlés. 

 

Az Flt-ben meghatározott feltételek fennállása esetén az állami foglalkoztatási szerv különféle 

támogatásokat (pénzbeli) és szolgáltatásokat nyújt az álláskeresőknek.  
 

Az állami foglalkoztatási szerv és az állami felnőttképzési intézmény által nyújtott 

szolgáltatások: 

a) munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása, 

b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási 

tanácsadás, 

c) munkaközvetítés. 

 

 

Munkáltatók részére nyújtott támogatás 

 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 16. §, a 

6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet 11. §, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. 
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cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek 

nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet szabályozza a 

foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás nyújtásának feltételeit.  

 

A területhez tartozó ügyintézést, feladatellátást a Polgármesteri Hivatal  biztosítja, a 

táplánszentkereszti munkanélkülieket a Vas Megyei Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztálya 

Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya tartja nyilván. 

 

     3.3. 1. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök 
- Álláskeresők ellátásai I. 

Év 

Nyilvántartott 
álláskeresők száma 

(TS 052) 

Álláskeresési ellátásban részesülő 
nyilvántartott álláskeresők száma 

(TS 047) 

Fő 
15-64 év közötti 

népesség  %-
ában 

Fő 
Nyilvántartottak  

%-ában 

2016 31 1,86% 13 41,94% 

2017 31 1,85% 9 29,03% 

2018 35 2,13% 18 51,43% 

2019 27 1,61% 11 40,74% 

2020 40 2,39% 12 30,00% 

2021 28 1,69% 13 46,43% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 

     

   

3.3.2. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők ellátásai II. 

Év 

Szociális támogatásban 
részesülő nyilvántartott 

álláskeresők száma 
(TS 048) 

Foglalkoztatást 
helyettesítő 

támogatásban 
részesítettek átlagos havi 

száma (TS 054) 

Ellátásban részesülő 
nyilvántartott 

álláskeresők száma (TS 
049) 

Fő 

Nyilvántartott
ak   

%-ában 
Fő 

Nyilvántartott
ak   

%-ában 
Fő 

Nyilvántartott
ak  

%-ában 

2016 9 29,03% 0 0,00% 22 70,97% 

2017 6 19,35% 8 24,58% 15 48,39% 

2018 8 22,86% 7 21,09% 26 74,29% 

2019 5 18,52% 7 27,56% 16 59,26% 

2020 10 25,00% 9 22,18% 22 55,00% 

2021 9 32,14% 0 0,00% 22 78,57% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.3.3. számú táblázat - Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás 

Év 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásban részesítettek havi átlagos száma 

(TS 056) 

fő 

2016 0 

2017 1 

2018 1 

2019 0 

2020 1 

2021 0 

Forrás: TeIR, KSH 

 

 
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, 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. 

 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 

 
Lakásállomány 

(db) 
(TS 073) 

Épített 
lakások 
száma 

(TSv 077) 

Épített 
lakások 
száma 
1000 

lakásra 
(TS 078) 

1-2 
szobás 
lakások 
aránya 

(TS 076) 

A közüzemi 
szennyvízgyűjtő-

hálózatba  
 bekapcsolt 

lakások aránya 
(TS 074) 

A közüzemi 
ivóvízvezeték-

hálózatba  
 bekapcsolt 

lakások aránya (TS 
075) 

db db db % % % 

2016 859 0 0,00 30,97 94,41 98,95 

2017 863 4 4,63 30,82 94,21 98,96 

2018 871 8 9,18 30,77 93,80 98,74 

2019 878 7 7,97 30,52 94,65 99,20 

2020 884 6 6,79 30,32 95,02 99,32 
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2021 889 5 5,62 30,15 0,00 0,00 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
    

 

a) bérlakás-állomány 

 

Az önkormányzat bérlakásállományát jelenleg 1 lakás képezi, amelyet korábbi bérlő 

használ. A képviselőtestület 2003-ban elfogadott határozata alapján újabb bérlakás nem kerül 

kiadásra. A korábbi bérlakások egy részét az önkormányzat értékesítette a bérlők részáre.  

Egy bérlakásokból álló leromlott állapotú kastély is értékesítésre került. A jelenlegi bérlakás 

egy közösségi igénybevételt képező kastélyban van.  

 

b) szociális lakhatás 

A településen meglévő 1 önkormányzati bérlakás szociális bérlakás jelleggel fenntartott. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

A településen nincs. 

 

d) lakhatást segítő támogatások 

 
Az első lakáshoz jutó fiatal házasokat az önkormányzat 2004. május 1. napján hatályba 

lépett rendelete értelmében 250.000 Ft vissza nem térítendő lakáscélú támogatásban részesíti. 

A kormány által létrehozott CSOK program központilag kíván segítséget nyújtani a 

népesség megtartásához, növekedéséhez, a lakhatás megoldásával, ennek hatásairól, 

számairól településünk vonatkozásában nem rendelkezünk adatokkal. 

 

3.4.3. számú táblázat - Lakhatást segítő támogatások 

Év 

Települési támogatásban 
részesítettek száma 

(pénzbeli és 
természetbeni) 

(TS 136) 

Egyéb önkormányzati 
támogatásban  

részesítettek száma 
(TS 137) 

Fő Fő 

2016 n.a. 0 

2017 n.a. 0 

2018 n.a. 0 

2019 n.a. 455 

2020 n.a. 21 

2021 n.a. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

e) eladósodottság 
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Eladósodottságra vonatkozó adatunk nincs. A hivatali eljárás során értesülünk árverési 

hirdetmények útján a végrehajtás alá vont ingatlanokról - , évente 10-15 ingatlan – melyeket 

jellemzően banki tartozás miatt tűznek ki. Az elmúlt években hosszú évek után először 

szereztünk tudomást sikeres árverésről. 

A családok elhelyezése önerőből megoldódott, kiskorú gyermek érintett nem volt. 

 

Komoly problémát jelent napjainkban az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, 

munkájukat elveszítő, vagy alacsony jövedelmű idős, vagy több gyermekes családok 

esetében.  

A lakosság eladósodását mutatja a hivatalhoz érkezett Végrehajtó Iroda által küldött 

hirdetmények száma is, mely 2017. évben meghaladta a 25 db-ot. (egyéb hivatalos adat) 

 

 f) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő 

lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi 

közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

 

Külterületen és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások nincsenek a településen vagy 

környékén, nincs tudomásunk hajléktalanok által lakott egyéb helyekről sem. 

 

A község  pontos adatokkal rendelkezik a település infrastrukturális ellátottságával 

kapcsolatban. A lakosság szinte teljes egészében saját tulajdonú lakásban él. A kb. 780  

lakásból 170 tekinthető alacsony komfortfokozatúnak. Az önkormányzat 1 bérlakással 

rendelkezik, szociális bérlakás nincs az önkormányzat tulajdonában. A bérlakásban 1 fő él. 

Táplánszentkereszten  a vezetékes vízhálózat és a csatornázottság  100%-os. Az úthálózat 

teljes egészében szilárd  burkolattal rendelkezik. Szegregált lakórész a településen nincs. A 

települést  közúton három  irányból is meg lehet közelíteni. Távolsági és helyközi 

autóbuszjárattal  sok település érhető el Táplánszentkeresztről  átszállás nélkül. 

Vasútállomással nem rendelkezik a település. A községben – méreténél fogva – helyi 

tömegközlekedéssel nem utazhatunk. 

 

 

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.) 

 

Táplánszentkereszt községben telep, szegregátum nem található.  

 

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

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

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 

Táplánszentkereszt községben telep, szegregátum nem található.  

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének 

folyamatai 
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Táplánszentkereszt községben telep, szegregátum nem található.  

 

A községben  a népességen belül rendkívül  alacsony a romák aránya, a roma lakosság a 

faluban  szétszóródva él. A lakosságon belüli arányukról pontos szám nem, csak becsült 

adatok állnak rendelkezésre, ám az nyilvánvaló, hogy a községben  nagy tömegben nem 

találhatók meg egy-egy területen, így az is elmondható, hogy erőteljes etnikai szegregáció 

Táplánszentkereszten egyáltalán  nem tapasztalható. 

 
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény előírja, hogy a települési önkormányzat az 

egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

152. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi 

alapellátások körzeteit, több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét. 

(3) A helyi önkormányzat biztosítja a tulajdonában vagy használatában levő járóbeteg-

szakellátást, illetőleg fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények működését. 

153. § (1) A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok 

körében 

a) gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 

b) biztosítja a 73. § (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban meghatározott rovarok és 

rágcsálók irtását, 

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének 

alakulását és ennek esetleges romlása esetén - lehetőségeihez képest - saját hatáskörben 

intézkedik, vagy a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges 

intézkedések meghozatalát. 

 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az 

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

szociális alapszolgáltatásokat (falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, 

támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás) és szakosított ellátásokat (az 

ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti 

elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális szociális intézmény). 

Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi 

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

kockázattal járó gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban 

(szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát.  

 

A Gyöngyös-Sorok menti Szociális Alapellátó tevékenységi körével vertikálisan és 

horizontálisan integrált intézményként felöleli a település családsegítő és gyermekjóléti 

alapellátásainak egészét, a szociális alapszolgáltatások nagy részét, valamint a család és 

nővédelmi alapellátást. 
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A szociális és gyermekjóléti ellátás területén Táplánszentkereszt köszég Önkormányzata 

teljesíti a Szociális, és Gyermekvédelmi Törvényben meghatározott ellátási kötelezettségét, s 

a hátrányos helyzetű csoportokra irányuló szolgáltatásai elősegítik az esélyegyenlőség 

gyakorlatban történő érvényesülését. 

 

Táplánszentkereszt Község  Önkormányzata Képviselő-testülete megállapította és kialakította 

az egészségügyi alapellátás körzetét, a területi ellátási kötelezettségre a szerződést az 

alapellátásban résztvevő orvossal megkötötte, így biztosítva a lakosság részére az 

egészségügyi ellátáshoz a hozzáférést. 

 
A települési  állampolgárok a közszolgáltatások többségét helyben elérik. Az Önkormányzat 

minden kötelező feladatát ellátja, megjelenő lakossági igények alapján önként vállalt 

feladatokkal egészíti ki az ellátó rendszerét.  

 

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), 

védőnői ellátás, 

iskola- és ifjúság orvosi ellátás. 
 

Településünkön  a prevenciós és szűrőprogramok szervezésének hagyománya van.  A 

programok az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítását célozzák a lakosság 

körében, főként a gyermekek, idősek, illetve a magas kockázatú célcsoportokra fókuszálva, 

együttműködve a Magyar Vöröskereszt helyi  Szervezetével. 

 
 A rászoruló idősek részére a házorvos folyamatos családlátogatásokat szervez (EKG, 

vércukor, koleszterin, vérnyomás meghatározások).  

 

Az önkormányzat köznevelési intézményeiben, bölcsődéjében és a helyi szociális étkeztetés 

keretében biztosítja  a közétkeztetést, amely megfelel az érintett korosztály egészséges 

étrendjére vonatkozó elvárásoknak. A szolgáltató minőségi és mennyiségi ellenőrzése 

folyamatos, szakember bevonásával történik.  

 

Kötelező jellegű népegészségügyi szűrések már nem léteznek. A behívóleveles szűrések 

ajánlottak. Kötelezően elrendelt szűrővizsgálat járványügyi indokkal lehetséges, ezek nem 

tartoznak a népegészségügyi szűrések közé. 

 

Az egészségügyi mutatók viszonylag pontos képet adnak a település egészségügyi 

helyzetéről. Mind a méhnyakrák-, mind az emlőszűréseken magas  a felnőtt nők részvételi 

aránya. A településen elérhető a védőnő által végzett méhnyakszűrés. A kötelező 

védőoltásokból senki sem maradt ki. Egészségügyi felvilágosító tevékenység keretei között az 

elmúlt évben több száz személyt értek el.  

 

A helyi önkormányzat az egészségvédelemmel kapcsolatos ismeretek terjesztésében, a helyi 

társadalom egészségtudatos attitűdjének formálásában közvetlenül  vállal szerepet.  

 

Az „EFOP-1.5.2-16-2017-00019 projekt keretében Önbecsülés, teljesség, egység, avagy 

humán közszolgáltatások fejlesztése Vas és Veszprém megyében” című pályázatát az 
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önkormányzat 2018. február 1. és 2020. február 1 között valósítja meg. A programok 

keretében a pályázati finanszírozással több, az  egészségfejlesztés és a prevenció erősítését  

érintő programot szervez. 

A pályázat része egy figyelemfelhívó egészségfejlesztési kampány és kerekasztal beszélgetés 

szervezése az alkoholfüggőség megelőzése, dohányzás megelőzés, szenvedélybetegségek 

megelőzése és anyák egészségtudatos magatartásának támogatása témakörben. 

 

A községben  az ügyeleti ellátást a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulásának 

fenntartásában működő háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítja Szombathelyen.  

A területi ellátásért felelős kórház a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathelyen. 

 

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségügyi állapota 

megőrzéséhez és helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások 

kompenzálását célzó hozzájárulás. A közgyógyellátás megállapítható alanyi jogon: tartósan 

beteg gyermekek részére, rokkantsági ellátásban részesülőknek, hadi gondozottaknak, 

normatív és méltányossági alapon jövedelem függvényében. Az ellátást kérni a Szombathelyi  

Járási Hivatal Kormányablakában vagy a települési ügysegédnél helyben lehet kérni 

ügyfélfogadási ideje alatt. 

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

   

 

3.6.1. számú táblázat – Egészségügyi ellátás 

Év 

Felnőttek és 
gyermekek 

részére 
szervezett 
háziorvosi 
szolgálatok 

száma 
(TS 107) 

Csak 
felnőttek 
részére 

szervezett 
háziorvosi 

szolgáltatás
ok száma 
(TS 106) 

A házi 
gyermekorvos

ok által 
ellátott 

szolgálatok 
száma 

(TS 108) 

Gyógyszertárak 
és  

fiókgyógyszertár
ak száma 
(TS 110) 

Közgyógyellát
ási 

igazolvánnyal 
rendelkezők 

száma (alanyi 
és normatív 

alapon 
kiadott)  
(TS 133) 

Ápolási díj, 
alanyi jogon: 
támogatásb

an 
részesítettek 
évi átlagos 
száma (TS 

135) 

db db db db Fő Fő 

2016 1 0 0 1 0 0,00 

2017 1 0 0 1 58 12,61 

2018 1 0 0 1 54 14,18 

2019 1 0 0 1 55 11,02 

2020 1 0 0 1 42 9,67 

2021 1 0 0 1 0 0,00 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar 

      
2018-ban a községben 1 vegyes praxis működik, 2022. augusztusától 2 háziorvossal, emellett 

1 védőnő és 2 ápolónő tevékenykedik. Betöltetlen háziorvosi, védőnői valamint ápolónői 

státusz nincs.  A vizsgált időszakban az ellátásban megjelentek száma arányos a település 

lakónépessége számának változásával. A szakorvosi ellátás Szombathelyen biztosított. 
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Az életminőség javítását és egészségfejlesztést szolgáló intézkedések (Eütv.) biztosítottak.  A 

család- és nővédelmi gondozás (Eütv., családtervezés, fogamzás előtti gondozás, genetikai 

tanácsadás, várandós szoptatós anya gondozása) a védőnői feladatellátás keretében biztosított 

a településen. Az ifjúsági egészségügyi gondozás speciális feladatainak ellátása (Eütv.) a 

kistérségben biztosított. 18 éves kornál fiatalabb korban szülő nőkről nyilvántartott adat nincs, 

de becslések szerint a vizsgált időszakban nincs 18. életévénél korábban szülő nő a 

településen. Egészségügyi szakellátás helyben (kórház, sürgősségi ellátás, emlő-szűrő 

állomás, méhnyak-szűrő szakrendelés és fogyatékos személyek rehabilitációja) nem 

biztosított. Ezeket az ellátásokat a 8  kilométerre lévő megyeközpontban, Szombathelyen  

lehet igénybe venni. A helyi védőnő méhnyak-szűrést végez. 

 

A települési ellátórendszer elemei mindenki számára hozzáférhetők, egységes, egymásra 

épülő szolgáltatásokat nyújt folyamatos és megbízható módon. Az ellátórendszer hatásosságát 

és hatékonyságát eredményezi az is, hogy az egészségügyi, az oktatási- közművelődési-, 

sport- és az egyéb szervezetek szakmai programjuk megvalósítása során együttműködnek. 

 

Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos 

megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt szankció 

megállapítására nem került sor. 

 

A pénzbeli ellátások és a közszolgáltatások szervezése során pozitív diszkriminációval 

segítjük a célcsoporthoz tartozókat. Ez részben szabályozási eszközökkel, részben eljárások 

bevezetésével, részben a nyilvánosság eszközeinek alkalmazásával történik.  

 
 

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

szűrésekhez) való hozzáférés 

 

A háziorvos és az asszisztencia felvilágosító, megelőző tevékenysége eredményeként a 

szűrőprogramokon való részvételi arány megfelelő. 

Az önkormányzat évente rendez prevenciós napot, ahol az alkohol, a drog, az internetes 

veszélyek, a szexuális felvilágosítás, egészséges életmód, nőgyógyászati tanácsok 

szerepelnek.  

 

A háziorvos statisztikai adatai szerint a felnőtt lakosság megbetegedései között a magas 

vérnyomás, a keringési zavar okozta szívbetegségek állnak az első helyen, ezt követik a 

mozgásszervi betegségek. Magas arányt képvisel a kor specifikus cukorbetegség, és a 

különböző légúti megbetegedések is.  

 

Fontos, hogy a nőgyógyászati daganatos megbetegedések megelőzésében nagy szerepet játszó 

méhnyakrákszűrések folytatásához a községben is megfelelő rendelő álljon rendelkezésre, 

mely előfeltétele a nők minél szélesebb körű bevonásának is. 

A háziorvos jelentős prevenciós munkát végez, a községben egyre nagyobb szerep jut a 

megelőzésnek. Többek között hipertóniaszűrés, az anyagcsere betegségek feltérképezése, az 

egészségre ártalmas rizikófaktorokra (dohányzás, alkohol...) való felhívás a leggyakoribb.  

 

A kötelező szűrésekhez való hozzáférés a lakosság számára biztosított, egészségügyi szűrések 

térítésmentesen és önkéntes bejelentkezés alapján mindenki számára hozzáférhető. A 

rendszeres szűrések körébe tartozó nőgyógyászati vizsgálatok köre (mammográfia, UH,) 

Szombathelyen biztosított. 
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A Gyöngyös-Sorok menti Szociális Alapellátó a feljebb említett EFOP pályázat keretében  

valósítja meg prevenciós programjait. 

Az általános iskola sószobája légúti betegségek megelőzésében, gyógyításában nyújt 

segítséget. 

 

Az iskola egészségügyi tevékenység keretén belül a gyermekeknél, tanulóknál egészségügyi 

szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, fejtetvességi vizsgálatok, szomatikus fejlettségi 

vizsgálatok, fogászati vizsgálatok és beavatkozások, csoportos egészségnevelés és egyéni 

mentális gondozás történik. 

 

A Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános iskolában a helyi védőnő látja el az 

iskolavédőnői feladatokat, emellett gondozást végez a helyi óvodában és bölcsődében is. A 

bölcsődeorvosi feladatokat a körzeti orvos látja el. 
 

A gyermekek 2017-ben is több alkalommal vettek részt az iskola és óvoda  által szervezett 

egészségnapokon, elsősegélypontot biztosítottak, részt vettek osztályfőnöki órákon, 

gyógynövényekről tartottak előadást, egészséges táplálkozásról tartottak egészség órákat, 

személyes konzultációkat biztosítottak tinédzserkorú lányoknak, szűrővizsgálatokhoz 

kapcsolódóan segítették a vizsgálatokra eljuttatni a problémás diákokat, szükség esetén a 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat segítségét is kérték. Rendszeresen visszatérő fejtetvességi 

problémák esetén a rendszeres kontrollvizsgálatokkal, illetve a rászoruló családoknak irtószer 

beszerzésében segítettek. Számtalan alkalommal segítettek adományokat célba juttatni, akár 

felajánló családoktól, akár a Baptista szeretetszolgálat adományairól legyen szó. emellett 

szükség szerint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat is bekapcsolódik preventív munkába.  

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

Aki fejlesztő, vagy rehabilitációs ellátásra szorul, az Szombathelyen a megyeszékhelyen 

veheti igénybe az ellátásokat. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 
  

Az önkormányzat biztosítja a közétkeztetést is a Gyöngyös-Sorok menti Szociális Alapellátó 

által fenntartott konyhán keresztül. A Konyha napi rendszerességgel biztosítja a 

községünkben működő nevelési oktatási intézményekbe beíratott gyermekek, tanulók számára 

a gyermekétkeztetést, valamint a szociális étkeztetés ellátottai számára az életkoruknak és a 

szükségleteiknek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést. 

Az étkeztetéssel, étrendkészítéssel, nyersanyag felhasználással kapcsolatban a közétkeztetésre 

vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben 

foglalt követelmények az irányadóak. 

A Konyha 350 adagszám előállítására alkalmas főzőkonyha, mely 2018. évben teljes 

felújtáson ment keresztül. Diétás és allergiás  étkeztetést vásárolt élelmezés formájában 

biztosítja 8-10 gyermek részére. A szükséges személyi, technikai, anyagi feltételeket az 

önkormányzat önerőből biztosítani nem tudja, csak vásárolt élelmezés formájában, más 

szolgáltató /Szombathely város közétkeztetését végző Elamen Kft./ által működtetett 

konyháról. A jogszabályban előírt kötelezettséghez az állam a feltételeket nem biztosítja.  

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

 

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete kiemelt figyelmet szentel a 
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községben folyó sporttevékenységeknek és a sportolás által a testmozgás, az egészséges 

életmódra nevelés, a személyiség és közösségfejlesztés, az önismeret, az akaraterő fejlesztése, 

szabadidő hasznos eltöltése tevékenységekre. 

Az önkormányzati sporttevékenység magában foglalja a sport valamennyi formáját, beleértve 

a szabadidős tevékenységet, és az egészségmegőrzést is. 

 

Szabadidő eltöltését szolgálja a település sportcsarnoka, aminek működtetése  kiemelt érdeke 

a községnek. 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A Gyöngyös-Sorok menti Szociális Alapellátó  tevékenységi köreivel felöleli a település és 

természetesen a társulásban részt vevő önkormányzat családsegítő és   gyermekjóléti 

alapellátásainak egészét, a szociális alapszolgáltatások nagy részét, valamint az egészségügyi 

alapellátásainak egy szeletét. 

1) Szociális alapszolgáltatások 

1.1) Étkeztetés 

1.3) Házi segítségnyújtás 

2.) Egészségügyi alapellátások 

2.1) Védőnői szolgálat 

 

A gyermekek napközbeni ellátásáról a 24 férőhelyes bölcsőde gondoskodik.  

 

2020-ban a településen a Kormányzat családpolitikája eredményeként közel 90 építkezés 

kezdődött, komoly szuburbanizáció figyelhető meg. A településre költöző fiatal házasok, 

kisgyermekes szülők számának gyors növekedése a bölcsődei és óvodai létszám 

növekedéséhez vezet. A bölcsődei férőhelyek évek óta nem elégítik ki az igényeket, ezért a 

rendelkezésre álló terület felhasználásával bölcsődei férőhelybővítés szükséges. Az 

önkorányzat a Bölcsődei fejlesztések 2018 pályázat keretében 12 férőhelyes csoportbővítést 

kíván végrehajtani a meglévő bölcsőde bővítésével.  

 

A jogerős építési engedéllyel rendelkeznek, 2022. december 30-ig a pályázatot benyújták. A 

jelenlegi helyzetben azonban a megcélzott pályázati támogatás csak a költségek felét fedezi, 

további pályázati támogatás bevonásával, egyéb forrás megszerzésével kell kalkulálni. 

 

A lakosság szükségleteit elégíti ki a Család és Gyermekjóléti Szolgálat megelőző, korrekciós 

és kríziskezelő tevékenysége is.  
 

g) drogprevenciós szolgáltatások 

 

A település általános iskolájában a Szombathelyi Rendőrkapitányság a kábítószerhasználat 

veszélyeire és következményeire hívja fel a figyelmet az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó 

közreműködésével. Évente tartanak ilyen előadásokat. 

 

A szombathelyi Pálos Károly Szociális Szolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnál a 

szombathelyi járás területére kiterjedően érhető el prevenciós szolgáltatás, tanácsadás.  

 

h) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 
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Az önkormányzati intézmények az ügyintézés és a foglalkoztatás során is megelőzik és 

megakadályozzák a hátrányos megkülönböztetést, mindent megtesznek az egyenlő bánásmód 

és az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.  

 

i) előnyben részesítési (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata rendeletben szabályozza a települési támogatás 

formájában elérhető biztosítja a jogszabályban meghatározott, adott egyén vagy család  

meghatározott szükségletekhez igazodó támogatásokat (rendszeres segély, étkezési támogatás, 

térítési díj kedvezmény, gyógyszertámogatás), valamint az eseti támogatásokat (pénzbeni és 

természetbeni átmeneti segély, temetési segély).  

 

Az önkormányzat 2002. óta részt vesz a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramban, jövedelmi 

viszonyok alapján havi 3-5000 Ft támogatásban részesíti a felsőoktatásban részt vevő 

hallgatókat.  Évente, az őszi falunapon az elmúlt egy évben született kisbabákat a település 

polgárává fogadja a polgármester. A szülők ennek keretében 5000 Ft anyagi támogatást is 

kapnak.  

A  8. osztályból kimaradóknak útravalóul, búcsúztatásuk alkalmával is 5000 Ft-ot ad az 

önkormányzat.  

 

A KSH adatokat és a települési adatszolgáltatást vizsgálva megállapítható, hogy a szociális 

rászorultságtól függő pénzbeli támogatások a lakosság viszonylag kis részét érintik. 

 

3.6.2. Népkonyha 

Év 
Népkonyhán kiosztott   
ételadagok száma (db) 

2016 n.a. 

2017 n.a. 

2018 n.a. 

2019 n.a. 

2020 n.a. 

2021 n.a. 

Forrás: Önkormányzati adat 

 
 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 

a) közösségi élet színterei, fórumai 
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A községben a közösségi élet színterei sokrétűek, az intézményesített közösségek, a 

lakóközösségek, a munkahelyek, intézmények, az Egyházközség, a civil szervezetek is 

megtalálhatók. 

 

Táplánszentkereszt Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. évben alkotta újra meg 

a közművelődésről szóló rendeletét. E rendelet tartalmazza a közművelődési feladatellátás 

elvi és intézményi kereteit és évente forrást biztosít olyan rendezvények támogatására, melyek 

szervesen kapcsolódnak a község kulturális életéhez, hagyományaihoz. 
 

A kultúra és a közművelődés központja a Jókai Mór Művelődési Ház, Községi-Iskola 

Könyvtár és Teleház, amelyet fenntartási, szervezési okokból közösségi színtérré alakított, a 

nyilvános könyvtár pedig a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvár 

fiókkönyvtáraként működik 2021. január 1-től. 

  

Az önkormányzati intézmények mellett a civil szervezetek is szerepet vállalnak a község 

kulturális életében. 

 

Településünkön 8 civil szervezet (4 egyesület és 4 alapítvány) működik, melyek kulturális, 

szociális, sport, egészségügyi és egyéb szabadidős tevékenységi területet fognak össze. Az 

önkormányzat és a civil szervezetek között az együttműködés jónak mondható. A civil 

szervezetek feladatok vállalásával, véleményezéssel segítik az önkormányzat munkáját, az 

önkormányzat pedig lehetőségéhez mérten, anyagi támogatást biztosít számukra feladataik 

ellátásához, működésükhöz. Ma már több, a község határain túl is népszerű rendezvény 

fémjelzi tevékenységüket. Rendezvényeik többsége ingyenes (legtöbb esetben önkormányzat 

által támogatott) mindenki számára elérhető esemény. (pl. Medvehagyma virágzás ünnepe, 

Falunap) 

 

3.7.1. számú táblázat - Intézményi ellátottság (2019) 

Tornateremmel, 
tornaszobával ellátott 

köznevelési intézmények 
száma (intézmény 

székhelye szerint) (TS 102) 

Sportcsarnok, 
sportpálya léte 

(TS 103) 

A települési 
könyvtárak 

kikölcsönzött 
egységeinek száma 

(TS 104) 

Közművelődési 
intézmények 

száma 
(TS 105) 

db van/nincs db db 

2 igen 1 787 3 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
    

 

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

 

Táplánszentkereszten szervezett nemzetiség nem található. A 2011. évi Népszámlálás adatai 

szerint a településen 34 német, 3 román és 11  horvát jelölte meg etnikai kisebbséghez való 

tartozásának mivoltát.   

Elmondható, hogy az közösségi együttélés zökkenőmentes, nem beszélhetünk etnikai 

konfliktusokról, nemzetiségek közötti problémáról.  
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c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai  

 

Táplánszentkereszt lakóira jellemző az adományozás, az önkéntes munka jelenléte. Vélhetően 

összefüggésben van ez azzal, hogy a közösségi, kapcsolati hálók fontos szerepet játszanak az 

adományozóvá és önkéntes segítővé válásban. A civil szervezetekhez, egyesületekhez, 

klubokhoz való tartozás erősítik az ilyen jellegű tevékenységeket. Az adományozásra hasonló 

hatással van az egyházi kötődés, a karitatív tevékenység. A programhoz magánszemélyek és 

vállalkozók is csatlakoznak. 
 

A községben  a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, egyházközség végzi az  ilyen irányú 

tevékenységet. 

 

Karácsonykor közel 20 gyermeket ajándékoznak meg évről-évre a Magyar Baptista 

Szeretetszolgálat cipősdoboz akciója keretében.  

 

 

A felsorolás nem teljes, hiszen szervezetek, csoportok önkéntesek bevonásával tagjai és 

látókörükben élők részére hasonló akciókat szerveznek. 

 

d) da helyben élő nemzetiségek kulturális sokszínűségének bemutatása és 

kulturális identitásuk megőrzésének lehetőségei 

 

Településünkön nincs nemzetiség. 

 

e)   helyi lakossági önszerveződések 

 

Nincs adatunk. 

 

                                          
 3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos 

esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 
Táplánszentkereszt községben roma lakosságra vonatkozó információnk nincs, a településen 

kisebbségi önkormányzat nem működik.  
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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 
 

Veszélyhelyzet, háborús infláció, rezsiválság háztartásvezetési, családfenntartási tanácsadás, 
önfenntartás ösztönzése, saját szükségletek egy 

részének önálló előteremtése, életviteli tanácsadás 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

Már születésünk s talán fogantatásunk pillanatától esélyegyenlőtlenség állhat fenn, hiszen 

nem mindegy, hogy milyen családba születünk, hazánk keleti vagy nyugati térségében, 

tanyán, kis vagy nagy településen, kisvárosban avagy nagyvárosban. Az esélyegyenlőségre 

ebben a helyzetben is törekedni kell, tehát a cél az, hogy mindenki egyenlő eséllyel jusson az 

ellátásokhoz, rendelkezzen a kellő információval, tisztában legyen vele, hol érdeklődhet, 

tudja, milyen ellátások illetik meg, van-e választási lehetősége. Az ellátásokat hol igényelheti 

és az igénylésnek mi a módja! Az utóbbi években született szociális vonatkozású 

jogszabályokban megvalósult a jogalkotó azon törekvése, hogy az irányelveknek megfelelő, 

az egyenlő esélyeket biztosító jogszabályok szülessenek. 

     

 

     
 
 
 
4.1. A GYERMEKEK HELYZETÉNEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐ 

 
     

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.)  
 

A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a 

gyermek nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával 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, 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 
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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.   

 

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet fogalmának meghatározása nem egységes 

a gyermekvédelem területén. Az éves gyermekvédelmi rendszer működéséről szóló 

beszámoló adatait és tapasztalatait értékelve meghatározhatjuk a veszélyeztetettségi okokat 

figyelve arra, hogy egy-egy gyermek, fiatal több szempontból is érintett lehet, a 

veszélyeztetettségi tényezők halmozottan jelentkeznek.  

 

4.1. számú táblázat - Gyermekkorú népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2.számú 
táblázatból) 

Korcsoport  

Fő 

Az állandó 
népességből 
a megfelelő 
korcsoportú 

nők és férfiak 
aránya (%) 

Férfia
k 

Nő
k 

Összese
n 

(TS 003) 

Férfia
k 

(TS 
005) 

Nők 
(TS 

007) 

Fő Fő Fő % % 

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 1 282 
1 

315 
2597 

49,36
% 

50,64
% 

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009)   92 3,54% 

0-14 éves (férfiak TS 010, aránya TS 011; nők TS 012, aránya 
TS 013) 

220 197 417 8,47% 7,59% 

15-17 éves (férfiak TS 014, aránya TS 015; nők TS 016, aránya 
TS 017) 

41 33 74 1,58% 1,27% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar      

 

 
Az önkormányzat gyermekintézményei 

 
Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde 
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Óvodánk egy többcélú intézmény székhelye, melynek  

• tagóvodája Söptén,  

• tagóvodája Vassurányban,  

• intézményegysége, a bölcsőde Táplánszentkereszten működik.  

 

Az óvoda, iskola, bölcsőde egymás szomszédságában helyezkedik el, ami jelképesen is 

kifejezi az önkormányzat intézménybarát szemléletét.  

2011. nyarán sor került az épület felújítására, bővítésére, így korszerű, esztétikus, családias 

környezetben várjuk óvodásainkat.  

 

4 vegyes életkorú csoportban - Katica, Kéknefelejcs, Napocska, Napraforgó –  

8 óvodapedagógus, 4 dajka óvja, neveli, gondozza a gyermekeket.  

 

A Hét Kastély Kertje Művészeti óvodában a gyermekek biztonságos, egészséges 

környezetben, saját ütemükben fejlődhetnek, támogatást, védelmet kapnak, felelősen bánnak 

velük, jól érzik magukat, sokat és szabadon játszhatnak.  

 

Az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” adaptált helyi nevelési programunk alapelvei:  

• szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemgazdag óvoda megteremtése, ahol a 

gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy  

• gyermeki tartást, önállóságot, s ebből az önállóságból fakadó  

• egészséges öntudatot, kibontakozási és önmegvalósítási lehetőséget ad a gyermeknek.  

 

Kiindulási pontjaink:  

• Minden gyermek a saját képességrendszerének figyelembevételével nevelhető, fejleszthető.  

• Nevelik, fejlesztik a társkapcsolatok, az óvoda összes dolgozója, ezért  

• a felnőttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, s azt, hogy  

 

„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged 

van a segítségemre.”  

 

Feltételezzük, hogy minden gyermek vonzódik az élményekhez, a meséhez, zenéhez és az 

alkotó tevékenységekhez. Ha mindezt az óvodában megkapja, kialakul az önállóvá válás, a 

kíváncsiság, az önkifejezés igénye, a felfedezés, az alkotás, a tudás, a megvalósítás vágya.  

Tud nevetni, felfedezni, csodálkozni. Kialakul az óvodás tartása, önállóvá, nyugodttá és 

kiegyensúlyozottá válik.  

 

Speciális feladataink:  

• gyermekvédelem az esélyegyenlőség, a gyermekek jogainak biztosítása érdekében  

• sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése szakemberek segítségével  

• fejlesztőrendszer működtetése: az egyéni fejlődés, fejlesztés nyomon követése  

• tehetséggondozás az óvodába lépéstől kezdve  

 

Szolgáltatásaink:  

• logopédiai ellátás  

• hitoktatás  

 

Óvodánk az ország egyik Akkreditált Tehetségpontja. Kiemelt figyelmet fordítunk a 

tehetségígéretek felismerésére, gondozására. 3-5 éves korban saját csoportjukban, egyéni 

bánásmóddal erősítjük a gyermekekben a különleges képességeiket. 6-7 éveseknek 
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tehetségműhelyeket szervezünk óvodapedagógusaink vezetésével. Tehetséggondozó munkánk 

nyilvános, szeretettel várjuk az érdeklődőket.  

 

Intézményünk 2004 óta az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” alternatív program 

megyei bázisóvodája. Szakmai napokat, továbbképzéseket szervezünk, országos 

tanácskozásokon, konferenciákon veszünk részt. Segítjük a programmal dolgozó vagy 

felhasználó óvodák munkáját.  

Fontosnak tartjuk, hogy megismerjük, figyelembe vegyük nevelőmunkánkban közvetlenül és 

közvetve résztvevő partnerek véleményét. A kölcsönös bizalmon, együttműködésen alapuló 

kapcsolattartásra, a párhuzamos kommunikációra törekszünk.  

 

„Minden ember egy megismételhetetlen csoda,  

és a hozzá vezető útnak is csodának kell lennie” (Erich Fromm)  

 

 

 
 
 

Bölcsőde 

 

Községünkben 2011. évben készült el a bölcsőde, 2 csoportos, 24 férőhellyel. Az utóbbi 

időben sajnos az igények meghaladják a férőhelyek számát. 

 

2019. óta tervben van a bölcsődefejlesztés. Ehhez az intézmény mellett lévő ingatlant 2021-

ben tudta megvásárolni magánszemélytől az önkormányzat, amely a meglévő intézményi 

ingatlan területével összevonásra került. 

 

Az építési szabályok, előírások és a rendelkezésre álló terület miatt kétcsoportos bővítést nem 

tudunk megvalósítani.  

 

Ezért 12 fős, egy csoportos bölcsődefejlesztést kívánunk megvalósítani a meglévő bölcsőde 

bővítésével. 

 

A jogerős építési engedély rendelkezésünkre áll, a Bölcsődei fejlesztés 2018. pályázat 

keretében nyújtuk be pályázatunkat 2022. decemberében. 

A pályázati támogatás 14 millió forint/férőhely, amelyhez 5 % önerőt kell biztosítani. 

A rendelkezésre álló tervezői költségvetés ennek a duplája 2022. októberi árakon, amelyet az 

önkormányzat további pályázati forrás vagy egyéb központi támogatás nélkül megvalósítani 

nem tud. 

 
 



 45 

Apáczai Csere János Általános Iskola 

 

Az iskolát 2014 január 1-től a KLIK működteti. 

 

A táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola egy olyan 8 évfolyamos oktatási 

intézmény, amely fontos feladatának tekinti, hogy bizalommal teli, biztonságot nyújtó 

légkörben, erkölcsre, mély érzelmekre neveljen.  

 

Törekvése, hogy tanulóinak jelentős többsége képes legyen a folyamatos önművelésre, jól 

tudjon alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, és nyitottá váljon minden újra és 

mindenre, ami értékes.  

 

Színvonalas oktató-nevelő munkája eredményeként tanítványai gazdagodnak tudásban, 

emberségben, így sikeres emberekké válnak. Az iskola egy 4 intézményből álló oktatási 

intézmény székhelyintézménye, tagintézményei Váton, Söptén és Vassurányban találhatóak. 

A söptei tagintézmény működését  a 2018-2019 tanévtől szünetelteti a fenntartó. 

 

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

helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, 

egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete   

 

A településen a gyermekvédelmi alapellátások jól működnek, a gyermek- és ifjúságvédelem a 

gyermekekkel foglalkozó intézményekben jelen van. A gyermekek, az iskoláskorúak ellátása, 

esélyegyenlősége az egyenlő bánásmód szerint jól működik.  

A Képviselő-testület minden évben átfogó értékelést fogad el a községben jelentkező 

gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, tervekről. 

 

A veszélyeztetettség olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, 

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

érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont) 

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

szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes 

igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy 

segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési 

önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés). 

 

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek  

Év 

Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma  

(TS 116) 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
száma  (TS 115) 

Fő Fő 

2016 0 0 

2017 3 0 

2018 2 0 
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2019 0 13 

2020 0 1 

2021 0 9 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 
 

 a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 2006. január 1. napjától jegyzői 

hatáskör. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának célja annak igazolása, 

hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a törvényben meghatározott normatív 

kedvezményekre. 

 

Jogosultak köre: A jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a gyermeket gondozó 

családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 

- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (2016. évben 37.050.- Ft-

ot), 

- ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza (2016. évben 

39.900.-Ft), vagy 

- ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos,  

a gyermek nagykorúvá válása után is jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, -- 

- ha nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem 

töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még 

nem töltötte be, és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a 

nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. (Nagykorú gyermek jogosultságát 

házasságkötése esetén az új családban felül kell vizsgálni.) 
 

A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók 

vagyonára.  

A jövedelemszámításnál irányadó időszak: rendszeres jövedelem esetén - kérelem benyújtását 

megelőző hónap, nem rendszeres jövedelem esetén megelőző egy év átlaga. 

 

Jogosultak továbbá Gyvt. 20/A. §-ában meghatározott egyszeri támogatásra, akinek a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, 

a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév 

november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, 

valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.  

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény eseti támogatás összege 5.800.- Ft 

gyermekenként. Az állam 100%-ban biztosította a támogatást. Emellett ingyenes 

tankönyvellátásban és étkezésben is részesülnek a rászoruló gyermekek. 

 

2016. évben 22 fő, 2017. évben 21 fő gyermek részére került megállapításra a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény, a kérelem elutasítására nem került sor. 

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot a családba fogadó gyám 

lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője - határozatlan időre - állapítja meg. 
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A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka. 

 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:  

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó 

gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,  

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 

12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,  

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 

illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 

fejlődéséhez szükséges feltételek.  

 

Halmozottan hátrányos helyzetű  

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,  

b) a nevelésbe vett gyermek,  

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 

felnőtt.  

A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 

egyidejűleg, kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek 

hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.  

 

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. 

Jelenleg településünkön nincs hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. 

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma csökken. Ennek az oka a 

jövedelemhatárok konstans meghatározottsága. A jövedelmek nettó összege növekszik, 

jelentős növekedést jelent a gyermekek után járó adókedvezmény. A rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosító szociális  helyzetet igazoló jövedelemhatár évek óta 

változatlan.  
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek  

Év 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek évi átlagos 

száma (TS 111) 

Fő 

2016 0 

2017 12 

2018 16 

2019 10 

2020 11 

2021 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 
A gyermekek jogán étkezési térítési díj támogatást állapít meg az önkormányzat Szociális és 

Egészségügyi bizottsága azoknak a rászoruló családoknak, jövedelemdifferenciálásra 

figyelemmel, akik az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetés valamely formájában nem 

részesülnek.  
 

A Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal Szociális ügyintézője és jegyzője rendszeres 

kapcsolatot tart a Gyyöngyös-Sorok menti Szociális Alapellátó  családsegítőivel.  

Többek között környezettanulmányok készítésében, a családokkal való kapcsolattartásban 

kapnak segítséget. A krízishelyzetben lévő családokról folyamatos az információ csere. A 

gyermeket nevelő családoknál a kialakult krízis helyzetet – ami főként anyagi helyzet miatt 

van - igyekszenek közösen megoldani.  

A gazdasági válság a munkanélküliség magával hozta, hogy egyre több család kerül még 

nehezebb anyagi helyzetbe, fokozatosan nő azok száma, akik segítségre szorulnak, amit 

azonban csak enyhíteni lehet, véglegesen megoldani a rendelkezésre álló keretekből, 

lehetőségekkel nem lehet. 
 

4.1.3. számú táblázat - Árvaellátás 

Év 

Árvaellátásban részesülő  
férfiak száma (fő) 

(TS 065)  

Árvaellátásban részesülő  
nők száma (fő) 

(TS 066) 

Árvaellátásban 
 részesülők 

összesen 

Fő Fő Fő 
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2016 9 13 22 

2017 9 11 20 

2018 9 10 19 

2019 7 10 17 

2020 6 10 16 

2021 0 0 - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
  

 

 

d) ingyenes vagy kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma 

 
Az iskolai étkeztetésben részesülők közül közel 70 % részesül kedvezményes étkeztetésben. 

 

Az intézményi gyermekétkeztetést 2015. szeptember hó 01. napjától az alábbi esetekben 

ingyenesen kell biztosítani:  

 a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha  

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

- a tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg 

vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,  

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,  

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének 130%-át vagy  

- nevelésbe vették;  

 az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy  

- nevelésbe vették;  

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit 

fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó 

fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;  

 

 az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, 

ha  

- nevelésbe vették, vagy  

- utógondozói ellátásban részesül. 

 

     

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek helyzete 

 

Táplánszentkereszten nincs tudomásunk magyar állampolgársággal nem rendelkező 

gyermekről. 

  
f) állampolgársággal rendelkező, illetve magyar állampolgársággal nem rendelkező 

külföldről visszatért, hátrányos helyzetű családban élő gyerekek jellemzői. 
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Táplánszentkereszten nincs tudomásunk magyar állampolgársággal nem rendelkező külföldről 

visszatért, hátrányos helyzetű családban élő gyerekekről. 

  
 
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
A kérdés nem releváns, szegregált, telepszerű lakókörnyezet nincs Táplánszentkereszten. 

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

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Az integrált oktatást, különleges gondozást a gyermek életkorától és állapotától függően – a 

fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – a korai 

fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítés, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás 

keretében szerveztük meg. 

 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nyilvántartása a szülő által önkéntesen 

benyújtott nyilatkozat alapján történik. Jelenleg nincs a településen. 

 

A fogyatékos gyermeket nevelő családok helyzete az átlagosnál is sokkal nehezebb, 

különösen a halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok esetében. A velük való 

foglalkozást helyben az önkormányzat rendszeres támogatással segíti. 

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

jutott ellátott, betöltetlen státuszok) 

 

A Védőnői Szolgálat ellátási területe Táplánszentkereszt 0-18 éves korú lakosságára, valamint 

a felnőtt lakosság azon rétegére terjed ki, akik szoros kapcsolatban állnak ezzel a 

korosztállyal, illetve valamilyen lakossági szűrésben érintettek. 

 

Nyitott tanácsadóként működik, vagyis, ha valaki megkeresi a szolgálatot bármilyen 

problémával, a védőnő tudása és lehetősége szerint igyekszik a gondozottakat kiszolgálni. A t 

védőnői körzet területi védőnői körzetként.  

A területi védőnő feladatait a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM 

rendelet alapján látja el. Gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol 

várandós, gyermekágyas anya, 0-6 éves korú gyermek, ill. olyan 6-16 éves korú gyermek él, 

aki nem jár semmilyen közösségbe, intézménybe. 

 
A településen betöltetlen védőnői státusz nincs. A védőnői és iskolavédőnői  feladatokat 1 fő 

látja el a településen.. A helyi védőnőnek minden családról van információja, megelőző, 

tanácsadó munkáját mindenki elismeri.  

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 109) 

0-3 év közötti 
gyermekek száma 

Átlagos gyermekszám 
védőnőnként 
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db Fő Fő 

2016 1 n.a. - 

2017 0 n.a. - 

2018 1 n.a. - 

2019 1 n.a. - 

2020 1 n.a. - 

2021 0 n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
  

 
A védőnői tevékenység helyszínei: a Tanácsadóban önálló fogadóóra illetve Várandós és 

Csecsemő Tanácsadás keretein belül; a család otthonában családlátogatások során; nevelési-

oktatási intézményekben történő tisztasági vizsgálatok és egészségnevelés alkalmával; 

valamint közösségi programokra alkalmas helyszíneken.  

 

Önálló tanácsadás keretében körzetenként heti 2 óra csecsemő és heti 2 óra várandós 

tanácsadás van meghirdetve. Valójában ezen felül a gondozottak igényeinek megfelelően 

alakulnak  a tanácsadások, a fent említett időintervallumon felül.  

Gyermekvédelmi feladatai közé tartozik a gyermekek egészségi állapotának ellenőrzése, 

betegségek kialakulásának megelőzése, az egészségromlás minél korábbi észlelése, és a 

gyermek mihamarabbi szakemberhez való jutásának elősegítése, kezelések, terápiák nyomon 

követése. 

Évente státuszvizsgálatok alkalmával a gyermekek testi, mentális, szociális fejlettségét, 

érzékszervi-, mozgás-, és beszédfejlődését ellenőrzi. Az egészségügyi prevenciós tevékenység 

egyik fő tevékenységi területe a kötelező védőoltások megszervezése, a szülők tájékoztatása a 

kötelező és térítés ellenében igénybe vehető védőoltásokról, azok esedékességéről, az orvosi 

tanácsadásról tájékoztatás adása, a szűrővizsgálatokra való behívás, a szűrővizsgálatok 

eredményeinek nyomon követése, az esetleges további vizsgálatokra történő beutalás esetén, a 

szakvizsgálatok megtörténtének követése. 

Az egészségnevelő, prevenciós és gyermekvédelmi munka elsődleges színtere a család saját 

élettere, melyre családlátogatások során kerül sor.  

A területi védőnői ellátás feladatai közé tartozik az óvoda ellátása is, ahol minimum 

negyedévente egyszer tisztasági és fejtetvesség vizsgálatot végez, de ezt általában ezen az 

időintervallumon kívül is az óvoda kérésének megfelelően is, illetve nyomon követi a kiszűrt 

gyerekek kezelését. 

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

ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

Az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és 

ellátások a helyi önkormányzat feladata. 

Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény előírja, hogy a 

települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
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d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

Táplánszentkereszten önálló gyermekorvosi körzet nem működik, a felnőtt háziorvos látja el a 

gyermekorvosi feladatokat is. Kórházi hátteret a szombathelyi Markusovszy Egyetemi 

Oktatókórház adja, a szükséges szakellátások Szombathelyi Aranyhíd érhetők el. 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és 
gyermekek részére 

szervezett 
háziorvosi 

szolgálatok száma 
(TS 107) 

Csak felnőttek 
részére szervezett 

háziorvosi 
szolgáltatások 

száma 
(TS 106) 

A házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok 

száma 
(TS 108) 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek 
száma  

Felnőtt házi 
orvos által 

ellátott 
gyerekek 

száma  

db db db Fő Fő 

2016 1 0 0 n.a. n.a. 

2017 1 0 0 n.a. n.a. 

2018 1 0 0 n.a. n.a. 

2019 1 0 0 n.a. n.a. 

2020 1 0 0 n.a. n.a. 

2021 1 0 0 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
    

 

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

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 
A kisgyermekkori nevelés helyzetének elemzése során problémákat okoz, hogy nincs pontos 

helyi nyilvántartás az 5 éven aluli óvodáskorú gyermekek korai fejlesztéséről, 

rehabilitációjáról. Az óvodai ellátásban, tagóvodákban történő fejlesztést, szakképzett óvónők 

végzik. A táplánszentkereszti gyermekek korai fejlesztést vehetnek igénybe  

a Szombathelyi Aranyhíd oktatási-nevelési központban. Az óvodában és az iskolában is 

lehetőség van a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatására, nevelésére, 

fejlesztésükre. 

 
A 0-7 éves korosztály egészségügyi ellátása a helyi vegyes praxis keretében történik. 

Elenyésző az a létszám, akik gyermekorvosi ellátását más körzetben veszik igénybe.  

 
 
d)gyermekjóléti alapellátások, Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, gyermekszegénységet 

csökkentő speciális szolgáltatások 

A gyermekjóléti alapellátásokat a Gyöngyös-Sorok menti Szociális Alapellátó gyermekjóléti 

szolgálata biztosítja. Jelenlétük a településen állandó, együttműködésük a jelzőrendszer 

tagjaival napi szintem működik, információik naprakészek, azonnali beavatkozás is 

biztosított. 

Kifejezett gyermekszegénység a településen nem tapasztalható. 
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e) gyermekek napközbeni ellátásai, bölcsődei ellátás; 

 

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi 

CXXXIII. törvény rendelkezései szerint 2016. január 1-jével a gyermekjóléti szolgáltatás és a 

családsegítés teljes integrációja valósult meg, az ellátandó terület nagysága szerint 

differenciált szolgáltatástartalommal. A feladatok megosztásra kerültek a települések és a 

járások között. A települési önkormányzatok feladatkörében maradtak a lakóhely szintű 

minimumszolgáltatások, az általános segítő feladatok.  Járási szintre került a hatósági 

feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális 

szolgáltatások biztosítása. 

4.3.3. a.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 

Működő, önkormányzati 
bölcsődei férőhelyek száma 

Önkormányzati bölcsődébe 
beírt gyerekek száma 

db Fő 

2016 24 24 

2017 24 24 

2018 24 24 

2019 24 24 

2020 24 24 

2021 24 24 

Forrás: Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés 
  

4.3.3. b.) számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 

Működő 
munkahel

yi 
bölcsődei 
férőhelye
k száma 
(TS 126) 

Munkahel
yi 

bölcsődéb
e beírt 

gyerekek 
száma (TS 

122) 

Működő 
családi 

bölcsödei  
férőhelye
k száma  
(TS 125) 

Családi 
bölcsődéb

e beírt 
gyerekek 
száma (TS 

121) 

Működő 
mini 

bölcsődei 
férőhelye
k száma 
(TS 127) 

Mini 
bölcsődéb

e beírt 
gyerekek 
száma (TS 

123) 

Működő 
(összes) 

bölcsődei 
férőhelye
k száma 
(TS 124) 

Bölcsődéb
e (összes) 

beírt 
gyermeke
k száma 
(TS 120) 

db Fő db Fő db Fő db Fő 

201
6 

0 0 0 0 0 0 0 0 

201
7 

0 0 0 0 0 0 24 24 

201
8 

0 0 0 0 0 0 24 24 
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201
9 

0 0 0 0 0 0 24 24 

202
0 

0 0 0 0 0 0 24 24 

202
1 

0 0 0 0 0 0 24 24 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
       

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata kötelezően ellátandó feladataként a család- és 

gyermekjóléti szolgáltatást integrált intézményén, a Táplánszentkereszti Mikrotérségi 

Társulás által fenntartott Gyöngyös-Sorok menti Szociális Alapellátón keresztül biztosítja. 

Szombathelyi járási ellátási területtel a Család- és Gyermekjóléti Központ a Szombathelyi 

Pálos Károly Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ keretein belül működik. A két 

szint számos együttműködési területen kapcsolódik egymáshoz.  

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátását a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény, azok végrehajtási rendeletei, valamint az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által kiadott szakmai irányelvek, módszertani útmutatók, protokollok 

határozzák meg. 

 

A családban nevelkedő, 20 hetestől 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását a 

Táplászentkereszt és Környéke Óvodai Intézményfenntartó Társulás működtetésében lévő Hát 

Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegysége biztosítja 24 

férőhelyen. A Gyermekvédelmi törvény által meghatározott esetekben ez az időszak 

kiterjedhet egészen a gyermek 4, illetve 6 éves koráig is. 

Szolgáltatási területe Vas megyére terjed ki, de a szülők részéről jellemzően csak 

Táplánszentkeresztről, kis létszámban Szombathelyről  érkezik felvételre vonatkozó igény.  

 
A Gyermekvédelmi törvény a bölcsődei gyermekétkeztetésben 2015. szeptember 1-jei 

hatállyal kiterjesztette a 100%-os normatív kedvezményre jogosultak körét. Ennek értelmében 

ingyenesen étkeznek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, a tartósan 

beteg, fogyatékos gyermekek és egészséges testvéreik, a három vagy több gyermeket nevelő 

családban élő gyermekek, a nevelésbe vett gyermekek, valamint az olyan családjában élő 

gyermekek, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege 

nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, 

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át.  

 

A gondozási díj fizetése alól továbbra is mentességet élveznek a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülők, a három, vagy több gyermekes családok gyermekeinek, és a 

tartósan beteg gyermekek. 

 
A program az intézmények között elemezte és jelezte a  bölcsődeépítés, bővítés 

szükségességét 12 fő létszámbővítéssel. 
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f) gyermekvédelem 

 

A Gyöngyös-Sorok menti Szociális Alapellátó Család- és Gyermekjóléti Szolgálata feladatai 

között szerepelnek 

a) Tájékoztatás, információnyújtás 

b) Szociális segítőmunka keretében részt vesz a családban jelentkező működési zavarok 

ellensúlyozásában.  

c) Családban jelentkező nevelési problémák, hiányosságok káros hatásainak enyhítése 

céljából szabadidős és közösségi programokat szervez, illetve kezdeményezi azok 

szervezését. 

d) Ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése. 

e) Hivatalos ügyek intézésében való közreműködés. 

f) Segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását. 

g) Közösségfejlesztő programok szervezése, valamint egyéni és csoportos 

készségfejlesztés. 

h) Munkanélküliek, adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossággal 

élők, krónikus, pszichiátriai és szenvedélybetegek, kábítószer-problémával küzdők, 

egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás biztosítása. 

i) Kríziskezelés, valamint nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások 

biztosítása. 

j) Veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése, a veszélyeztetettséget 

előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslatok készítése, a szakemberek közötti 

együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. 

 

A jelzőrendszeri tagok nem azonos súllyal, gyakorisággal és mélységben vesznek részt a 

családok életében, így míg a személyes szolgáltatást nyújtó intézmények, hivatalok, védőnők, 

gyermekorvosok és pedagógusok a gyermek mindennapjainak részét képezik, a pártfogó 

felügyelő már csak bűnelkövetői múlttal rendelkező gyermek életébe lép be, az ügyészség, 

bíróság pedig még ritkábban, inkább csak áttételesen értesülhetnek gyermek 

veszélyeztetettségéről.  

A Szolgálat elsődleges szakmai célja, hogy a szociális és gyermekvédelmi segítséget, vagy 

támogatást igénylő személyek, családok és gyermekek helyzetének pozitív irányú 

megváltoztatása érdekében létrejövő észlelő- és jelzőrendszer szereplőivel érdemi és hatékony 

együttműködést tudjon kialakítani és működtetni. A jelzési vagy együttműködési 

kötelezettség elmulasztása esetén fegyelmi felelősségre vonásra is sor kerülhet. 

 

g) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások településünkön korlátozottak. 

Az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival való szakmai együttműködés a krízishelyzetek  

megoldásának egyik elengedhetetlen feltétele. 

 

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

 

Nyári gyermektábor 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Táplánszentkereszt Község Önkormányzatának 

támogatásával évről évre megszervezi nyári napközis táborát, mely felüdülést, emocionális, 

közösségi élményeket, kapcsolatteremtési lehetőséget nyújt a gyermekek számára. Játékos 

foglalkozásokon keresztül történik meg az egészséges életmódra nevelés, az együttműködési 



 56 

szabályok elsajátítása, a társas készségek fejlesztése. Évente 20-25 gyermek vesz részt a 

táborban. 

 

i) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei)  

 

Az oktatási intézmények a tanév során, közétkeztetés keretén belül tudják biztosítani a 

gyermekétkeztetést.  Sajnálatos módon egyre több a szűkös anyagi körülmények között élő 

gyermekek száma, akik számára nem természetes, hogy naponta egyszer meleg ételt kapnak 

az iskolai szünet időszakában.  

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők 

észrevételei   

 

A hátrányos megkülönböztetés nem történt, az egyenlő bánásmód követelményének 

megsértése miatt eljárásra nem került sor, jelzés nem érkezett. 

 

j) eltérő kultúrájú, vagy a hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekcsoportok 

közötti programok; 

 

Intézményeinkben szegregáció nincs, közös programok kerülnek megvalósításra. 

 

k) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése 

a szolgáltatások nyújtásakor 

 

Nem jellemző, erre vonatkozó precedensről nincs tudomásunk. 

 

l)   előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások az 

ellátórendszerek keretein belül. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál a következő tevékenységek zajlottak 2017-ben: 

 Hagyományőrző foglalkozások keretében húsvétkor  és az adventi készülődésben 

kézműves foglalkozásokkal várjk a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat látókörében 

lévő gyermekeket és családtagjaikat a Jókai Mór Művelődési Ház, Községi-Iskolai 

Könyvtár és Teleház közös szervezésében. 

 Szünidei táboroztatást biztost a gyermekek számára, kétszer egy hetes napközis 

táboroztatás keretében támogatja a gyermekek minőségi szabadidőeltöltését és 

felügyeletét. 

 Baba-mama klub működik a szülők – jellemzően anyák- és gyermekeik részére  

 
 

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

gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

Az önkormányzat alapellátási kötelezettségei és önként vállalt feladatai ellátása értelmében 

gondoskodik oktatási-nevelési intézménye, a Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölsőde 

működtetéséről. Az óvodai  gyermekvédelmi munka fő feladatát a megelőzés, a segítség 

nyújtás képezi. A gyermekvédelmi munka valamennyi óvónő feladatkörébe beletartozik. Ezen 

belül fő feladatuk a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való speciális 
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foglalkozás. Az óvoda pedagógiai programjában kiemelten foglalkozik a család funkcióinak 

megerősítésével, a veszélyeztetettség okainak feltárásával és azok megelőzésével.  

 

 

a) hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű 

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

iskolai ellátása 

 

Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, 

amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy amelynek 

megszervezéséhez az állam közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, illetve 

amelyhez közvetve – így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján 

– hozzájárul.  

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

kapcsolatban. 

 

A szakértői bizottság véleményének figyelembe vételével az oktatási intézmények biztosítják 

az érintett gyermekek ellátását. 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

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

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 

b) hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 

A sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók (BTMN) fejlesztő foglalkozásai a jogszabályban meghatározottaknak 

megfelelően lettek kialakítva. A különleges bánásmódot igénylő tanulók megsegítése, 

fejlesztése a tanórákon is kiemelt feladat. Az SNI tanulók közül a logopédiai ellátásra 

szorulókat a helyben, logopédus alkalmazásával látják el. 

 

Az iskolában fontos feladat, hogy a szociális hátránnyal küzdő gyermekek nevelése-oktatása a 

tanuló javát szolgálja. Feladataik: tudatos értékválasztásra ösztönzés, a fegyelem javítását 

célzó intézkedési terv feladatinak megvalósítása, a veszélyeztettség jelzése, egészségnevelési 

programok, bűnelkövetés, vagy a bűnismétlés céljából indított programok, a szülőkkel, 

gyermekjóléti szolgálattal, pedagógiai szakszolgálattal való szoros kapcsolattartás, 

konzultáció, a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók fejlesztése érdekében együttműködés a kollégákkal, a fejlesztő- és a 

gyógypedagógusokkal. 

 

Az iskolában a jegyző által a szülő nyilatkozata alapján nyilvántartásba vett HH és HHH 

gyermek nincs. Az óvodában 1 fő, az iskolában 6 fő halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermeket tartanak nyilván, nevelésbe vétel miatt.AA település általános iskolája részt vesz 

az IPR pályázati programban, pedagógiai program tartalmazza a sajátos nevelési igényű 

gyermekek oktatását. Az önkormányzat oktatási nevelési intézményei teljeskörűen 

akadálymentesek, fogyatékos gyermekek fogadására alkalmasak. 
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4.4. a) 1.számú táblázat -  Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű óvodás gyermekek  

Év 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 
(gyógypedagógia

i neveléssel 
együtt) 
(TS 087) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű  
óvodás 

gyermekek 
száma 

(gyógypedagó
giai neveléssel 

együtt) (TS 
092) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 
óvodás 

gyermekek  
aránya az 

óvodás 
gyermekeken 
belül (TS 093) 

Fő Fő % 

2016 92 0 0,00 

2017 93 1 1,08 

2018 103 0 0,00 

2019 105 0 0,00 

2020 113 0 0,00 

2021 0 0 0,00 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  4.4. a) 2. számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos 

helyzetű általános iskolai tanulók  

Év 

Általános iskolai 
tanulók száma a 

nappali oktatásban 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű  

 általános 
iskolai 

tanulók 
száma  

(gyógypedagó
giai 

oktatással 
együtt)  
(TS 094) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű  tanulók 

aránya az 
általános iskolai 
tanulókon belül 

(TS 095) 

Fő Fő % 

2016 n.a. 15 6,36 

2017 n.a. 12 5,00 

2018 n.a. 18 7,96 

2019 n.a. 8 3,62 

2020 n.a. 3 1,36 
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2021 n.a. 0 0,00 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és 
intézmény adatgyűjtés 

  
 
  

4.4. a) 3. számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a középszintű oktatásban  

Év 

Hátrányos 
és 

halmozott
an 

hátrányos 
helyzetű 
gimnáziu

mi 
tanulók 

száma  (TS 
096) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű  

tanulók aránya a 
gimnáziumi 

tanulókon belül 
(TS 097) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos helyzetű 
szakközépiskolai 

tanulók 
és hátrányos 

helyzetű szakiskolai 
és  

készségfejlesztő 
iskolai tanulók száma 
a nappali oktatásban 

(TS 098) 

Hátrányos 
és 

halmozotta
n hátrányos 

helyzetű 
szakközépis

kolai 
tanulók 

és 
hátrányos 
helyzetű 

szakiskolai 
és  

készségfejle
sztő iskolai 

tanulók 
aránya a 
tanulók 

számához 
viszonyítva 

(TS 099) 

Hátrányos 
és 

halmozotta
n hátrányos 

helyzetű 
szakgimnázi
umi tanulók 

száma   
(TS 100) 

Hátrányos 
és 

halmozotta
n hátrányos 

helyzetű  
tanulók  
aránya a 

szakgimnázi
umi 

tanulókon 
belül 

(TS 101) 

Fő % Fő % Fő % 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar 
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4.4. a) 4. számú táblázat -  Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

Év 

Megállapított hátrányos 
helyzetű gyermekek és 

nagykorúvá vált gyermekek 
száma (TS 114) 

Megállapított halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek és nagykorúvá 

vált gyermekek száma 
(TS 113) 

fő fő 

2016 0 0 

2017 0 0 

2018 0 0 

2019 3 0 

2020 4 0 

2021 3 3 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 

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

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 
Az gyermekek fejlesztésére irányuló munkát az intézmények pedagógusai mellett fejlesztő 

pedagógusok, gyógypedagógusok végzik. A gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok  kellő 

érzékenysége, szakmai tudása, a fogadó pedagógus szemlélete, nyitottsága, segítőkészsége, 

kreativitása, megfelelően alkalmazott pedagógiai módszerei, elengedhetetlen feltételi az 

eredményes munkának.  

 

A szakszolgálati feladatokat a Vas megyei Pedagógiai Intézet és annak szakértői bizottság 

biztosítja Szombathelyen. 

 

Évente prevenciós napot tart az önkormányzat a gyermekeknek. Szükség esetén a 

Gyermekjóléti szolgálaton keresztül pszichológus, nőgyógyász elérhető. 

Az iskola jelzése szerint folyamatosan szükség lenne egy iskolapszichológusra. A gyermekek 

körében felmerülő egyre súlyosabb és hangsúlyosabb problémák kezelésére. Erre ezideig sor 

nem került, anyagi források hiányában. Kialakulóban van az iskolai szociális munka, 

amelynek elvégzésére a helyi családsegítők bevonhatóak. 

 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 
korú 

gyermek
ek száma 

Óvodai 
gyermekcso

portok 
száma - 

gyógypedag
ógiai 

neveléssel 

Óvodai 
férőhelye
k száma 

(gyógype
dagógiai 

nevelésse
l együtt) 

Óvodai 
feladatell

átási 
helyek 
száma 

(gyógype
dagógiai 

Óvodába 
beírt 

gyermeke
k száma 

(gyógype
dagógiai 

nevelésse

Óvodai 
gyógyped

agógiai 
gyermekc
soportok 

száma 
(TS 086) 

Gyógype
dagógiai 
oktatásb

an 
részesülő 
óvodás 

gyermek

Egy 
óvodai 

gyermekc
soportra 

 jutó 
gyermeke
k száma 
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együtt (TS 
085)  

(TS 090) nevelésse
l együtt) 
(TS 088) 

l együtt) 
(TS 087) 

ek száma 
az 

integrált
an 

oktatott 
SNI 

gyermek
ek nélkül 
(TS 091) 

(TS 089) 

fő db db db fő db fő fő 

201
6 

n.a. 4 108 1 92 0 0 23 

201
7 

n.a. 4 108 1 93 0 0 23 

201
8 

n.a. 4 108 1 103 0 0 26 

201
9 

n.a. 4 108 1 105 0 0 26 

202
0 

n.a. 4 108 1 113 0 0 28 

202
1 

n.a. 0 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
Önkormányzati adatgyűjtés 

       

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

Tanév 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a 
nappali 

oktatásban) (TS 
080) 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással 
együtt) 
(TS 081) 

Általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással 

együtt) 
(TS 079) 

Egy általános 
iskolai  

osztályra jutó 
tanulók  

száma a nappali 
oktatásban  

(gyógypedagógiai 
oktatással 

együtt) (TS 082) 

Más településről 
bejáró általános 
iskolai tanulók 

aránya a nappali 
oktatásban (TS 

084) 

db db db fő % 

2016 0 15 2 15,73 25,00 

2017 0 15 2 16,00 28,33 

2018 0 12 2 18,83 25,22 

2019 0 12 2 18,42 23,53 

2020 0 12 2 18,42 26,24 

2021 0 0 0 0,00 0,00 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
     



 62 

 

4.4.5. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejeők a 
nappali oktatásban 

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a 
nappali oktatásban (TS 083) 

Fő 

2016 26 

2017 37 

2018 27 

2019 28 

2020 28 

2021 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
  

 

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

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

 

A jogellenes elkülönítés (szegregáció) leggyakrabban az oktatásban tapasztalható. Éppen 

ezért a törvény szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül a bármely csoporthoz tartozó 

személyek elkülönítése egy oktatási, nevelési intézményben, illetve az azon belül létrehozott 

tagozatban, osztályban, csoportban, beleértve azt is, ha az elkülönítés számarányukhoz 

viszonyítva lényegesen nagyobb arányban érinti a csoport tagjait, mint a többi tanulót.  

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti valamely személy vagy csoport 

olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény 

létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben 

meghatározottakat. 

 

Táplánszentkereszt község kiemelten törekszik arra, hogy ilyen eset egyáltalán ne 

fordulhasson elő. hátrányos megkülönböztetés nem történt, az egyenlő bánásmód 

követelményének megsértése miatt eljárásra nem került sor. 

 

 

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

hatékonyságában mutatkozó eltérések 

  
A  településen 1-1 intézmény működik, eltéréseket kimutatni, elemezni nem tudunk. 

 

Néhány tanulói eredmény:  

 

Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola (2017/2018) 
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Magatartás 

Az iskola tanulóinak magatartási átlaga: 4,23. 

1-4. évfolyamokon: 4.46, 

5-8. évfolyamokon: 4,07. 

 

Szorgalom 

Az iskola tanulóinak szorgalom átlaga: 4,01. 

1-4. évfolyamokon: 4,53, 

5-8. évfolyamokon: 3,69. 

 

Tanulmányi teljesítmény 

Az 1. évfolyamon szövegesen értékelik a pedagógusok a tanulók teljesítményét. Elsős 

tanulóik 43 %-a kiválóan teljesített, 46 %-a jól teljesített, 11 %-a megfelelően teljesített,  

 

A 2-8. évfolyam tanulmányi átlaga mutatja az iskolai átlagot: 4,05. 

Hat tanuló nem teljesítette a követelményeket a 2-8. évfolyamon (5 tanuló a pótvizsgán 

teljesítette a rá vonatkozó követelményeket, 1 tanuló a HÍD programban folytatta 

tanulmányait, évet ismétlő tanuló nem volt. 

 

A legjobbiskola.hu tette közzé az idei gimnáziumi, szakközépiskolai százas rangsorokat. A 

sorrend kialakításánál az Oktatási Hivatal által közzétett legfrissebb országos 

kompetenciaméréseket vették figyelembe.  

Az általános iskolai rangsorban Vas megyéből elsőként 48. helyen áll a Körmendi Kölcsey 

Utcai Általános Iskola és Művészeti Általános Iskola,  másodikként 63. helyen áll a 

Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános iskola. Ezen a listán egy szombathelyi 

iskola, a Paragvári Utcai Általános Iskola szerepel, kereken a 100. helyen. 

Forrás: Legjobb 100 iskola a 2017/2018. tanévben. 

 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Az általános iskola pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják 

az esélyteremtés és gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

 Felzárkóztató foglalkozások, 

 Tehetséggondozó foglalkozások, integrációs program működtetése, 

 Indulási hátrányok csökkentése, 

 Differenciált oktatás és képességfejlesztés, 

 Pályaválasztás segítése, 

 Személyes, egyéni tanácsadás (tanulóknak, szülőknek), 

 Egészségvédő és mentálhigiéniás programok szervezése, 

 Családi életre történő nevelés, 

 Napközis, tanulószobai foglalkozások, 

 Egésznapos iskola, 

 Egészségügyi szűrővizsgálatok, 

 A tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek), 

 Szülőkkel való együttműködés, 

 Fogadó órák biztosítása, 

 Szülői értekezletek, 
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 Tájékoztató a pedagógiai szakszolgálat, a családsegítő és a gyermekjóléti 

szolgálatokról, szolgáltatásokról, 

 
A rászoruló gyermekek az óvodai, iskolai nevelés-oktatás keretében kiemelt figyelmet 

kapnak.  
 

4.4.6. számú táblázat - Gyermekjóléti, hátránykompenzáló szolgáltatások 

Év 

Biztos kezdet 
gyerekházat 

rendszeresen igénybe 
vevő gyermekek száma 

Tanoda 
szolgáltatást 
rendszeresen 
igénybe vevő 

gyermekek száma 

Család- és 
gyermekjóléti 

szolgáltatást igénybe 
vevő kiskorúak 

száma 

Szünidei 
étkeztetésben 

részesülő gyermekek 
száma (TS 112) 

Fő Fő Fő Fő 

2016 n.a. n.a. n.a. 0 

2017 n.a. n.a. n.a. 0 

2018 n.a. n.a. n.a. 0 

2019 n.a. n.a. n.a. 3 

2020 n.a. n.a. n.a. 3 

2021 n.a. n.a. n.a. 7 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményfenntartói adatok 
  

 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 
 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Jövőkép, családkép hiánya, családmodellek 

átalakulása: szülők válása, szülő elvesztése, 

diszfunkcionálisan működő családok 

 

 

 

Kortárs csoportok, deviancia kezelése, 

fokozott figyelem, mentálhigiéné, projektek, 

iskolapszichológus alkalmazása, 

kapcsolattartás a családdal, lehetőségekhez 

mérte segítségnyújtás, problémák jelzése a 

segítő szolgálatoknak 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

A nemek közötti esélyegyenlőséget Európai Uniós irányelvek és további törvények is 

biztosítják. Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis 

mind a nőket, mind a férfiakat minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog 

tekintetében azonos jogok illetik meg. A nőket és férfiakat egyenlő bánásmód illeti meg a 

munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel, a szociális biztonság, stb. területén.  

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

A nők gazdasági, munkaerő-piaci speciális helyzetét többek között az adja, hogy egyszerre 

több szerepet töltenek be a mindennapi életben, egyszerre kell helytállniuk a munkahelyen és 

a családjukban. A kettős szerep miatt sokszor plusz terhek nehezednek rájuk, s ez a szerepek 

összehangolása néha nehézséget jelenthet mindkét fél számára. A visszatérni szándékozó, 

illetve a kisgyermeket nevelő nők számára a korábbi munkahelyükre való visszatérés több 

szempontból is nehéz feladatot jelent. Munkától való tartós távollétük alatt készségeik, 

ismereteik elavulnak, megkopnak, amely alkalmazásukban hátráltathatja őket (főleg, ha több 

gyermek születése miatt hosszabb időt töltöttek távol). Még nagyobb hátrányban vannak azok, 

akik gyermeküket, vagy gyermekeiket egyedülállóként nevelik, és/vagy esetleg 

pályakezdőként kevés munkatapasztalattal rendelkeznek.  

 

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a 

munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 

követelményét meg kell tartani. Az Ebktv. pedig megfogalmazza a közvetlen és a közvetett 

diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül 

hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő személyekhez képest, amit nem tud 

befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot, az 

anyaságot és terhességet is. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség, kedvezőtlen 

munkaerő-piaci helyzetük számos okra vezethető vissza. Ilyen többek között az anyaság, az 

iskolázottság, az életkor. 

 

A foglalkoztatás és a munkanélküliség alakulásának a nők körében a településen nem lehet 

okozati tényezője a bölcsődei, óvodai férőhelyek száma, hiánya, hiszen az településünkön, 

mindenki számára elérhető szolgáltatás. 

 

Az Országgyűlés Hivatala képviselői információs Szolgálat oldalán a „Nők a 

munkaerőpiacon” 2017. évi tanulmány szerint a nők és a férfiak közti egyenlőség az EU 

alapértéke. 

 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) jelentése (Women at Work Trends, 2016) 

szerint a nők oktatási rendszerben való nagyobb arányú részvétele nem konvertálódott 

át a munkaerő-piaci pozíciójuk javulásába. (A nők nagyobb számban vesznek részt a 

felsőoktatásban és a képzéseken, és emellett bizonyos szakmacsoportokban (oktatás, 

egészségügy, segítő szakmák) felülreprezentáltak, horizontális szegregáció 

érvényesül.) 
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 A Világgazdasági Fórum nemek közti rést mérő indexe (global gender gap) szerint  

Magyarország 2016-ban a 101., 2006-ban az 55. helyen állt (144 ill. 115 ország 

között).  

 A női foglalkoztatás előnyeinek leggyakrabban az empátiát, a rugalmasságot, a 

kompromisszum- és alkalmazkodó készséget tartják.  

 A Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2011-2020) 

kereteiben célul tűzték a munka és magánélet összehangolásának támogatását és a 

férfi-női részvétel aránytalanságai csökkentését a döntés-hozatalban. 

 A bérszakadékot befolyásolja a nemek által űzött foglalkozások különbözősége, a 

munkáltatók női karrierépítéshez és a családi kötelezettségekhez való viszonyulása, az 

átláthatóság és a közvetlen hátrányos megkülönböztetés.  

 Magyarországon 2015-ben közel 10%-kal volt alacsonyabb az 55 év feletti nők 

foglalkoztatottsága, mint az EU-ban. (37,7% versus 46,9%) 

 A vállalkozói kedv és a női vállalkozók száma jelentősen alacsonyabb, mint a férfi-

aké.  
 

5.1.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 
(a 3.2.1. táblával azonos)  

Év  

Nyilvántartott álláskeresők aránya az  
állandó népességben a 15-64 évesek körében 

Férfiak aránya  
(TS 033) 

Nők aránya  
(TS 034) 

Összesen 

% % % 

2016 1,91 1,65 1,78% 

2017 1,59 2,01 1,80% 

2018 1,97 2,15 2,06% 

2019 1,17 2,07 1,62% 

2020 1,85 2,94 2,40% 

2021 1,63 1,71 1,67% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 67 

5.1.2.  számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott 
álláskeresők  (a 3.2.3. táblával azonos) 

Év  

180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált 

munkanélküliek aránya 
(TS 057) 

Nők aránya a 180 napon túli 
nyilvántartott álláskeresőkön 

belül (TS 058) 

 % % 
 

2016 58,06 38,89 
 

2017 48,39 46,67 
 

2018 48,57 47,06 
 

2019 55,56 80 
 

2020 57,5 60,87 
 

2021 67,86 52,63 
 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 

 

5.1.3. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma  
(a 3.2.6. táblával azonos) 

Év  

Nyilvántartott 
álláskeresők száma 

(TS 052) 

Nyilvántartott pályakezdő 
álláskeresők száma 

(TS 053) 

fő Fő 

2016 31 2 

2017 31 1 

2018 35 4 

2019 27 4 

2020 40 3 

2021 28 2 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

A foglalkoztatását segítő és képzési programok esetében figyelembe kell venni, hogy megnőtt 

a szakmunka iránti igény, amely elsősorban a férfi munkaerőt érinti. (nehéz fizikai munka: pl. 

kőműves…) A nők fizikai erejüknél fogva kevésbé vonhatók be ezekre a területekre. 

Kifejezetten csak nőknek meghirdetett foglalkoztatást segítő képzési programok kis számban 

indulnak, de jellegüknél fogva jellemzően pl. a szociális ápoló, takarító, informatikai 
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képzések, melyeket a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya indít, ők jelentkeznek, őket 

vonják be.  

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

A nők elhelyezkedési esélyeit csökkenti az alacsony iskolai végzettség, a származás, etnikai 

hovatartozás, vagy ha hátrányos helyzetű kistérségekben élnek. Különösen nehéz helyzetben 

vannak azok, akiknél ezek a tényezők együttesen jelentkeznek.  

 

Az alacsony iskolai végzettségűek elhelyezkedési lehetősége a település és agglomerációja 

kínálta munkahelyeken alacsony. Elsősorban az önkormányzat és intézményeinek 

közfoglalkoztatási programjaiban kapnak feladatot és az indított képzéseken, programokban 

vesznek részt. Az önkormányzat több intézménye gyakorlóhelyként segíti a képzésben 

résztvevőket ezzel is lehetőséget biztosítva későbbiekben az esetleges foglalkoztatásra. A 

szomszédos megyei jogú város  nagyobb munkáltatói elsősorban betanított munkásokat 

alkalmaznak, jellemzően alacsony iskolai végzettségűeket és közülük jelentős számú nőt. (. 

Alkalmi jelleggel, nyári időszakban idénymunkán jelentős számú alacsony végzettségű nő 

helyezkedik el és ez jelent jövedelmet számukra.  

 

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

 

A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség. Hivatalos 

észrevétellel nem éltek a foglalkoztatás területén jelentkező hátrányos megkülönböztetésről.  

 

Ugyanakkor az önkormányzat és annak intézményei a helyzetelemzés készítésének 

időpontjában csak kevés adattal rendelkeznek a gender szempontok és problémák 

tekintetében. 
 

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 településen biztosított a bölcsődei, az óvodai és iskolai ellátás is. A nők munkaerő-piaci 

elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott napközbeni 

ellátásokhoz történő hozzáférés, mert esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. 

A kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges a bölcsődei férőhelyek 

száma. A gyermekek napközbeni ellátását biztosító 24 férőhelyes intézmény a családban 

nevelkedő 3 éven aluli gyermekek szakszerű gondozását – nevelését végzi. Ezen túlmenően a 

gyermekek életkorának és egészségi állapotának megfelelő, foglalkoztatást és étkeztetést 

biztosít azon gyermekek számára, akiknek szülei munkavégzésük, betegségük, szociális 

helyzetük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.  

Az önkormányzati intézmények saját hatáskörön belül oldják meg a nők rugalmas 

foglalkoztatását, összeegyeztetve a munka, a család, gyermeknevelés feladatát. 

 

Az önkormányzat a fenntartása alá tartozó intézményekben biztosítja a rugalmas munkaidőt. 

A gyedről, gyesről visszatérők igényeit figyelembe veszi. A Polgármesteri Hivatalban  egy 

babasarok kialakításával lehetőséget teremtünk arra a gyermekes anyáknak, hogy ha 

valamilyen oknál fogva be kell hozniuk a gyermeküket egy rövidebb időre, legyen egy hely, 

ahová biztonsággal lerakhatják a piciket játszani, rajzolni, mesefilmet nézni. 
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A kisgyermekes kolléganőket laptoppal és internet hozzáféréssel láttuk el. A gépek 

hazavihetőek, ezért ha bármely okból kifolyólag otthon kell gyermekükkel maradniuk, a 

hivatallal és intézményekkel történő kapcsolattartás, az internetes munkavégzés biztosított. 

Közintézményeinkben a munkavállalók 90 %-a nő. Ebből kifolyólag nagy számban 

dolgoznak gyermekes anyák, illetve gyermekvállalást tervező hölgyek. A munkaszervezést 

úgy biztosítsuk, hogy  ne érezzék magukat hátrányban csak azért, mert gyermeket vállaltak, 

illetve fognak vállalni.  Állandó megoldandó kérdés a sok, jól képzett nő gyerekvállalásával 

kapcsolatos munkáltatót érintő feladat és visszatéréseknek a szervezése úgy, hogy közben ne 

veszítsük el őket 

 

5. 2. 1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma (a 
4.3.1. táblával azonos) 

Év 

Betöltött 
védőnői 

álláshelyek 
száma 

(TS 109) 

0-3 év közötti 
gyermekek 

száma 

Átlagos 
gyermekszám 
védőnőnként 

db fő fő 

2016 1 n.a. - 

2017 0 n.a. - 

2018 1 n.a. - 

2019 1 n.a. - 

2020 1 n.a. - 

2021 0 n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatok 

 

5.2.2. a) Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma (4.3.3. 
a.) számú táblázatból 

Év 

Működő, 
önkormányzati 

bölcsődei férőhelyek 
száma 

Önkormányzati bölcsődébe beírt 
gyerekek száma 

db Fő 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. 

2020 n.a. n.a. 

2021 n.a. n.a. 

Forrás: Önkormányzati és 
intézményi adatgyűjtés 
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5.2.2. b) Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma (4.3.3. b.) számú táblázatból 

Év 

Működő 
munkahely
i bölcsődei 
férőhelyek 
száma (TS 

126) 

Munkahely
i 

bölcsődéb
e beírt 

gyerekek 
száma (TS 

122) 

Működő 
családi 

bölcsödei  
férőhelyek 

száma  
(TS 125) 

Családi 
bölcsődéb

e beírt 
gyerekek 
száma (TS 

121) 

Működő 
mini 

bölcsődei 
férőhelyek 
száma (TS 

127) 

Mini 
bölcsőd

ébe 
beírt 

gyereke
k száma 
(TS 123) 

Működ
ő 

(összes
) 

bölcső
dei 

férőhel
yek 

száma 
(TS 

124) 

Bölcsőd
ébe 

(összes) 
beírt 

gyerme
kek 

száma 
(TS 120) 

db Fő db Fő db Fő db Fő 

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 24 24 

2018 0 0 0 0 0 0 24 24 

2019 0 0 0 0 0 0 24 24 

2020 0 0 0 0 0 0 24 24 

2021 0 0 0 0 0 0 24 24 

 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
       

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A védőnő nyilvántartja a körzetében bejelentett lakcímmel rendelkező/életvitel szerűen élő 

várandós anyákat. Célzott és szükséglet szerinti gondozást végez családlátogatás és védőnői 

tanácsadás keretén belül. Írásban értesíti a gyermekvédelmi szolgálatot, ha észleli a várandós 

anya válság helyzetét.  

 

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik 

meg. Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott 

figyelmet fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek 

átadását már várandós korban kezdik meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások 

formájában. Segítséget nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá 

tartozó nyomtatványok kitöltésében.  Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek 

felvilágosítására alapvetően az iskolában kerül sor.  

 

Várandós és Csecsemő Tanácsadás.  

Önálló tanácsadás keretében körzetenként heti 2 óra csecsemő és heti 2 óra várandós 

tanácsadás van meghirdetve.  

Igény szerint Dr Teleki György háziorvos biztosítja a várandós tanácsadásokat a településen. 
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5.4 A nőket érő erőszak, kapcsolati erőszak 
 

A célcsoport vizsgálatánál emliteni kell, hogy jelentős probléma a családon belüli erőszak, 

melyről nincsennek adatok helyi szinten.A családon belüli erőszak megelőzésénél fontos a 

probléma korai feltárása. A veszélyeztetett populáció elsősorban a nők és a gyerekek, ezért 

fontos, hogy tisztában legyenek azzal, hogy a sérelmükre elkövetett erőszakos cselekmények 

esetén kihez fordulhatnak segítségért. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere a háziorvosi 

szolgálat, a védőnő, a családsegítő szolgálat, óvoda és iskola, a szomszédok sokat tehetnek az 

észlelés érdekében. A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak összefüggésben van a 

gyermekbántalmazással, és az elhanyagolás is jelen van a gyermekek életében. Az érintett 

gyermekek családjaira jellemző, hogy többségük szociálisan hátrányos helyzetű és 

rendszeresek a szülők közötti konfliktusok. A bántalmazások hátterében főként anyagi, 

párkapcsolati, pszichés problémák és szenvedélybetegség állt.  

Ma Magyarországon a NANE Egyesület a legismertebb szervezet, mely felvállalta e 

társadalmi jelenségről szóló ismeretek terjesztését. Mezőberényben a elsősorban a Városi 

Humánsegítő Szociális Szolgálat intézményei azok, akikhez a nőket érő erőszak esetén 

támogató segítségért fordulhatnak. 
 

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

otthona) 

 

A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások településünkön korlátozottak. Nincs 

anyaotthon, családok átmeneti otthona. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat tud segítséget 

nyújtani, családsegítés keretében. A helyettes szülői hálózat a gyermekjóléti szolgálat 

koordinálásával működő a szolgáltatás, mely a gyermekek átmeneti gondozását biztosítja. A 

szülő kérelmére vagy beleegyezésével, ideiglenes jelleggel, teljes körű ellátást biztosít, ha a 

szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, indokolt távolléte, vagy más 

akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban megoldani nem tudja.  

 

 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A nők közéletben betöltött szerepét vizsgálva nem szabad elfelejteni, hogy az azonos jogok 

érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére nemcsak a női nem 

reprezentálása miatt van szükség a politikában, azaz a közügyekről való döntési 

mechanizmusban, hanem mert ez szolgálja leginkább a közös érdeket. 

 

Önkormányzat példamutatással hívja fel a figyelmet a nők társadalmi szerepvállalásának 

erősítésére. Önkormányzati képviselők körében 3 nő található. A Hivatal dolgozóinak 100 %-

a nő. Ha az önkormányzati intézmény hálózat felső vezetését vizsgáljuk, akkor 100 %-a nő.  

Megállapítható, hogy községünkben  nincs olyan szervezet, amely a nők érdekvédelmére 

alakult volna. 

 
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 
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A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémákról és felszámolásukra irányuló 

kezdeményezésekről nehéz beszélnünk. Az önkormányzat intézményei nagyon kevés adattal 

rendelkeznek a gender szempontok és problémák tekintetében, illetve a nők elleni hátrányos 

megkülönböztetést nem könnyű objektíven, tényszerűen regisztrálni. A tapasztalatok azonban 

azt mutatják, hogy a roma nők, a sokgyermekes vagy egyedül nevelő anyák többszörösen 

hátrányos helyzetben vannak a munkaerő-piacon. Ennek általános oka részben a klasszikus 

családmodellben is keresendő, mi szerint a nőnek a fő feladata a családban a házkörül van. A 

gyermek születését követően fontos szerepe van a közművelődésnek, a sport és szabadidő 

eltöltési lehetőségeknek az érintett célcsoportnál. A nők várható élettartamának 

meghosszabbodását nehezíti, hogy a társadalomban betöltött szerepük, ennél fogva 

munkakörülményeik, életmódjuk egyre hasonlóbbá válik a férfiakéhoz, aminek az a 

velejárója, hogy körükben az egészségkárosító kockázati tényezők közelednek a férfiakéhoz. 

 
Szakmai tapasztalataink szerint a gyermek születését követően az otthon maradó szülő 

magányosnak érzi magát. Hirtelen az eddigi aktív életéből minden háttérbe szorul, a 

megszokottól eltér, és fellép a félelem a „más”- tól. Ezért az Önkormányzat a közművelődés, 

a sport, a szabadidő eltöltésének terén olyan családbarát környezetet kíván teremteni, amely 

közösségi teret nyújt számukra is.  A közparkok és játszóterek alkotják a község 

zöldhálózatának központi elemeit,a babák-mamák fontos találkahelyeit. 

Tizenöt  éve működik a településen Baba-mama klub. 
 
 

A gyedről, gyesről visszatérő munkavállalókban gyakran motoszkál az a szorongást keltő 

kérdés, hogy a munkáltatójuk visszaveszi-e őket korábbi állásukba, esetleg sikerül-e elérniük, 

hogy családbarátabb foglalkoztatási feltételekkel dolgozhassanak (részmunkaidő, távmunka, 

oktatási intézmények rendjével összehangolható műszakbeosztás stb.), van-e lehetőségük arra, 

hogy gyereküket bölcsődébe adják.  

 

A gyermekgondozási ellátás letelte után az igénybe vevők, – akik Magyarországon 

jellemzően és döntően az anyák – 3/4-e tervezett munkavállalást, azaz a kétkeresős 

családmodell továbbra is domináns. A Kormány családbarát politikája, fiatalok lakáshoz 

jutásának segítése mellett nyilván a felvett hitelek visszafizetése ösztönzi a gyermekükkel 

otthon lévő anyákat a mielőbbi munkaerő-piaci visszatérésre. 

 

Ahhoz, hogy korábbi munkáját folytathassa, a többeknek a kisgyermeket nevelő nők 

hátrányos munkavállalói pozíciójából kell megküzdeniük jövendő állásukért. Egyre többen 

vannak azok, akik az ellátás ideje előtt nem dolgoztak, esetükben a munkatapasztalat hiánya 

további gondot jelent. Az ellátási idő letelte után a községekben élő nők nehezebb helyzetben 

vannak, mert gyakrabban kényszerülnek a családi teendőkkel nehezen összeegyeztethető 

ingázásra, mint a városokban élők, s bölcsődei férőhely hiányában kevésbé tudnak szabadon 

dönteni a munkaerőpiacra való visszatérés időpontjáról. 

 

A jelenlegi bölcsődei férőhely – 2 csoport, 24 fő – nem elégíti ki az igényeket, ezért a 

bölcsőde bővítése halaszthatatlan feladat. 

 

Bölcsődei oldalról nézve az intézményeknek helyet kell biztosítaniuk azoknak a legalább 20 

hetes kisgyermekeknek, akiknek a nappali felügyelete nem megoldott, mert a szülők 

dolgoznak, esetleg tanulnak, vagy más olyan okuk van (például betegség), ami miatt a nappali 

felügyeletre szükség van. Nyilván mindez a férőhelyek maximális mértékéig igaz.  
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A munkahellyel rendelkező nők 
keresőtevékenységének végzése és a családi feladatok 
összehangolása nehezen megoldható, munkába való 
visszatérés, családfenntartói szerep vállalás, segítés, 
anyagi biztonság megteremtéséhez hozzájárulás 

bölcsődei férőhelybővítés, korszerű 
munkaidőbeosztásnak megfelelő bölcsődei-óvodai 
intézményi háttér kialakítása, atipikus foglalkoztatási 
formák, illetve kötetlen munkaidő bevezetése, 
kisgyermekes nők önfoglalkoztatásának segítése 

 
 6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

demográfiai trendek stb.) 

 

A társadalmi elöregedés globális problémává lett Magyarországon, így érinti 

Táplánszentkeresztet  is. Egyre kevesebb gyermek születik, az idősek száma növekszik. Az 

utóbbi évek munkanélkülisége, közfoglalkoztatott viszony gyakorisága sok időskorú esetében 

kisnyugdíjat, minimális jövedelmet eredményezett. Ennek következményeként a megélhetés 

gondja jelen van életükben. Mindez maga után vonja az alacsony életszínvonalat, az élet 

minőségük romlását. Az időskorra jellemző a szellemi és fizikai aktivitás csökkenése, önellátó 

képességük beszűkölése, a betegségek megjelenése. Az egyedüllét miatt gyakori a depresszió 

és a demencia kialakulása, a súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott demencia.  

Az idősek szociális helyzetét azonban az is befolyásolja, hogy milyen típusú családban él. Az 

egyedül élő szociálisan, egészségügyileg rászorult idős emberek jó esetben – férőhely 

függvényében a településen működő szociális otthonban vehetnek igénybe szolgáltatást.  

 

Táplánszentkeresztre  jellemző időskori adatok: 

Állandó lakosok száma 2018. január 1-jén: 2613 fő 

Ebből: 61-  70 évesek száma:    377  fő 

  71-  80 évesek száma:   377  fő 

  81-  90 évesek száma:     70  fő 

  91-100 évesek száma:       4  fő  

 

Az idősek nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, a kötelező társadalombiztosítási 

nyugdíjrendszer saját jogú; és hozzátartozói nyugellátásokat biztosít számukra. A 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás az özvegyi 

nyugdíj; az árvaellátás; a szülői nyugdíj; a baleseti hozzátartozói nyugellátások valamint az 

özvegyi járadék. A megváltozott munkaképességű nyugdíjasok rokkantsági ellátásban és 

rehabilitációs ellátásban részesülhetnek.  

Ugyanakkor elmondható, hogy Táplánszentkereszten még mindig erősnek mondhatók az időseket 

támogató családi kapcsolati rendszerek hálózata. Generációk élnek együtt és segítik egymást. 
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Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a 

házasok, és növekszik az özvegyek aránya. Községünkben  az egyedül élő idősek aránya  39 

%.   

 

A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

– növekszik az átlagéletkor, 

– magasabb a középkorúak halandósága, 

– nők hosszabb élettartama („feminization of ageing”). 

 

 

 

 

 

 

6.1. számú táblázat - Öregedési index (3. táblával 
azonos) 

Év 

65 év feletti 
állandó 

lakosok száma 
(fő) 

(TS 026 és TS 
028 összesen) 

0-14 éves 
korú állandó 

lakosok 
száma (fő) 

(TS 010 és TS 
012 

összesen) 

Öregedé
si index 

%  
(TS 030) 

2016 441 406 108,62% 

2017 458 433 105,77% 

2018 486 425 114,35% 

2019 504 417 120,86% 

2020 488 420 116,19% 

2021 489 425 115,06% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
 

 

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

Év 

Nyugdíjban, 
ellátásban, 

járadékban és 
egyéb 

járandóságban 
részesülő 

férfiak száma 
(TS 063) 

Nyugdíjban, 
ellátásban, 

járadékban és 
egyéb 

járandóságban 
részesülő nők 

száma (TS 064) 

Összes 
nyugdíja

s 

2016 269 392 661 

2017 258 393 651 

2018 253 399 652 

2019 258 394 652 
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2020 245 362 607 

2021 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

6.1.2. számú táblázat - Nyugdíjszerű ellátások 

Év 

Életkoron 
alapuló 

ellátásban 
részesülő 

férfiak 
száma 

(TS 067) 

Életkoron 
alapuló 

ellátásban 
részesülő 

nők száma 
(TS 068) 

Öregségi 
nyugdíjba

n 
részesülő 

férfiak 
száma 

(TS 069) 

Öregség
i 

nyugdíj
ban 

részesül
ő nők 
száma 

(TS 070) 

Özvegyi 
és szülői 
nyugdíj

ban 
részesül
ő férfiak 
száma 

(TS 071) 

Özvegyi 
és szülői 
nyugdíj

ban 
részesül

ő nők 
száma 

(TS 072) 

Időskorú
ak 

járadéká
ban 

részesítet
tek havi 
átlagos 
száma 

(fő) 
 (TS 134) 

2016 14 3 203 314 3 24 0 

2017 17 2 189 323 1 19 0 

2018 17 3 188 328 1 22 0 

2019 17 2 200 330 0 17 0 

2020 13 2 191 306 0 11 0 

2021 0 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar            

  
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Ma Táplánszentkereszten az önkormányzati intézmények nem foglalkoztatnak nyugdíjas 

korúakat és a település munkáltatóitól jelenleg erre vonatkozóan nincs rendelkezésre álló adat. 

A nyugdíjasok foglalkoztatására a nyugdíjtörvény szigorodó változásaival kedvezőtlen 

hatások figyelhetők meg. (Előrehozott nyugdíjba vonulás és a nyugdíj melletti munkavállalás 

szigorodó feltételei miatt.) A rokkantsági nyugdíj a jelenlegi törvény szerint rokkant és 

rehabilitációs ellátás lett. Az idősekhez az öregségi nyugellátás tartozik. A változások a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. (Tny.) törvényben 

megtalálhatóak. A módosítások alapvetően az eljárási szabályokat érintik, illetve technikai 

http://adozona.hu/jogtar/395_1997_LXXXI_torveny_tarsadalombiztositasi/219315
http://adozona.hu/jogtar/395_1997_LXXXI_torveny_tarsadalombiztositasi/219315
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jellegűek, és beiktatásukat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. (Ákr.) 

törvény 2018. január 1-jei hatályba lépése indokolja. 

Az érintett célcsoport szempontjából a településen hosszútávon megoldást jelenthetnek a 

szomszédos városban Szombathelyen lévő Nyugdíjas Szövetkezetek. 

 Az 50 év feletti munkavállalók alkalmazása ellen megfogalmazott két legerősebb érv az 

idegen nyelvtudás és a megfelelő számítástechnikai ismeret hiánya. Ugyanakkor számos érv 

szól az alkalmazásuk mellett is, hiszen a munkában töltött évek alatt komoly szakmai 

tudásbázist halmoztak fel. 

 

 

 

 

6.2. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén (a 3.2.2. táblázatból) 

Nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fő 
összese

n 
31 31 35 27 40 28 

41-45 év (TS 042) 
Fő 3 2 5 3 9 4 

% 9,68% 6,45% 14,29% 11,11% 22,50% 14,29% 

46-50 év (TS 043) 
Fő 1 2 3 4 3 3 

% 3,23% 6,45% 8,57% 14,81% 7,50% 10,71% 

51-55 év (TS 044) 
Fő 3 2 2 1 3 1 

% 9,68% 6,45% 5,71% 3,70% 7,50% 3,57% 

56-60 év (TS 045) 
Fő 4 7 5 2 5 3 

% 12,90% 22,58% 14,29% 7,41% 12,50% 10,71% 

61 éves, vagy afeletti (TS 
046) 

Fő 4 5 6 6 6 7 

% 12,90% 16,13% 17,14% 22,22% 15,00% 25,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 

       

 

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

foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb 

programok a településen) 

 

Az idősellátás területén egyre jelentősebb szerep jutott a civil szektornak, egyházi, alapítványi 

és magán szervezeteknek. Táplánszentkereszten több civil szervezet /Gyöngyvirág dalkör, 

foltvarrók, kultúrális egyesület, helyi karitász/ is biztosítja, szervezi az idősek szabadidő 

eltöltésének sokszínű programját. Pályázatok útján szervezik képzéseiket, bekapcsolódva 

megyei, térségi rendezvényekbe. Helyi szinten meg kell említeni a Nyugdíjasok  Klubját, 

mely évek óta több mint 40 fő időskorúnak az összefogását vállalta fel. Programjaik 

sokrétűek, az egész évet lefedő találkozási alkalmakat teremtenek. Az önkormányzat 
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intézményei, és az  egyház is kiemelt szerepet fordítanak az idősek  programjaira. A 

községben számtalan területen megjelentek az időskorúak köréből kikerülő önkéntesek, akik a  

község rendezvényeinek szervezésében vesznek részt és aktívan bekapcsolódnak a település 

közéletébe is. 

 

Emellett számtalan rendezvény is elérhető az érdeklődők számára. A Jókai Mór Művelődési 

Ház, Községi-Iskolai Könyvtár és Teleház évente újabb és újabb lehetőséget hirdet a 

közösségi összejövetelekre, figyelembe véve az idősek által jelzett igényeket.  

 

A helyi önkormányzat kiemelt figyelmet szentel az idősekre, évente megrendezésre kerül az 

idősek napja. A Gyöngyös-Sorok menti Szociális Alapellátó kiemelten foglalkozik az idősek 

helyzetével, támogatásával és segítésével. Emellett a Polgármesteri Hivatalhoz is fordulhatnak 

információért. Táplánszentkereszt község Polgármestere és Jegyzője évek óta köszöntik a 

szép korúakat, felkeresik őket.  

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A diszkrimináció felmérése e célcsoport tekintetében is rendkívül nehéz. A szakirodalomból 

is tudható, hogy az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci 

diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések is előbb 

érik el őket. A Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya és a közmunka program lehetőséget 

biztosít a nyugdíj előtt álló idősebb korosztály munkavállalásában (képzések, új szakmákban 

való elhelyezkedés) és igyekeznek ellensúlyozni a hátrányos megkülönböztetést a 

foglalkoztatás területén.  

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

gyakorlásához való hozzáférés 

 

Táplánszentkereszten a helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas 

színvonalú. Az önkormányzat és intézményei, civilszervezetei önállóan és együttműködve is 

törekednek az érintett célcsoport közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés biztosítására. 

6.3. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma 
(Megegyezik a 6.1.1-es táblázattal) 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 
száma (TS 063) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma (TS 064) 

Összes nyugdíjas 

2016 269 392 661 

2017 258 393 651 

2018 253 399 652 

2019 258 394 652 

2020 245 362 607 

2021 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
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A személyes gondoskodást nyújtó, időseket érintő szociális ellátásokat az önkormányzat a 

kötelezően ellátandó feladatai között biztosítja. A szociális alapszolgáltatások 

megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan 

rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, 

valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik 

megoldásában. Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt 

rászoruló személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a 

rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában gondozza. 

Önként vállalt faladataival pedig ellátotti csoportok sajátosságaihoz kapcsolódó 

szükségletekhez alkalmazkodik.  

 

Az idősek ellátására Táplánszentkereszt és másik 8 környékbeli önkormányzat a 

Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás által fenntartott Gyöngyös-Sorok menti Szociális 

Alapellátó intézmény alakult. 

 

Táplánszentkereszt viszonylatában az ellátottak korcsoportonkénti megoszlását mutatja az 

alábbi diagram. Az idősek magas ápolási-gondozási igényét valószínűsíti, hogy az ellátottak 

döntő többsége, 61,2%-a a 80-89 év közötti korosztály tagja, s csaknem valamennyien (93%-

uk) betöltötték a 70. életévüket. A nemek közötti arány a nők javára tolódik el, mely 76%. 

 
 

 
 

Ezáltal biztosítva van, hogy az ellátást az idősek a lakókörnyezetük közelében tudják igénybe 

venni. 

 

Az idősek átmeneti elhelyezésének szükséglete elenyésző esetben merült föl. A tartós 

férőhelyekre átmeneti időszakra felvett idősek a végleges elhelyezés igényével lépnek fel 

szinte valamennyi esetben. A hosszabbéletűségből adódóan a tartós bentlakásos elhelyezésre 

jelentkezik markáns szükséglet.  

 

Házi segítségnyújtás 

 

A házi segítségnyújtás célja, a szolgáltatást igénybe vevő személy önálló életvitelének 

fenntartása a saját lakókörnyezetében. Községünkben a házi segítségnyújtást az önkormányzat 

társulásban fenntartott intézménye biztosítja, mely 3 házi gondozóval látja el a feladatot  

település területén. 

Az engedélyezett ellátotti létszám 36 fő  a társulásban résztvevő 9 településen. Községünkben 

18 fő jelenleg az ellátottak száma, amely igény az utóbbi években jelentősen megemelkedett.  

Az ellátást az önkormányzat térítésmentesen biztosítja. 
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Gondozási szükségletük 90 %-ban 1 órát tesz ki.  

Házi segítségnyújtásban részesülők száma (fő):   

Szolgáltató 
megnevezése 

Engedélyezett férőhely (fő) 
az előző adat százalékában 

Betöltött férőhely (fő) 
az előző adat százalékában 

2006. 
2010. 2014. 

2006. 
2010. 2014. 

fő % fő % fő % fő % 

GYSM Szociális 
Alapellátó 

20 20 100 36 100 20 20 100 36 100 

Férőhely kihasználtság: 100  100 100  

 
Várakozók száma: 

 0  0  

 

Családsegítő szolgáltatás 

 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 

segítségre szoruló személyek, családok, idősek számára az ilyen helyzethez vezető okok 

megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 

céljából nyújtott szolgáltatás.  

 

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

Év 

65 év feletti 
lakosság száma 
(férfiak TS 026,  

nők TS 028) 

Nappali 
ellátásban 
részesülő  

időskorúak 
száma (TS 129) 

Házi 
segítségnyújtásban  
részesülők száma 

(TS 130) 

Szociális 
étkeztetésben  

részesülők száma  
(TS 131) 

Fő Fő fő fő 

2016 441 0 15 54 

2017 458 0 14 60 

2018 486 0 11 80 

2019 504 0 11 62 

2020 488 0 6 55 

2021 489 0 8 49 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar   

   

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

 

c) idősek informatikai jártassága 

 

Az idősek informatikai képességeinek fejlesztése ma már elengedhetetlen. Ezzel nemcsak a 

munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélyeik nőnek, de általában véve is több információhoz 

juthatnak rövid időn belül és hatékony módon. Folyamatosak az idős korosztály részére 

meghirdetett képzések és a tudás megszerzésére irányuló programok. Ilyen példaértékű 

program volt a „Kattints rá, Nagyi!” és a „60 fölött az informatika világában”elnevezésű. Sok 
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esetben az időseknek abban kell segítséget nyújtani, hogy leküzdjék az újdonságtól, és a 

modern eszközök felhasználásától való félelmüket, és hogy képet kapjanak az internet széles 

körű felhasználásának lehetőségeiről. Emellett az is elengedhetetlen, hogy a számítógép 

vásárlásban segítséget kapjon ez a korosztály. Az önkormányzat intézményei biztosítják az 

idősek számára az internet szolgáltatás elérhetőségét. A könyvtárban eMagyarország Pont is 

megtalálható, amelynek új elnevezése a DJP Digitális Jóléti Pont, amelyhez pályázat 

keretében jutott a könyvtár. A Könyvtár is biztosítja az ingyenes hozzáférést és kiépítésre 

került az ingyenes WIFI elérés. Az igény a célcsoport részéről egyre nagyobb, mely betudható 

az internet elterjedésének, de megemlítendő a családtagok elköltözésének, munkavállalás 

miatti távolság esetén a kapcsolattartás egyik módjának is. 

 

 

d)generációk közötti programok 

 

Külön figyelmet kell fordítani azokra a programokra, amelyek különböző korú emberek 

együttlétére, együtt szórakozására adnak lehetőséget. Így lehetőség adódik az idősebb 

korosztályú, régóta a településen élő emberek és a fiatalabb már a faluban élő vagy a 

településre nemrég beköltözött kisgyermekes családok ismerkedésére, kapcsolatépítésére. Ez 

a programok során jól működik, szomszédi, baráti viszonyok alakulnak, akár pótnagyszülő 

szerepvállalásra is sor kerül. 

Továbbra is figyelmet kell erre fordítani, amely megelőzi az idősebb, gyermekeitől távol élő 

korosztály elmagányosodását, a fiatalabb családokkal való ismerkedés, közösség pedig pótolja 

a távol élő unokát, a fiatal családok számára megkönnyíti a beilleszkedést, kölcsönösen 

segíthetik egymást. 

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

településen 

 
Az idősödő társadalom helyzete felhívja a figyelmet, hogy az idősek ellátására fokozottan 

figyelni kell, nem lehet figyelmen kívül hagyni és a településen az életkorral járó sajátos 

igények kielégítését célzó programok szervezésére hangsúlyt kell fektetni.  

 

A célcsoporttal kapcsolatos sajátos igények kielégítését célzó programok felsorolásánál meg 

kell említeni az önkormányzatot, a katolikus egyház helyi karitászát, a Gyöngyös-Sorok menti 

Szociális Alapellátót és a Jókai Mór Művelődési Ház, Községi-Könytár és Teleházat is, ahol 

lehetőség nyílik a közösségi együttlétre, szabadidős programokban való részvételre. Minden 

évben megszervezésre kerül a településen több alkalommal egészségügyi szűrővizsgálat, 

tanácsadás. 2018. február és 2020 február között az Önkormányzat  pályázati támogatásnak 

köszönhetően olyan programokat tudo megvalósítani, mely többek között a helyi 

közszolgáltatások fejlesztésére vonatkozó cselekvési terv készítését is  célozza. A pályázat 

keretében különböző rendezvények kerülnek megrendezésre, amelyek között szerepel olyan  

programsorozat, amely magába foglalja egészségnap szervezését, szakemberek által 

megtartásra kerülő  előadásokat az egészséges életmódról, az időskor pszichés változásaival 

foglalkozó csoportos beszélgetést, az időskor jellegzetességeihez alkalmazkodó tanácsokat, 

gyakorlatokat a megfelelő testmozgáshoz. Továbbá kulturális rendezvényeket, amelyek során 

az egészséges táplálkozás jegyében vendéglátásra is sor kerül. 

  

Kulturális tevékenység körében az aktuális ünnepek, hagyományok felidézésére a népi 

szokások megismerésére nyílik lehetőség.  
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Az önkormányzat, a helyi polgárőrség és a  rendőrség munkájának eredménye az a program, 

amelynek célja  magányos, idős emberek segítése, figyelemmel követése. 

Célzott előadásokkal kifejezetten a célcsoport számára szerveződik a rendőrség, 

katasztrófavédelmi és tűzoltók előadása és felhívja a figyelmet a veszélyekre /szénmonoxid 

mérgezés, kémények ellenőrzése/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

  

Egyedül élők elmagányosodása, célzott programok 
szervezése 

Az érintett réteg közösségi életbe való bevonása 

 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Fogyatékos személy az, aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, 

értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a 

kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a 

társadalmi életben való aktív részvétel során.  

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó 

Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint 

fogyatékos személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy 

érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott 

személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

Tapasztalataink szerint elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeni. A 

munkáltató előítélete mellett a közlekedés eszközök használata is nehezíti helyzetüket. 

A fogyatékos személyek elszigeteltek a társadalomban, így családjaik is jobban elkülönülnek 

a környezetüktől, ami értelmi fogyatékosság esetén még jelentősebb. 

Magyarországon a 2001.évi adatok alapján 577 ezer fogyatékkal élő ember él, településünkön  

élő fogyatékkal élőkről nincs pontos adat. A helyzetelemzés során a fogyatékkal élőkkel 

kapcsolatos adatok nem mutatnak teljes képet, mivel nincs megfelelően alátámasztott adat.  

A település közvetlen szomszédságában lévő megyei jogú városban, Szombathelyen több civil 

szervezet foglalkozik érdekképviseletükkel, foglalkoznak a fogyatékkal élők egy-egy 

közösségével, de teljes átfogó képet mindez nem mutat. Az oktatási intézményekben, 
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egészségügyi ellátásban találhatók rész adatok, de ezek nem fedik le a teljes településen 

fogyatékossággal élő személyek egészét.  

A szociális ellátórendszer a fogyatékossággal élők számára a településen jól kiépítettnek 

mondható, elérhető számukra a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés. 

 

A közszolgáltatások esetében a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés a település 

teljes egészében még nem megoldott, annak ellenére, hogy a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. 7/B. §-a alapján az állam által 

fenntartott közszolgáltatásokhoz való hozzáférést 2010. december 31-ig kellett volna 

teljesíteni.  

A község valamennyi önkormányzat által fenntartott közszolgáltatást nyújtó épületekben 

biztosított  mind a fizikai, mind az infokommunikációs akadálymentesítés. 

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma 
nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők 
száma - Férfiak (TS 061) 

Megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaiban részesülők 

száma - Nők (TS 062) 
Összesen 

2016 36 36 72 

2017 38 36 74 

2018 35 34 69 

2019 31 34 65 

2020 32 31 63 

2021 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő  
fogyatékkal élők száma 

Év 
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos 

személyek száma  
(TS 128) 

2016 0 

2017 0 

2018 0 

2019 0 

2020 0 

2021 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; és helyi adatszolgáltatók  

 

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

foglalkoztatás, közfoglalkoztatás) 

 

A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek 

hiányában védett foglalkoztatásra jogosult. A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles 

biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a munkahelyi környezet, így különösen a 
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munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az átalakítással kapcsolatos költségek 

fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. Ha a fogyatékos személy 

foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy számára 

speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani 

kell. A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti.  

 

Településünkön sajnos nem jellemző az integrált, és a védett foglalkoztatás. Az önkormányzat 

intézményei lehetőség szerint – megfelelő munkavállaló esetén -  a törvényi előírásnak 

megfelelve foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű személyeket (többnyire a 

rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség miatt). A fogyatékos munkavállalókkal 

kapcsolatos probléma oka elsősorban az, hogy a teljesítménykényszer miatt nincs lehetősége a 

szervezeteknek a fogyatékos személy speciális munkavégzési körülményeit, igényeit 

figyelembe venni, emiatt sokszor alkalmazásuk is meghiúsul. 

 

EFOP pályázatok keretében az önkormányzat rehabilitáció keretében támogatott 

foglalkozatásban biztosítja az egészségkárosodott személyek foglalkoztatását a Szociális és 

Gyerekvédelmi Felügyelet közreműködésével. Jelenleg két főt alkalmaz, féléves időtartamra. 

 

b) munkavállalást segítő lehetőségek 

 

A tartós egészségügyi problémákkal illetve fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci 

lehetőségei erősen korlátozottak. A foglalkoztatásukat nehezítik a széleskörű fogyatékossági 

típusok és fokozatok. A különböző fogyatékossági típusok más-más lehetőségeket és 

igényeket generálnak mind a munkaadó, mind a munkavállaló részéről. 

 

A Nemzeti Szociálpolitikai Intézet  EFOP-1.1.1-15 kiemelt projektje keretében ,annak 

időtartama alatt folyamatosan alkalmazott fogyatékkal élő embereket könnyű fizikai és 

adminisztratív munkakörben. Esetenként tovább foglalkoztatásukat is biztosította. 

 

Az önkormányzat és intézményei nyitottak a fogyatékkal élők alkalmazására. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Gyakran előforduló probléma, hogy a fogyatékos személyt akadályozottsága miatt nem 

foglalkoztatják a végzettségének és képzettségének megfelelő álláshelyen. (pl.: felsőfokú 

végzettsége ellenére alacsonyabb végzettséggel is betölthető foglalkoztatást ajánlanak neki.)  

A fogyatékos személyek foglalkoztatása akkor is meghiúsulhat, ha a fogyatékos személy nem 

tudja megközelíteni a munkahelyet, a településen belüli közlekedési akadályok miatt, és 

különösen, ha a támogató szolgálattól sem kap segítséget. Ilyen információk beszerzése 

rendkívül nehéz, hiszen az érintettek nem hozzák a hátrányos megkülönböztetést 

nyilvánosságra, mert ezzel a jövőbeni alkalmaztatási kilátásaik is csökkennek. 

Táplánszentkereszten  jelzés ilyen jellegű problémáról nem érkezett. 

 

d) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

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 
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használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a 

kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is 

 

A támogató szolgálat a saját lakókörnyezetben, lakóotthonban élő fogyatékos személyeknek 

nyújt alapszolgáltatást, amely a közösségi és szabadidős szolgáltatások elérésben (szállítás, 

kommunikáció) ad támogatást, emellett az igénybevevő saját környezetében, lakásán nyújt 

fejlesztést, gondozást, segíti az önálló életvitelt, támogatja az önérdek-érvényesítést. 

A saját lakókörnyezetben élő fogyatékos személyeknek a nappali ellátás is fejlesztési, étkezési 

lehetőséget nyújt, segíti az önálló életvitelt, a társadalmi szerepek gyakorlását.  

A gondozást igénylő fogyatékos személyek átmeneti elhelyezést, tartós bentlakásos szociális 

intézményi ellátást (rehabilitációs, ápoló-gondozó) is igénybe vehetnek. 

E szolgáltatások a településen nem, de a közeli nagyvárosban Szombathelyen igénybe 

vehetőek.  

 

Fogyatékos személyek lakóotthona 

 

A lakóotthon olyan nyolc-tizenkettő fogyatékos személyt, vagy pszichiátriai beteget, illetőleg 

szenvedélybeteget befogadó intézmény, amely az ellátást igénybevevő részére életkorának, 

egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít.  

 

Táplánszentkereszten jelenleg készül 4 db lakóotthon az SZGYF által fenntartott idősek 

otthona területén, egyenként 8-12 férőhellyel, ahol fogyatékos személyek számára ápoló-

gondozó célú lakóotthoni ellátás lesz biztostható.. Az intézmény saját  foglalkoztató 

bevonásával biztosítja majd a lakóotthonban élők fejlesztő-felkészítő foglalkoztatását, melyen 

belül szövést, kosárfonást, kreatív tevékenységeket végezhetnek. A beruházás 2019. december 

31-i határidővel készül el. Az elhelyezésre kerülő fogyatékkal élők nem és életkor, továbbá 

fogyatékosság szerinti megoszlására nincs adat. 

 

A lakóotthonban elhelyezésre kerülő személyek szociális segítését vagy igény szerint 

személygondozását feladatellátási megállapodás keretében az önkormányzat társulásában 

működő szociális alapellátás keretében látja el az önkormányzat. 

 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

A fogyatékkal élők pénzbeli, természetbeni ellátása a jogosultság alapján történik.  

A fogyatékkal élő személyek számára igénybe vehető ellátási, támogatási formákról a 

különböző szintű jogszabályok rendelkeznek. (pl. Fot., Szt., Cst. ) 

A fogyatékkal élő felnőttek legnagyobb részének sokszor egyetlen megélhetési forrása az 

általában alacsony összegű rokkantsági nyugdíj, rokkantsági járadék, rehabilitációs ellátás, 

illetve plusz juttatásként a feltételek fennállása esetén a fogyatékossági támogatás. A 

gyermekeket tartós betegségük okán magasabb összegű családi pótlék illeti meg. 
 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) egészségügyi és rehabilitációs ellátások elérhetősége, együttműködése 

 

busszal…. 
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b) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

Településünkön az önkormányzat valamennyi intézménye akadálymentesített, 

megközelíthető. Ez azért is fontos, mert elsődlegesen az akadálymentesítés hiánya az, ami 

miatt a fogyatékos emberek inkább otthon dolgoznak, vagy olyan munkahelyet próbálnak 

választani, melyet jól megközelíthetnek.  A közszolgáltatást nyújtó intézmények 

akadálymentesítése folyamatos. Az egészségügyi, szociális szolgáltatások, a kulturális 

programokhoz történő fizikai akadálymentesített helyszínen érhetőek el. A hatályos 

jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet 

biztosításával történik. 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. 

 

Táplánszentkereszt közintézményeinek akadálymentesítési kimutatása 

mozgáskorlátozottak vonatkozásában 

 

Általános Iskola: 

Fő út 12 teljes 

Fő út 5/b részleges 

 

Sportcsarnok komplex 

 

Községháza teljes  

 

Könyvtár részleges 

Művelődési Ház  teljes 

Helyi közgyűjtemény megoldatlan 

 

Orvosi rendelő  teljes 

 

Óvoda teljes 

 

Bölcsőde teljes 

  

Gyöngyös-Sorok menti Szociális Alapellátó 

 Család és Gyermekjóléti Szolgálat megoldatlan 

 Védőnői Szolgálat teljes 

  Konyha teljes 

 

Közintézmények közül az iskola és a sportcsarnok több szintes, ott lifttel megoldott, hogy a  

belső tereit, emeleteit is  tudják használni a fogyatékosok. Más közintézmény földszintes. 

Mindenhol a komplex akadálymentesítést  a jelen követelmények alapján saját forrásból 

szinte lehetetlenség megvalósítani, ennek kivitelezhetősége csak pályázati források megléte 

esetében lehetséges. 

 

c) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, 

fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató 

épületek akadálymentesítettsége 
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A helyi önkormányzat számos alkalommal kinyilvánítja, hogy számára fontosak a településen 

élő fogyatékos személyek. Szervezetek, egyesületek, intézmények  partnereként támogatását 

adja pályázatok beadásához. A szakemberek elmondása alapján az elszigetelten élő, 

fogyatékkal élő vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülők vagy fogyatékost ápoló 

családtag nehezen nyit a kapcsolatteremtésre, a közösségi programokra. Nem szívesen 

vesznek részt nyitott rendezvényeken. Ezt a tendenciát igyekszenek megtörni a célcsoporttal 

foglalkozó civil szervezetek. A fogyatékos ember alapvető joga, hogy hozzájusson a 

közérdekű, valamint a jogai gyakorlásához szükséges információhoz. Ez a hozzáférés jelenti 

egyrészt azt, hogy a fogyatékos személy érzékelje az információkat (a vak személy hallja, a 

siket személy lássa azokat), másrészt azt, hogy biztosított legyen számára a megfelelő 

értelmezés lehetősége. Ennek érdekében tovább fejlesztésre vár a honlap, hiszen hiányzik a 

hangos és a vakok és gyengén látók számára szükséges verziók telepítése. 

Az önkormányzatunk lehetővé teszi a lakosság által igénybe vehető elektronikus kapcsolatot, 

vagyis az ügyintézéshez szükséges adatlapok, űrlapok, nyomtatványok letölthetőségét. Az e-

közigazgatás kiépítése megtörtént van.  

 

d) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

Táplánszentkereszten az általa fenntartott közintézmények kivételével a munkahelyek 

többségénél nem megoldott az akadálymentesítés és az egyéb intézmények esetében is 

fejlesztésre vár. Akadálymentesnek csak az az épület tekinthető, amelyben minden szerkezet, 

berendezési tárgy minden ember számára – beleértve az átmenetileg vagy tartósan fizikai, 

érzékszervi, értelmi fogyatékossággal élő embereket is – önállóan használható. Az épületben 

lévő munkahelyek önállóan, külső segítség nélkül, korlátlanul és biztonságosan igénybe 

vehetők, mert az ehhez szükséges megfelelő méretű hely, információ, jelzésrendszer és 

műszaki háttér adott.  

Nem biztosított egyenlőre a Rendőrség körzeti megbízotti irodája és a templomok 

akadálymentesítése sem. Megoldott a gyógyszertár, és részben a vendéglátóhelyek 

kereskedelmi és gazdasági egységek elérhetősége. Az Uniós pályázatok előírásai szerint   az 

infrastrukturális fejlesztésben részesült vállalkozások és civil szervezetek esetében viszont 

követelményként írták elő a részbeni akadálymentesítést, melyek már megvalósultak illetve 

folyamatban vannak. Az érintett civil szervezetek székhelyeinek akadálymentesítése 

többnyire megoldott, mindennapi munkájukhoz, a foglalkoztatáshoz, alapszabályukban 

rögzítetteknek megfelelően.  

 

e) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

Táplánszentkereszten a közintézményekben a mozgássérültek számára parkolóhelyek, 

kerültek kialakításra.  
 

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

közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 

A célcsoport közlekedését vizsgálva figyelembe kell venni, hogy a közlekedéssel kapcsolatos 

törvényi szabályozás is arra irányul, hogy a közlekedési eszközök, utasforgalmi 

létesítmények, illetőleg az ezekhez tartozó jelző és tájékoztató berendezések a különféle 

fogyatékossággal élő személyek által biztonságosan használhatóak legyenek. Községünkben 

ez nem megoldott, pl. a parkolók mérete és néhol az elhelyezése sem megfelelő a különböző 

fogyatékossággal élő emberek biztonságos igénybevételéhez. 
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g) előnyben részesítés (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

A községi Könyvtárban nincs lehetőség  hangos könyvek használatára és kölcsönzésére, 

felolvasó szoftver, felolvasó gép és öregbetűs könyvek kölcsönzését be kell vezetni. 

 

Az önkormányzat évente támogatásban részesíti a fogyatékkal élő személyeket, karácsony 

tájékán. Szociális alapellátás iránti igényüket soron kívül intézi az önkormányzat. 

 

 

 

7.4 Fogyatékossággal élők sajátos igényeinek kielégítését célzó programok a településen 

 

 

7.5 A fogyatékossággal élőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és a 

felszámolásukra irányuló kezdeményezések 

 

7.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Egészségügyi prevenciós szolgáltatások 

hiánya, illetve megközelíthetetlensége 

Szükséges szűrőprogramokra történő eljutás 
nehézsége 

Célzott egészségügyi programok szervezése 

 

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

társadalmi felelősségvállalása 

 

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

szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 

közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma 

stb.) 

 

A településünkön jellemző a szolgáltatásokra, hogy egymásra épülnek, egymást kiegészítik. A 

személyre szabott szolgáltatások biztosítását a helyi ellátórendszeren belüli koordináció, 

együttműködés biztosítja. Ezek pontos számáról, szervezettségéről nem állnak adatok 

rendelkezésünkre. A kapcsolódó feladatok ellátásába egyre gyakrabban vesznek részt 

önkéntesek, közösségi szolgálatos középiskolások, akik aktívan veszik ki részüket. Az 

önkormányzat pályázatok, program megvalósítás kapcsán partnerségi, együttműködési 

megállapodásokat köt intézményeivel, civilszervezeteivel. Egyéb megállapodások számáról 

nincs információnk.  

 

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

partnerség bemutatása 
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A civil szervezetek esetében a Kulturális és Sport Bizottság  hatáskörben szakmai munkájuk 

függvényében támogatja rendezvényeiket. (sporttámogatás, községi rendezvények, 

nemzetközi kapcsolatok) Nagy rendezvényeiket a képviselő-testület külön kérelem alapján 

lehetőségéhez mérten támogatja.  

Erősnek mondható az önkormányzat- civil szervezetek- egyház - önkormányzati intézmények 

közötti együttműködés is, mely megnyilvánul a községben megvalósuló sikeres 

rendezvényekben. 

 

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

 

Az önkormányzat a község érdekeit szem előtt tartva több területen is együttműködik a 

térség településeivel. Elsősorban szociális területen erős az együttműködés, de a kultúra 

területén is partneri viszony alakult ki több településsel.  

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége 

 

Településünkön nincs nemzetiségi önkormányzat.  

 

e)  civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A községben  működő civil szervezetek többsége kapcsolódik, illetve részt vesz a 

közfeladatok ellátásában. A  civil szervezetek az érintett célcsoportokkal kapcsolatosan is az 

esélyegyenlőség elérésére törekszik. A szervezetek alapszabályukban meghatározott módon 

képviselik tagságukat, társadalmi párbeszédet kezdeményeznek szükség esetén, támogatják 

lehetőségükhöz mérten a látókörükben élő rászoruló célcsoport tagjait.  

 

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

Az önkormányzat számára fontos a helyi vállalkozások szerepvállalása, a község érdekeit 

figyelembe vevő intézkedéseik megtétele. Törekednek a jó partneri kapcsolat kialakítására, 

mely eredményeként közös akarattal tudnak lépéseket tenni az esélyegyenlőség 

megteremtéséért. A vállalkozások támogatóként jelen vannak a község rendezvényein, 

kezdeményezések mellé állnak és anyagilag is támogatják azokat. 

 

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése. 

  

HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek 

között a hatékonyabb együttműködés alakulhat ki a célcsoportok esélyegyenlőségi 

problémáinak a beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések 

megfogalmazásában, összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek 

megvalósításában, megkönnyítve így az önkormányzat esélyteremtő feladatainak ellátását. 

 

  9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

Táplánszentkereszt község Önkormányzata rendelkezik önálló honlappal, a  

www.taplanszentkereszt.hu oldallal, melyen a községet érintő információk megtalálhatók.  A 

honlapon elérhető, olvasható a HEP (2013-2018. és annak felülvizsgálatai) és ezzel 

kapcsolatos valamennyi információ. A HEP 2018-2020. tervezet az oldalon közzétételre 

került, így a lakók is véleményt mondhattak. Táplánszentkereszt község  Önkormányzata 

http://www.taplanszentkereszt.hu/
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Képviselő-testülete által elfogadott dokumentum feltöltésre kerül és hozzáférhető lesz, amely 

alapján az esélyegyenlőség folyamatokat, intézkedéseket megismerik és így biztosított lesz a 

megvalósítás folyamatos ellenőrzése.  

Emellett a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság https://hep.tef.gov.hu/ honlapján is 

elérhető. 

 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett 

nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati 

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

esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 

 

A dokumentumok elkészítését megelőzte az adatgyűjtés, mely kiterjedt az önkormányzat 

intézményei, vezetői felé, megfogalmazódtak a településen élők problémái, esélyegyenlőség 

biztosítása kapcsán felszínre kerülő akadályok. Az adatgyűjtés kiterjedt a kistérségi és helyi 

dokumentumokra, a Táplánszentkeresztet érintő területekre. Az adatgyűjtés folyamán mód lett 

megismerni a megkérdezett szervezetek jellemzőit, lehetőségeit, szabályozásukat és mindazt, 

amit eddig tettek és tesznek a saját területükön az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. 

Levélben, emailen kerültek kiküldésre a szempontok.  
 

c) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos 

észrevételeinek visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

 

A szervezeteknek és a lakosság számára is elérhetővé válik az elfogadott, községi  honlapon 

közzétett esélyegyenlőségi program. A határidőket figyelembe véve, az intézkedések 

eredményeiről nyílt bizottsági és képviselő-testületi üléseken történik beszámolás és ilyen 

módon biztosított lesz a megvalósítás ellenőrzése. A hatékony, a tervezett intézkedések 

érvényesülését korábban megválasztott HEP Fórum vezetője és a munkacsoport tagjai 

biztosítják és a törvényi előírás szerint két évente beszámolnak a képviselő-testületnek.  

 

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata legfontosabb célja a településen  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 egyenrangú tagjai közösségünknek, 

szerepvállalásuk azonos a többi lakoséval, a munkaerőpiacon is aktív tényezőként lépnek vel.  

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők felemelkedésének alapjait megteremtsük, 

megélhetési problémáikon segítsünk. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek szegénységének enyhítését, segítő támaszt kívánunk 

nyújtani részükre szüleikkel együtt az élet minden területén. 

Folyamatosan odafigyelünk arra, hogy az idősek is minőségi életet tudjanak élni, 

megbecsülésük, gondozásuk ügyében elhivatottak vagyunk. 

https://hep.tef.gov.hu/
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Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a felmerülő problémák folyamatos figyelését, 

feltárását, kezelését, munkaerőpiaci aktivitásukat. Mindent megteszünk azért, hogy ezt a 

gyermeknevelés nemes feladatával a legjobban össze tudják egyeztetni. 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők esélyegyenlőségére, célunk, hogy minden 

intézményünk akadálymentes legyen. Ezáltal könnyebben bevonjuk az érintetteket a 

közösségi életbe.  

 
 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

1. A HEP IT részletei 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

1. A HEP IT részletei 

2. A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Idős népesség számarányának 
növekedése, fiatalok arányának 
csökkenése, magas infláció, 
hitelvállalás, rezsiválság 

háztartásvezetési, családfenntartási 
tanácsadás, önfenntartás ösztönzése, 
saját szükségletek egy részének önálló 
előteremtése, életviteli tanácsadás, 
szociális gondoskodás kiterjesztése 

Gyermekek 

Jövőkép, családkép hiánya, 

családmodellek átalakulása: szülők 

válása, szülő elvesztése, 

diszfunkcionálisan működő családok 

 

 

 

 

Kortárs csoportok, deviancia 

kezelése, fokozott figyelem, 

mentálhigiéné, projektek, 

iskolapszichológus alkalmazása, 

kapcsolattartás a családdal, 

lehetőségekhez mérte 

segítségnyújtás, problémák jelzése a 

segítő szolgálatoknak 

Idősek 
Egyedül élők elmagányosodása, célzott 
programok szervezése 

Az érintett réteg közösségi életbe való 
bevonása 

Nők 

A munkahellyel rendelkező nők 
keresőtevékenységének végzése és a 
családi feladatok összehangolása 
nehezen megoldható, munkába való 
visszatérés, családfenntartói szerep 
vállalás, segítés, anyagi biztonság 
megteremtéséhez hozzájárulás 

bölcsődei férőhelybővítés, korszerű 
munkaidőbeosztásnak megfelelő 
bölcsődei-óvodai intézményi háttér 
kialakítása, atipikus foglalkoztatási 
formák, illetve kötetlen munkaidő 
bevezetése, kisgyermekes nők 
önfoglalkoztatásának segítése 

Fogyatékkal 
élők 

Egészségügyi prevenciós 

szolgáltatások hiánya, illetve 

megközelíthetetlensége 

Szükséges szűrőprogramokra történő 

Célzott egészségügyi programok 

szervezése 
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eljutás nehézsége 

Több 
célcsoportot 
érintő, 
településszintű 
megállapítás 

Idős népesség számarányának 
növekedése, fiatalok arányának 
csökkenése, magas infláció, 
hitelvállalás, rezsiválság 
 
 
 
Egyedül élők elmagányosodása, célzott 
programok szervezése 
 
 
Családmodellek átalakulása: szülők 
válása, szülő elvesztése, 
diszfunkcionálisan működő családok 
 
 
 

háztartásvezetési, családfenntartási 
tanácsadás, önfenntartás ösztönzése, 
saját szükségletek egy részének önálló 
előteremtése, életviteli tanácsadás, 
szociális gondoskodás kiterjesztése 
 
 
Az érintett réteg közösségi életbe való 
bevonása 
 
 
Fokozott figyelem, egészségnevelés, 
mentálhigiéné, projektek, 
iskolapszichológus alkalmazása, 
kapcsolattartás a családdal, 
lehetőségekhez mérten segítségnyújtás, 
problémák jelzése a segítő szolgálatok 
felé 

 
 

Az intézkedések részletes kifejtése 

 
 

A Intézkedés címe: Gazdálkodj okosan 

B 
Feltárt probléma 
megnevezése 

Idős népesség számarányának növekedése, fiatalok arányának 
csökkenése, magas infláció, hitelvállalás, rezsiválság 

C 
Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

Családok anyagi, lelki biztonságának megteremtése 

D 

A cél összhangja más 
helyi stratégiai 
dokumentu- 
mokkal 

Az önkormányzat éves költségvetései 

E 
A cél kapcsolódása 
országos szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Idősügyi Nemzeti Stratégai /2010-2020). (2023-2024) 

F 
Tevékenységek 
(az intézkedés tartalma) 
pontokba szedve 

Széleskorű tájékoztatás nyújtása, életvezetési tanácsadás, családi csőd 
elkerülése, érintett csoportok részére workshopok rendezése 

G Az intézkedés felelőse Polgármester 

H 
Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje 

2023.szeptember 30. 
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I 
Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok) 

Az aktív korúak számának növekedése,  

J 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges (humán, 
pénzügyi, technikai) 
erőforrások  

Pályázati források, önkormányzati humán erőforrás, külső szakemberek 
bevonása 

K 
Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

Monitoring 

L 

Önkormányzatok közötti 
együttműködésben 
megvalósuló intézkedés 
esetében az 
együttműködés 
bemutatása 

Nem releváns 

 
 

A Intézkedés címe: Harmonikus gyermekkor 

B 
Feltárt probléma 
megnevezése 

Jövőkép, családkép hiánya, családmodellek átalakulása: szülők 

válása, szülő elvesztése, diszfunkcionálisan működő családok 

C 
Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A településen élő árva, félárva, veszélyeztetett, nehezen kezelhető 
gyermekek számának csökkentése 

D 

A cél összhangja más 
helyi stratégiai 
dokumentu- 
mokkal 

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzti rendelet, éves 
költségvetések 

E 
A cél kapcsolódása 
országos szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

F 
Tevékenységek 
(az intézkedés tartalma) 
pontokba szedve 

Prevenciós előadások, fejlesztő képzések tartása, pszichológusok 
bevonásával, közösségi programok szervezése 

G Az intézkedés felelőse Polgármester 

H 
Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje 

2023.szeptember 30. 

I 
Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok) 

Elmagányosodott gyermekek helyzetének, esélyegyenlőségének javulás, 
veszélyeztetett, védelembe vett gyermekek számának csökkenése 

J 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges (humán, 
pénzügyi, technikai) 
erőforrások  

Védőnő, pályázati források, családsegítők 
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K 
Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

Fiatalkorúak ösztönzése, motiváltság, jó példa mutatása, monitoring  

L 

Önkormányzatok közötti 
együttműködésben 
megvalósuló intézkedés 
esetében az 
együttműködés 
bemutatása 

Nem releváns 

 

A Intézkedés címe: Nők a munka világában 

B 
Feltárt probléma 
megnevezése 

A munkahellyel rendelkező nők keresőtevékenységének végzése és a 
családi feladatok összehangolása nehezen megoldható, munkába való 
visszatérés, családfenntartói szerep vállalás, segítés, anyagi biztonság 
megteremtéséhez hozzájárulás 

C 
Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

bölcsődei férőhelybővítés, korszerű munkaidőbeosztásnak megfelelő 
bölcsődei-óvodai intézményi háttér kialakítása, atipikus foglalkoztatási 
formák, illetve kötetlen munkaidő bevezetése, kisgyermekes nők 
önfoglalkoztatásának segítése 

D 

A cél összhangja más 
helyi stratégiai 
dokumentu- 
mokkal 

Önkormányzat költségvetése 

E 
A cél kapcsolódása 
országos szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia 
(2010-2021) 

F 
Tevékenységek 
(az intézkedés tartalma) 
pontokba szedve 

Bölcsődei férőhelybővítés, motiváció növelése, önkormányzat 
intézményeiben korszerű, családbarát munkaidő kialakítása, 
önfoglalkoztatás, Home office támogatása 

G Az intézkedés felelőse Polgármester 

H 
Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje 

2023. szeptember 30. 

I 
Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok) 

Bölcsődébe járó gyermekek száma, nők munkába való visszaállása 

J 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges (humán, 
pénzügyi, technikai) 
erőforrások  

VKH Szombathelyi Járási Hivatl Foglalkoztatási Osztály, 
intézményvezetők, családsegítők 

K 
Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

Monitoring, érdeklődés fenntartása, motiválás 

L 

Önkormányzatok közötti 
együttműködésben 
megvalósuló intézkedés 
esetében az 

Tanfolyamok szervezése, melyen a környező önkormányzatok 
településein élők is részt vehetnek, digitális oktatás, szakember képzés, 
bölcsődei nyílt napok, dolgozók képzése 
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együttműködés 
bemutatása 

 
 

 
 
 

Intézkedés címe: Aktív idősek 

B 
Feltárt probléma 
megnevezése 

Egyedül élők elmagányosodása, időskorral járó sajátos igények 
kielégítését célzó programok száma minimális 

C 
Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

Az érintett réteg közösségi életbe való bevonása, aktív, tevékeny 
mindennapjainak elősegítése 

D 

A cél összhangja más 
helyi stratégiai 
dokumentu- 
mokkal 

Táplánszentkereszt község Önkormányzata képviselőtestületének 
költségvetési rendelete, kulturális rendelete, éves rendezvényterve 

E 
A cél kapcsolódása 
országos szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022) (2023-2024) 
 
 

F 
Tevékenységek 
(az intézkedés tartalma) 
pontokba szedve 

Idősek számára sportrendezvények, zenés estek, kirándulások 
szervezése 

G Az intézkedés felelőse Polgármester 

H 
Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje 

2023. szeptember 30. 

I 
Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok) 

A programokon való résztvevők száma 

J 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges (humán, 
pénzügyi, technikai) 
erőforrások  

Pályázati forrás, családsegítők, közművelődési intézményekben 
dolgozók, önkormányzati humán erőforrás 

K 
Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

Idősek motiválása, érdeklődés fenntartása 

L 

Önkormányzatok közötti 
együttműködésben 
megvalósuló intézkedés 
esetében az 
együttműködés 
bemutatása 

Nem releváns 

 
 

A Intézkedés címe: Egyenlő esélyek 
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B 
Feltárt probléma 
megnevezése 

Egészségügyi prevenciós szolgáltatások hiánya, közösségi életben 

való részvétel hiánya, illetve megközelíthetősége 

C 
Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A fogyatékosok részvétele esélyének biztosítása a közösségi életben, 
lelki egyensúlyuk biztosítása, társadalom többi tagjának érzékenyítése 

D 

A cél összhangja más 
helyi stratégiai 
dokumentu- 
mokkal 

Önkormányzat költségvetése, közművelődési rendelete, szociális 
ellátásokról szóló rendelete 

E 
A cél kapcsolódása 
országos szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 

F 
Tevékenységek 
(az intézkedés tartalma) 
pontokba szedve 

Nevelési, oktatási intézmények, idősek otthona, fogyatékosok 
lakóotthona bevonásával meghatározott rendszerességgel fogyatékkal 
élők és egészséges személyek, gyermekek részére közös rendezvények, 
tanácsadás 

G Az intézkedés felelőse Polgármester 

H 
Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje 

2023. szeptember 30. 

I 
Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok) 

programokon részt vevő fogyatékos gyermekek és családjaik számának 
növekedése, programok száma 

J 

Az intézkedés 
megvalósításához 
szükséges (humán, 
pénzügyi, technikai) 
erőforrások  

Pályázati lehetőségek felkutatása, civil szervezetek bevonása szükséges 
az intézkedés megvalósításához 

K 
Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

Rendszeres információ frissítés, rendszeres rendezvényszervezés, 
folyamatos monitoring 

L 

Önkormányzatok közötti 
együttműködésben 
megvalósuló intézkedés 
esetében az 
együttműködés 
bemutatása 

Nem releváns 

 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák nem élnek mélyszegénységben, 

esélyegyenlőségük megvalósul. 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők lehetőséget kapjanak a helyzetük 

javítására. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek védelmét, oktatását, veszélyeztetettségük megelőzést. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek védőhálójának összehangolására, a támogatásuk 

megoldására.  

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a gyermeket vállaló anyák terheinek csökkentésének 

támogatását. 
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Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők érdekképviseletére, akadálymentes 

környezetük biztosítására.  
 

 

 



2. Összegző táblázat – A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosított   Intézkedési Terve   

 
 A B C D E F G H I J K L 

Intézked
és 

sorszám
a 

Az 
intézkedés 

címe, 
megnevezé

se 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokka

l 

A cél 
kapcsolódása 

országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításá
nak határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításáh

oz szükséges 
erőforrások 

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

Önkormányzato
k közötti 

együttműködés
ben 

megvalósuló 
intézkedés 

esetében az 
együttműködés 

bemutatása 
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
1 Gazdálkodj 

okosan 
Idős népesség 
számarányának 
növekedése, 
fiatalok arányának 
csökkenése, magas 
infláció, 
hitelvállalás, 
rezsiválság 

Családok anyagi, 
lelki biztonságának 
megteremtése 

Az önkormányzat 
éves 
költségvetései 

Idősügyi 
Nemzeti 
Stratégai 
/2010-2020). 
(2023-2024) 

Széleskorű 
tájékoztatás 
nyújtása, 
életvezetési 
tanácsadás, 
családi csőd 
elkerülése, 
érintett 
csoportok 
részére 
workshopok 
rendezése 

Polgármester, 
jegyző, 
családsegítő 

2023. 09. 30. 
(szombat) 

Az aktív korúak 
számának 
növekedése, 
létbiztonságban 
élő családok 
számának 
növekedése 

Pályázati 
források, 
önkormányzati 
humán 
erőforrás, 
külső 
szakemberek 
bevonása 

Monitoring nem releváns 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 
1 Harmoniku

s 
gyermekko
r 

Jövőkép, családkép 
hiánya, 
családmodellek 
átalakulása: szülők 
válása, szülő 
elvesztése, 
diszfunkcionálisan 
működő  családok 

A településen élő 
árva, félárva, 
veszélyeztetett, 
nehezen kezelhető 
gyermekek 
számának 
csökkentésee 

Táplánszentkeresz
t Község 
Önkormányzatána
k Szociális 
Szolgáltatás- 
tervezési 
Koncepciója, a 
gyermekvédelem 
helyi rendszeréről 
szóló 
önkormányzati 
rendelet, éves 
költségvetések 

Nemzeti 
Ifjúsági 
Stratégia 
(2009-2024) 

Prevenciós 
előadások, 
fejlesztő 
képzések 
tartása, 
pszichológusok 
bevonásával, 
közösségi 
programok 
szervezése 

polgármester 2023. 09. 30. 
(szombat) 

elmagányosodott 
gyermekek 
helyzetének, 
esélyegyenlőségé
nek javulása, 
veszélyeztetett, 
védelembe vett 
gyermekek 
számának 
csökkenése 

Védőnő, 
pályázati 
források, 
családsegítők 

Fiatalkorúak 
ösztönzése, 
motiváltság, jó 
példa mutatása, 
monitoring 

--- 

III. A nők esélyegyenlősége 
1 Nők a 

munka 
világában 

A munkahellyel 
rendelkező nők 
keresőtevékenységé
nek végzése és a 
családi feladatok 

bölcsődei 
férőhelybővítés, 
korszerű 
munkaidőbeosztás
nak megfelelő 

Önkormányzat 
költségvetése 

Nők és Férfiak 
Társadalmi 
Egyenlőségét 
Elősegítő 
Nemzeti 

Bölcsődei 
férőhelybővítés, 
motiváció 
növelése, 
önkormányzat 

Polgármester, 
jegyző, 
intézményvezet
ő 

2023. 09. 30. 
(szombat) 

12 férőhely 
létrejötte,  
Bölcsődébe járó 
gyermekek 
száma, nők 

pályázati 
forrás, 
projektmenedz
ser 

A bölcsőde 
működtetése 
központi 
támogatás 
igénybevételével 

Igény esetén a 
környékbeli, 
bölcsődével 
rendelkező 
településekről is 



 98 

összehangolása 
nehezen 
megoldható, 
munkába való 
visszatérés, 
családfenntartói 
szerep vállalás, 
segítés, anyagi 
biztonság 
megteremtéséhez 
hozzájárulás 

bölcsődei-óvodai 
intézményi háttér 
kialakítása, 
atipikus 
foglalkoztatási 
formák, illetve 
kötetlen munkaidő 
bevezetése, 
kisgyermekes nők 
önfoglalkoztatásán
ak segítése 

Stratégia 
(2010-2021) 

intézményeiben 
korszerű, 
családbarát 
munkaidő 
kialakítása, 
önfoglalkoztatás
, Home office 
támogatása 

munkába való 
visszaállása 

biztosítható, 
megfelelő 
létszámkihasználá
s előzetes 
felmérések 
alapján 
biztosított. 

fogad a 
bölcsőde 
gyermekeket, a 
bölcsőde 
fenntartási 
társulási 
formában 
történik. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 
1 Aktív 

idősek 
Egyedül élők 
elmagányosodása, 
időskorral járó 
sajátos igények 
kielégítését célzó 
programok száma 
minimális 

Az érintett réteg 
közösségi életbe 
való bevonása, 
aktív, tevékeny 
mindennapjainak 
elősegítése 

Táplánszentkeresz
t község 
Önkormányzata 
képviselőtestületé
nek költségvetési 
rendelete, 
kulturális 
rendelete, éves 
rendezvényterve 

Idősügyi 
Nemzeti 
Stratégia 
(2010-2022) 
(2023-2024) 

Idősek számára 
sportrendezvén
yek, zenés estek, 
kirándulások 
szervezése 

Polgármester, 
Táplánszentker
eszt Község 
Önkormányzata
, helyi civil-
szervezetek 

2023. 09. 30. 
(szombat) 

A programokon 
való résztvevők 
száma 

Pályázati 
forrás, 
családsegítők, 
közművelődési 
intézményekbe
n dolgozók, 
önkormányzati 
humán 
erőforrás 

Idősek 
motiválása, 
érdeklődés 
fenntartása 

--- 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
1 Egyenlő 

esélyek 
Egészségügyi 
prevenciós 
szolgáltatások 
hiánya, közösségi 
életben való 
részvétel hiánya, 
illetve 
megközelíthetősége 

A fogyatékosok 
részvétele 
esélyének 
biztosítása a 
közösségi életben, 
lelki egyensúlyuk 
biztosítása, 
társadalom többi 
tagjának 
érzékenyítése 

Önkormányzat 
költségvetése, 
közművelődési 
rendelete, 
szociális 
ellátásokról szóló 
rendelete 

Országos 
Fogyatékosságü
gyi Program 
(2015-2025 

Nevelési, 
oktatási 
intézmények, 
idősek otthona, 
fogyatékosok 
lakóotthona 
bevonásával 
meghatározott 
rendszerességge
l fogyatékkal 
élők és 
egészséges 
személyek, 
gyermekek 
részére közös 
rendezvények, 
tanácsadás 

Polgármester, 
Táplánszentker
eszt Község 
Önkormányzata
, helyi civil-
szervezetek 

2023. 09. 30. 
(szombat) 

programokon 
részt vevő 
fogyatékos 
gyermekek és 
családjaik 
számának 
növekedése, 
programok száma 

Pályázati 
lehetőségek 
felkutatása, 
civil 
szervezetek 
bevonása 
szükséges az 
intézkedés 
megvalósításáh
oz 

Rendszeres 
információ 
frissítés, 
rendszeres 
rendezvényszerve
zés, folyamatos 
monitoring 

--- 

 



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 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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A HEP Fórum működése: 

 

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

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

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

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

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

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

Monitoring és visszacsatolás 

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

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 
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Nyilvánosság 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első 

ülésének mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit. 

 

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

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát 

igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 

érdekében. 

 

Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a mindenkori 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 

jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a 

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

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 

vegyenek.  

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

annak megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

-  

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

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

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

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

együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló 

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

köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 

 

Érvényesülés, módosítás 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  

felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 

Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 

indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 

teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 

megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 

felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 

vonásáról. 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 

megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 

következményeinek elhárításáról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 

következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
 
 
 
 
 

 
















