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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

Bevezetés 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, 
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Nemesvámos Község Önkormányzata 
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Veszprémfajsz Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) vállalja, hogy az elkészült és 
elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait1. Az 
Esélyegyenlőségi Program elkészítésébe, véleményezésébe bevonja partneri kapcsolatrendszerét úgymint 
háziorvos, védőnő, családsegítő, helyi civil szervezetek, a településen működő katolikus egyházközség, 
körzeti megbízott, német nemzetiségi önkormányzat. 
 
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 

A település bemutatása 

A település a Balaton-felvidék déli peremén alakult ki, a mai Mulató-tető, Kéri-haraszt, Ányos-kút, 
Királyhegysarok és a déli irányban emelkedő Kálvária-hegy által bezárt viszonylag kis területen. A falu neve 
1233-ban jelentkezett először írásos formában. A honfoglalás vezéralakjának Árpád fejedelem fiának 
Jutasnak, illetve Jutas fiának Fajsznak nevét őrzi.  

A középkori Fajsz falu („villa Fayz”) későbbi nevén Pór-Fajsz-ból napjainkban semmi sem maradt. 1488-as 
adatok szerint 22 jobbágyporta és 1 kisnemesi udvarház alkotta a falut, melynek közelében volt 1 nagyobb 
nemesi kúria is. 1242-ben a tatárjárás elpusztította a falut. Ezt követően magánbirtokosok jelentek meg 
Fajszon, sőt a pannonhalmi apátság is szerzett itt kisebb birtokrészeket. Az egyházi és a világi földesurak 
úrbéres jobbágyai mellett nemesi csalások is éltek a településen, melyek közül hol Vámosi, hol Fajszi Ányos 
néven szereplő nemesi család emelkedett ki. Feltehetően 1593 nyarán - a Habsburg és a Török Birodalom 
közötti háború idején – menekült el a falu lakossága. A török háborúk és a hódoltság elmúltával a mai 
Veszprémfajsz területe két elkülönült részre oszlott. A falu mai határának északi részét Pór-Fajsznak, dél- 
délnyugati felét Nemes-Fajsznak nevezték.  

Nemes-Fajsz a Vizeki Talián család birtokában volt. E család fejének özvegye Zalabéri Horváth Terézia 
földesúrnő az 1750-es évek első felében tárgyalásokat folytatott német telepesekkel Nemes-Fajsz  
benépesítéséről. A mainziakon kívül a Habsburg Birodalom más területeiről is érkeztek Fajszra német 
telepesek. Néhány anyakönyvi adatból megállapítható, hogy Bajorországból is érkeztek családok. A 
földesúrnő a nemesi jogú és lakatlan Fajsz pusztát, melyet Nemes-Fajsznak neveztek átadta a német 
telepeseknek 20 teljes-, 6 negyedtelek- és 1 zsellértelek nagyságban. A veszprémi püspök 1760-ban 
megállapította, hogy a falu lakossága teljesen német, római katolikus vallású. A Szent Mihály arkangyal 
tiszteletére szentelt templom 1775-re épült fel és működött 1887-ig, a napjainkban is meglévő új római 
katolikus templom felépítéséig. Az 1828-1829. évi összeírás szerint a lakóházak száma 46, a népesség száma 
413 fő, amely néhány magyar családot leszámítva változatlanul német nemzetiségű.  

Veszprémfajsz I. világháborús életéből adatok nem maradtak fenn. A veszprémfajszi római katolikus 
népiskola a nemesi római katolikus plébános felügyelete alatt állt. 1938-ban 35 gyerek volt. Az 1930-as 
népszámlálási adatok alapján 261 fő élt a településen. A veszprémfajszi gazdák az 1910-40-es években 
sajátos módon gazdálkodnak. Egy évre bírót választottak, aki a kisbírót választotta. A falu 3 évre választotta 

                                                           
1 Éves költségvetés, Gazdasági Program, Településrendezési terv,  Településfejlesztési koncepció, Bűnmegelőzési 
Koncepció  



az elöljárókat. A szolgagyerekek Vámosról és a Bakonyból érkeztek. Az éjjeli őrzést a mezőőr végezte, akit 
szintén a falu fogadott.  

Veszprémfajsz község II. világháborús áldozatainak és hősi halottainak neveit a templom bejáratánál 
elhelyezett márványtábla őrzi. A viszonylag gyorsan helyreálló mezőgazdaság egyetlen jelentősebb gondját 
az országot megszállva tartó szovjet Vörös Hadsereg élelmiszerrel és takarmánnyal való ellátása jelentette. 
1950-ben Nemesvámos és Veszprémfajsz községek közös tanácsot választottak, Nemesvámos székhellyel. A 
veszprémfajszi német gazdák 1953. februárjáig ragaszkodtak magángazdaságaikhoz. Ezután alakították meg 
a „Kossuth II.” típusú tsz-csoportot. 1962. január 1-jétől csatlakoztak a nemesvámosi „Petőfi” Mgtsz-hez, 
onnan 1964. január 1-jétől leváltak. Az 1970-es évek közepére a fejlődni képtelen, megfeneklett tsz-ek 
elvesztették létjogosultságukat, újra felmerült az egyesülés gondolata. 1975. január 1-jétől a Nemesvámosi 
„Petőfi” Mgtsz nevű új nagygazdaságot üzemegységekre osztották. 1978. január 1-jétől „Csopak Tája” Tsz, 
majd 1982. december 3-tól a rendszerváltásig „Balatonfüred- Csopak Tája” Mgtsz néven működött.  

1990-es önálló polgármester és képviselő-testület választást követően a község határában lévő 
földterületek újra magántulajdonba kerültek.  

1. sz. táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

  Fő Változás 

2007 262   

2008 267 102 % 

2009 263 99 % 

2010 258 98 % 

2011 258 100 % 

2012 242 94 % 

2013 255 105 % 

2014  259  101 % 

2015   

 2016   

 2017   

 

 

 

A településen élő 259 fő lakónépességre vonatkozóan kell áttekinteni az esélyegyenlőség megvalósulását. 
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2. számú táblázat - Állandó népesség 
 

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 125 134 259 48,3% 51,7% 

0-2 évesek           

0-14 éves 14 26 40 35% 65% 

15-17 éves 5 3 8 63% 38% 

18-59 éves 66 85 151 43% 57% 

60-64 éves 8 9 17 47% 53% 

  65 év feletti 20 11 31 65% 35% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

      

 

 

 

Az állandó népességből kitűnik, hogya nők és a férfiak aránya összességében majdnem fele - fele arányban 
van. A 0-17 éves korosztályba tartozók száma megegyezik a 60 év felettiek létszámával. 
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3. számú táblázat - Öregedési index 

   

  
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 

Öregedési index 

(%) 

2001 29 44 65,9% 

2008 35 41 85,4% 

2009 34 42 81,0% 

2010 32 40 80,0% 

2011 31 40 77,5% 

2012 35 40 87,5% 

2013 39  37 105,4 % 

2014 41  40 102,5 % 

2015     
 

2016     
 

2017     
 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

  

 

 

Az öregedési index megmutatja, hogy milyen a népességszerkezet. Az öregedési index 100 % közelében 
van, így a 65 éven felüliek vannak túlsúlyban. Az esélyegyenlőség szempontjából azt a következtetést 
vonhatjuk le, hogy az idősek és a nehéz helyzetben lévő családok fokozott segítésére van és lesz szükség a 
jövőben.  
 
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 
 
   

  
állandó jellegű 

odavándorlás 
elvándorlás egyenleg 

2008 5 2 3 

2009 3 10 -7 

2010 3 6 -3 

2011 5 6 -1 
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2012 4 5 -1 

2013  3  5 -2 

2014     
 

2015     
 

2016     
 

2017     
 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
 

 

A belföldi vándorlási mutató szerint a település vonzereje negatív előjelű.  

 
5. számú táblázat - Természetes szaporodás 
 

  
élve születések 

száma 
halálozások száma 

természetes 

szaporodás (fő) 

2008 3 3 0 

2009 3 3 0 

2010 2 4 -2 

2011 5 2 3 

2012 2 3 -1 

2013 2  3  -1 

2014 2  3  -1 

2015     
 

2016     
 

2017     
 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
A község természetes szaporodási egyenlege negatív előjelű, amit azt jelenti, hogy az élve születések száma 
alacsonyabb, mint az elhalálozások száma.  
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Értékeink, küldetésünk 
 
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye legyen 
azonos minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben részesítése az élet 
minden területén kiemelten fontos. 
Az önkormányzat az esélyegyenlőség megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely áthatja 
tevékenységét. A településen működő civil szerveződések (Német Nemzetiségi Asszonykórus, 
Veszprémfajszért Egyesület), a Római Katolikus Egyházközség is aktívan együttműködik az önkormányzattal. 
 

Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Az önkormányzat a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
 

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
- a diszkriminációmentességet,  
- szegregációmentességet, 
- a háziorvosi rendelőnek helyet adó önkormányzati tulajdonú épület felújítását, 
- az önkormányzati tulajdonú élelmiszer és italbolt korszerűsítését, 
- a parkerdő és a részét képező játszótér karbantartását, 
- a felújításra szoruló ún. szerviz-út és buszforduló szilárd burkolattal történő ellátását, a 

mezőgazdasági utak útburkolat felújítását,  
- a korszerűtlen és alacsony befogadóképességű művelődési ház felújítását,  
- az ivóvízhálózat elavult, még cserére szoruló szakaszainak rekonstrukcióját, 
- a csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítését, 
- a falu energetikai függetlenségét elősegítő napelem park kialakítását,  
- a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.   

   
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 
helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT 
tartalmazza. 
 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából, illetőleg meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Kiemelten fontos annak az együttműködési rendszernek a felállítása, amely a programalkotás és 
végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás 
támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus 
munkacsoportokat. 
 
 



A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

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

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

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

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

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

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

előírásaira. 
 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 

 

Az Ekbtv. 31 §-a értelmében a helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a 
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a 
fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, 
egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell 
határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. 
Kiemelt figyelmet kell fordítani az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás 
követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre. Figyelemmel kell lenni az oktatás-képzés területén 
a jogellenes elkülönítés megelőzésére, az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására.  Biztosítani kell a 
közszolgáltatáshoz és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. Olyan intézkedéseket kell hozni, mely 
csökkenti a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányát, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.  
 
Mindezek megvalósulását támogatnia kell az önkormányzat által hozott döntéseknek. Veszprémfajsz 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvényi előírások betartása mellett megalkotott helyi 
rendeletei a lakosság alapvető létfeltételeit, a település működését, az ehhez szükséges közszolgáltatások 
közvetlen igénybevételének lehetőségeit biztosítják. Az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően az 
önkormányzatnak kötelező és önként vállalt feladatai vannak. 
 
Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő - testülete önként vállalt feladatai:  
- rendezvények szervezése, támogatása 
- helyi civil szervezetek anyagi támogatása 
- települési támogatás biztosítása. 
 



2. Stratégiai környezet bemutatása 

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

 
Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben döntést hozott Veszprémfajsz 
község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló rendelete módosításának 
szükségességéről. Az ún. teljes eljárás folyamatban van, várhatóan 2015. év végéig sor kerül a módosító 
rendelet hatálybalépésére, mely lehetőséget teremt a kisebb vállalkozások számára, hogy a lakóházak 
mögötti sajátos településképet adó „pajta- soron” alakítsák ki telephelyeiket.  
2016- évben a település kül,- és belterületére vonatozóan tejes körű, átfogó településszerkezeti terv, helyi 
építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv felülvizsgálatra kerül sor a településfejlesztési 
koncepció időszerű felülvizsgálatával összefüggésben. 
 
Az önkormányzat rendelkezik 5 éves gazdasági programmal, melyet 2015. évben fogadott el, illetőleg 
bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióval is, melyet évente felül kell vizsgálnia. Mind a gazdasági 
program, mind a bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció tartalma átfedést mutat jelen helyi 
esélyegyenlőségi programban foglaltakkal.    
 
Az önkormányzat anyagi lehetőségei rendkívül korlátozottak, ehhez mérten tudja megteremteni, 
pontosabban még szinten tartani a település „működését”. Hangsúlyozni szükséges, hogy az 
önkormányzatok feladatellátása, ezzel együtt a finanszírozási rendszer 2013. évtől átalakult. A korábban 
önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, 
eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része is átirányításra került a központi 
költségvetésbe, mely nehezíti az önkormányzatok „boldogulását”.  
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
Az önkormányzat tagja a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának.  
A Társulás keretein belül működő Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti 
Otthona által biztosított a családsegítés szociális alapszolgáltatás Veszprémfajsz közigazgatási területén. 
 

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

 

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, a Központi Statisztikai Hivatal 
adatbázisából, valamint a helyi nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. 
 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A mélyszegénység viszonylag új, de napjainkban gyakran használt fogalom. Ezen elsősorban azt a jelenséget 
értjük, amikor valaki tartósan a létminimum szintje alatt él és esélye sincs arra, hogy ebből a helyzetből 
önerőből kitörjön.  
A településen az élet, lakhatás veszélyeztetettségéből, illetve gyermek, időskorú, bántalmazott nő vagy 
fogyatékkal élő személy ellátatlanságából eredő azonnali beavatkozást igénylő probléma nincs.  

A községben a roma származásúak szegregációja, illetve ellenük irányuló diszkrimináció sem jelentkezik.  

 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
A táblázatokba gyűjtött adatok, valamint az Flt.-ben és az Mötv.-ben foglalt feladatok alapján a településre 
jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek 
változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést 
összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
 



3.2. Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 
A 3.2.1. sz. táblázatban lévő adatok rámutatnak arra, hogy Veszprémfajszon a teljes lakónépességhez 
képest milyen arányú a nyilvántartott álláskeresők száma, ez miként változott az elmúlt években, illetve, 
hogy milyen az arány a férfiak és a nők között. 

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

év  

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

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 92 100 192 7 7,6% 4 4,0% 11 5,7% 

2009 91 77 168 11 12,1% 7 9,1% 18 10,7% 

2010 90 96 186 4 4,4% 5 5,2% 9 4,8% 

2011 94 102 196 3 3,2% 6 5,9% 9 4,6% 

2012 120 129 249 4  3,3 % 5  3,8 % 9 3,6 % 

2013  125  130 255 4  3,2 % 4 3 % 8 3,1 % 

2014  126  133 259  3 2,3 % 3 2,2 % 6 2,3 % 

2015     
 

  
     

2016     
 

  
     

2017     
 

  
     

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
A nyilvántartott álláskeresők száma a 15- 64 év közötti lakónépességhez képest nem magas. Az utóbbi 
években számuk folyamatosan csökkent.  
 
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 
 

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

nyilvántartott 

álláskeresők 

száma összesen 

fő 11 18 9 9 9 8 6 
   

20 éves és 

fiatalabb 

fő 0 2 1 1  0  0  0       

% 0,0 % 11,1 % 11,1 % 11,1% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
   

21-25 év  
fő 0 0 1 0 0 0 0 

   
% 0,0 % 0,0 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

   

26-30 év 
fő 3 2 0 0 1 1 0 

   
% 27,3 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 11,1 % 12,5 0,0 % 

   

31-35 év 
fő 2 2 0 1 1 0 1 

   
% 18,2 % 11,1 % 0,0 % 11,1 % 11,1 % 0,0 % 16 % 

   

36-40 év 
fő 0 3 1 1 1 1 1 

   
% 0,0 % 16,7 % 11,1 % 11,1 % 11,1 % 12,5 % 16 % 

   

41-45 év 
fő 1 2 2 1 1 2 2 

   
% 9,1 % 11,1 % 22,2 % 11,1 % 11,1 % 25 % 33 % 

   

46-50 év 
fő 1 1 1 1 1 1 0 

   
% 9,1 % 5,6 % 11,1 % 11,1 % 11,1 % 12,5 % 0,0 % 

   



51-55 év 
fő 3 4 2 1 0 1 1 

   
% 27,3 % 22,2 % 22,2% 11,1 % 0,0 % 12,5 % 16 % 

   

56-60 év 
fő 1 2 1 3 1 2 1 

   
% 9,1 % 11,1 % 11,1 % 33,3 % 11,1 % 25 % 16 % 

   

61 év felett 
fő 0 0 0 0 0 0 0 

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

   
Forrás: TeIR, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal 

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

év  

nyilvántartott/regisztrált 

munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 7 4 11 4 2 6 57,1% 50,0% 54,5% 

2009 11 7 18 5 6 11 45,5% 85,7% 61,1% 

2010 4 5 9 4 2 6 100,0% 40,0% 66,7% 

2011 3 6 9 2 4 6 66,7% 66,7% 66,7% 

2012 4 5 9 2 3 5 50 % 55,5 % 55,5 % 

2013 4 4 8 1 3 4 25 % 50 % 50 % 

2014  3   3  6 1 1 2 33,3 % 33,3 % 33,3 % 

2015     
       

2016     
       

2017     
       

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

       
A 180 napnál régebben munkanélküliek száma a nyilvántartott munkanélküliekhez képest magas. A 180 
napnál régebben regisztrált munkanélküliek aránya 33,3 %.  
 
3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 
 

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 26 20 46 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

2009 21 18 39 1 4,8% 0 0,0% 1 2,6% 

2010 20 19 39 1 5,0% 1 5,3% 2 5,1% 

2011 16 18 34 1 6,3% 0 0,0% 1 2,9% 

2012 17 18 35 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

2013 18  19 37 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

2014  18 18 36 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 

2015   
        

2016   
        

2017   
        

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

        



A KSH országos adatai alapján Veszprémfajszon a munkanélküliek aránya és száma az utóbbi években 
folyamatosan csökken. A pályakezdő álláskeresők száma évek óta 0. 
 

Az adatok tanúsága szerint az évek előrehaladásával a nők és a férfiak körében stagnált az álláskeresők 
száma. 2009-ben volt a településen a legmagasabb az álláskeresők száma.  

 

Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűnek mondhatók: az idősebb, nyugdíj előtt álló személyek, 
a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a megváltozott munkaképességű 
és fogyatékos emberek. 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 
 

év  

15 éves és idősebb 

lakosság száma összesen 

15-X éves legalább 

általános iskolát 

végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem 

rendelkezők 15-x évesek száma  

összesen nő férfi 
összese

n 
nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 165 80 85 163 80 83 2 0,9% 0 0,0% 2 
2,3

% 

2011 168 81 87 Na Na Na Na Na Na Na Na Na  

Forrás: TeIR, KSH 

          
 
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 
 

év 

nyilvántartott 

álláskeresők száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

8 általános 

8 általánosnál 

magasabb iskolai 

végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 11 0 0,0 % 3 27,3 % 8 72,7 % 

2009 18 0 0,0 % 3 16,7 % 15 83,3 % 

2010 9 0 0,0 % 1 11,1 % 8 88,9 % 

2011 9 0 0,0 % 2 22,2 % 7 77,8 % 

2012 9 0 0,0 % 2 22,2 % 7 77,8 % 

2013 8 0 0,0 % 1 12,5 % 7 87,5 % 

2014 6 0 0,0 % 2 33,3 % 4 66,6 % 

2015 
       

2016 
       

2017 
       

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

      
A nyilvántartott álláskeresők többsége 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik.  

 

c) közfoglalkoztatás 

 



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. 
Az önkormányzat rendszeresen részt vesz a közfoglalkoztatásban maximum 1-2- fő foglalkoztatásával.  
 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, 
potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben 
működő foglalkoztatási programok stb.) 

 
A település közlekedési adottságai jók, gépjárművel és tömegközlekedéssel egyaránt megközelíthetőek a 
közeli települések, városok.  
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya fogadja a 
veszprémfajszi álláskeresőket, a nem nyilvántartott munkát keresőket. Minden esetben elsődleges 
szempont, hogy az ügyintézők az ügyfelek részére megfelelő állásokat keresnek és ajánlanak fel. 
 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a 
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

Pályakezdő álláskereső évek óta nincs a településen. 

 

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

 
3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 
 

 év 

általános iskolai 

felnőttoktatásban résztvevők 

száma 

8. évfolyamot felnőttoktatásban 

eredményesen elvégzők száma 

fő Fő % 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0  0 0 

2014  0   0 0 

2015     
 

2016     
 

2017     
 

2018 
   

hntfForrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 

 
A településen nincs általános iskolai felnőttképzés, erre igény sincs, és nem is indokolt.  
 
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 
 

 év 

középfokú 

felnőttoktat

ásban 

résztvevők 

összesen 

szakiskolai 

felnőttoktatásban  

résztvevők 

szakközépiskolai 

felnőttoktatásban résztvevők 

gimnáziumi 

felnőttoktatásban 

résztvevők 



fő fő % fő % fő % 

2009 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0  0 0  0 0  0 

2014 0 0  0 0  0 0  0 

2015 
 

  
 

  
 

  
 

2016 
 

  
 

  
 

  
 

2017 
 

  
 

  
 

  
 

Forrás: TEIR, TÁKISZ 
 
Középfokú felnőttoktatásban és szakiskolai felnőttoktatásban részt vevők száma nem ismert.  

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

foglalkoztatása 

 
Magát roma nemzetiségűnek valló személyekről a településen nincs tudomásunk. A mélyszegénységben 
élők saját fenntartású intézményben történő foglalkoztatottsága vonatkozásában kijelenthető, hogy a 
településen a mélyszegénység nem jellemző, ezért e társadalmi csoport foglalkoztatása, mint feladat nem 
releváns. 
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Az önkormányzattal szemben a foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő 
bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor. 

A településen lévő munkahelyek esetében nincs tudomásunk az egyenlő bánásmód követelményének 
megsértése miatt szankció megállapításáról. 

 

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

 
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt az elmúlt években többször is 
módosították, amelynek előírásait a Képviselő-testület az egyes szociális ellátásokról szóló 9/2015. (V.15.) 
önkormányzati rendeletébe is beépítette. Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyeket települési 
támogatásban részesíti.  
 
Az aktív korúak ellátásának két formája van: rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás.  
 
A szociális ellátásokat igénybe vevők száma a településen folyamatosan nagyon alacsony. 
 
 
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 
 

év 
15-64 év közötti lakónépesség 

száma 
segélyben részesülők fő 

segélyben 

részesülők % 

2008 165 8 3,6 % 

2009 161 10 4,5 % 

2010 162 5 2,3 % 

2011 168 4 1,8 % 



2012 165 0 0,0 % 

2013  166   0  0,0 % 

2014  168   0  0,0 % 

2015     

 2016     

 2017     

 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 
 

év 

nyilvántartott 

álláskeresők száma 

álláskeresési járadékra 

jogosultak  

fő fő % 

2008 11 6 54,5 % 

2009 18 7 38,9 % 

2010 9 3 33,3 % 

2011 9 3 33,3 % 

2012 9 0 0,0 % 

2013  8  0 0,0 % 

2014 6 0 0,0 % 

2015     
 

2016     
 

2017     
 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
Az álláskeresési járadékra jogosultak száma 2012. évtől nullára csökkent.  
 
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek száma 
 
 

év 

rendszeres szociális 

segélyben 

részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás (álláskeresési támogatás) 

Azoknak a száma, 

akik 30 nap 

munkaviszonyt 

nem tudtak 

igazolni és az FHT 

jogosultságtól 

elesett  

fő 
15-64 évesek 

%-ában 
fő 

munkanélküliek 

%-ában 

2008 0 0 1 9,1 0 

2009 0 0 1 5,6 0 

2010 0 0 1 11,1 0 

2011 0 0 1 11,1 0 

2012 0 0 1 11,1 0 

2013  2  1,7 %  1   12,5    0 

2014  1  0,5 % 1   16 %   0 

2015           

2016           



2017           

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, önkormányzati adatok 
 

A településen rendszeres szociális segélyben, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülők száma nagyon alacsony.  

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

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

év 

összes 

lakásállo

mány (db) 

  

bérlakás 

állomány 

(db) 

  

szociális 

lakás 

állomány 

(db) 

  

egyéb lakáscélra 

használt nem 

lakáscélú 

ingatlanok (db) 

  

    

ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülmény

eket 

biztosító 

lakások 

száma 

  

ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülmény

eket 

biztosító 

lakások 

száma 

  

ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma 

  

ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülmény

eket 

biztosító 

lakások 

száma 

2008 93 0 0 0 0 0  0 0  

2009 93 0 0 0 0 0  0 0  

2010 93 0 0 0 0 0  0 0  

2011 93 0 0 0 0 0  0 0  

2012 93 0  0 0 0 0  0  0 

2013  93  0 0  0  0  0  0   0 

2014  93  0 0  0  0  0   0  0 

2015                 

2016                 

2017                 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 

önkormányzati adatok 

       
 
Veszprémfajszon jellemzően családi házak épültek, épülnek. A lakásállomány 2008 óta ugyan minimális 
mértékben, de folyamatosan nő. Jellemző a településre, hogy az ingatlanok felújítása, korszerűsítése 
folyamatos.   
 

a) bérlakás-állomány 



 

A településen bérlakás állomány nincs, igény nem mutatkozik rá. 

 
b) szociális lakhatás 

 
Szociális lakásállomány nincs, tekintettel arra, hogy erre vonatkozó igény ez idáig nem jelentkezett, a 
probléma nem jellemző a településre.   

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 
 A településen egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan nincs.  

 

d)elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

 

Az elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, a hajléktalanság nem releváns 
probléma a településen.  

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 
3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 
 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 

támogatásban részesülők 

száma 

2008 1 0 

2009 1 0 

2010 1 0 

2011 1 0 

2012 1 0 

2013  2  0 

2014  1 0  

2015     

2016     

2017     

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

  
A szociálisan rászorulók esetében lakásfenntartási támogatási rendszer működik, melynek célja a 
lakásfenntartási terhek csökkentése.  A lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma jellemzően 
nagyon alacsony.   

 
f) eladósodottság 

 



A településre nem jellemző az eladósodottság.  
 

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

 

Külterületen nem találhatóak lakóingatlanok. 

A településen belül a közműszolgáltatásokhoz való hozzáférés megoldott.  

A közösségi közlekedéshez való hozzáférés teljes mértékben megfelelő, mindenki számára biztosított. 

 

3.5. Telepek, szegregátumok helyzete 
 

Veszprémfajszon szegregált lakókörnyezet nincs. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény célja többek között:  
- elősegíteni az egyén és ezáltal a lakosság egészségi állapotának javulását, az egészséget befolyásoló 
feltétel és eszközrendszert, 
- hozzájárulni a társadalom tagjai esélyegyenlőségének megteremtéséhez az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésük során,  
- meghatározni az egészségügyi szolgáltatások általános szakmai feltételeit, színvonalának garanciáit, 
- lehetővé tenni az egyéni és a közösségi érdekek harmonikus érvényesülését, a mindenkori 
népegészségügyi célok elérését, a szükséges erőforrások előteremtését, optimális felhasználását és az 
egészségtudományok fejődését. 
 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 
 

év 

Felnőttek és gyermekek 

részére tervezett háziorvosi 

szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok 

által ellátott 

szolgálatok száma 

2008 1 0 0 

2009 1 0 0 

2010 1 0 0 

2011 1 0 0 

2012 1 0 0 

2013 1 0 0 

2014 1 0 0  

2015 
 

    

2016 
 

    

2017       

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 
 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 1 



2009 1 

2010 1 

2011 3 

2012 1 

2013  1 

2014  1 

2015   

2016   

2017   

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
Közgyógyellátás alanyi és normatív jogon igényelhető a járási hivatalnál.  Alanyi jogon a rokkantsági 
ellátásban részesülő személyek, normatív jogon pedig a szociálisan rászorult személyek részesülnek 
közgyógyellátásban. Ez a hozzájárulás az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához nyújt 
segítséget, kompenzálja a gyógyító ellátással kapcsolatos kiadásokat.  
 
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 
 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 1 

2009 1 

2010 1 

2011 1 

2012 1 

2013  1  

2014  1  

2015   

2016   

2017   

Forrás: TeIR, KSH  

  
Az ápolási díj a súlyosan fogyatékos személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére 
biztosított anyagi hozzájárulás, amely ellátás a járási hivatalnál igényelhető. Ápolási díjban Veszprémfajszon 
évek óta 1 fő részesül.  

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
A község egészségügyi ellátása megfelelő, az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
mindenki számára elérhető. E tekintetben hátrányos megkülönböztetés senkit nem ér. Az egészségügyi 
alapellátást 1 fő háziorvos látja el. Az önkormányzat tulajdonában lévő épület, mely helyet ad a háziorvosi 
rendelőnek is, teljes körű felújításra szorul, annak érdekében, hogy az előírásoknak megfelelő körülmények 
között fogadja az orvos a betegeket. A rendelés heti két napon érhető el a településen, azonban a közeli 
Nemesvámoson az egészségházban, melyben orvosi rendelő és a védőnői szolgálat működik, minden nap 
fogadja a pácienseket a háziorvos. A nemesvámosi egészségházban a fogyatékkal élők számára Braille írásos 
piktogramok segítik a tájékozódást az ügyfélforgalmi helyiségben. Gyógyszertár hiányában ún. „kézi 
gyógyszertár” működik az egészségházban, mely kielégíti a veszprémfajszi lakosság részéről jelentkező 
gyógyszerigényeket is.  
 



Az orvosi ügyelet, valamint a fogorvosi ellátás és ügyelet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával 
kötött szerződés keretében áll a veszprémfajszi lakosok rendelkezésére. A településen a háziorvos látja el a 
gyermekorvosi feladatokat is.   
 

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

 
A népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez való hozzáférés a lakosság számára biztosított. 
Minden évben lehetőség van a - helybe érkező - tüdőszűrő vizsgálat igénybevételére is.   

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
Rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés a településen nem biztosított. Az ellátáshoz való hozzáférés a 
közeli Veszprémben lehetséges. 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
Az önkormányzat nem tart fenn és nem működtet köznevelési intézményt. Az óvodai ellátás 
vonatkozásában Nemesvámos Község Önkormányzatával kötött feladat ellátási szerződést az 
önkormányzat. A nemesvámosi általános iskolában, óvodában biztosított a közétkeztetést, amely megfelel 
az érintett korosztályok egészséges, korszerű étrendjére vonatkozó elvárásoknak. Mind a két intézményben 
melegítő konyha működik. Az ételt szállító szolgáltató minőségi és mennyiségi ellenőrzése folyamatos, 
szakember bevonásával történik.  
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 
Az önkormányzat nem tart fenn sportcsarnokot, sportolási lehetőség a gyerekek részére a parkerdőben 
biztosított.   

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
A Családsegítő Szolgálat szociális alapellátást nyújt, amely a családsegítés keretében a településen élők 
szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetbe került személyek, családok 
életvezetési képességének elősegítése céljából nyújt általános és speciális szolgáltatásokat.  
A Veszprémben működő Családok Átmeneti Otthonába veszprémfajszi állandó lakcímmel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező gyermekek és törvényes képviselőik is elhelyezésre kerülhetnek.  

 

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

Az önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő 
bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor. 

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

ellátórendszer keretein belül 

 

A pénzbeli ellátások és a közszolgáltatások szervezése során pozitív diszkriminációval segítjük a 
célcsoporthoz tartozókat. Ez részben szabályozási eszközökkel, részben a nyilvánosság eszközeinek 
alkalmazásával történik. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

 



A közösségi élet mozgatórugója a Veszprémfajszi Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Német Nemzetiségi 
Asszonykórus, továbbá a településen működő Veszprémfajszért Egyesület, melyek aktív tevékenységükkel 
hozzájárulnak a település közösségi életének erősítéséhez. A helyi kötelező közszolgáltatási feladatok 
megszervezése, a szociális és gyermekjóléti ellátások, település üzemeltetési feladatai, közterületek 
tisztántartása biztosított. A közszolgáltatások esetében folyamatos cél az ellátás minőségének további 
javítása, de legalább a szinten tartása tekintettel az önkormányzat szűkös anyagi lehetőségeire.  

 

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

 

A községben etnikai konfliktusok nincs, azok kezelésére nincs szükség.  

 

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

 

A szolidaritás és felelősségvállalás mind a magánemberekben, mind a községben működő gazdasági 
szervezetekben jelen van, mely jellemzően felajánlások formájában nyilvánul meg. A településen működő 
katolikus egyházközség adományokkal támogatja a rászorultakat. A Családsegítő - és Gyermekjóléti 
Szolgálat adományjuttató akciókat szervez a rászorulók részére. 
 
 
3.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A szegénység oka a tartós munkanélküliség, 

számuk stagnál. 

Közfoglalkoztatás fenntartás. 

Nem minden munkanélküli regisztráltatja magát. Tájékoztatás, információk elérhetővé tétele a 

munkanélkülieknek adható támogatásokról 

4.A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

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

 
Veszprémfajsz község lakossága 259 fő, ebből a 0-18 éves korosztály száma 52 fő. A gyakorlatban ebből a 
korosztályból kerülhetnek ki a veszélyeztetett kiskorú gyermekek.  
 
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. 
A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket igényel. Az egyes 
részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális és gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülő intézkedéseit kell meghozni, 
amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az esélyek javításában.  
 
A településen fogyatékos gyermeket nevelő család nincs. 
 

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

 



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

év 
védelembe vett 18 év 

alattiak száma 

Megszűntetett esetek száma a 18 

év alatti védelembe vettek közül 

veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0  

2014  0   0  0  

2015       

2016       

2017       

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

   

Védelembe vett gyermek a településen nincs.  

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 

Év 

Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből 

tartósan 

beteg 

fogyatékos 

gyermekek 

száma 

Kiegészítő 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek száma  

Ebből 

tartósan 

beteg 

fogyatékos 

gyermekek 

száma 

Rendkívüli 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek 

száma 

2008 1 0 0 0 0 

2009 1 0 0 0 0 

2010 1 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 

2013  0   0  0 0   0 

2014  2   0   0 0    0  

2015           



2016           

2017           

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

    
 
2014-ben mindössze 2 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a településen.  
 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 
2015-ben egy család részesült gyermek születés kapcsán rendkívüli települési támogatásban, a korábbi 
években nem volt ilyen támogatás. 
 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

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

év 

 Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők száma 

iskola 1-8. 

évfolyam 

50 százalékos 

mértékű 

kedvezményes 

étkezésre 

jogosultak száma 

1-13. évfolyam 

 Ingyenes 

tankönyv-

ellátásban 

részesülők 

száma 

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők 

száma  

Nyári 

étkeztetésben 

részesülők 

száma 

2008 1 0 0 0 0 0 

2009 1 0 0 0 0 0 

2010 1 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0  0  0  0 0   0 

2014 2  0   0  0  0  0 

2015             

2016             

2017             

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 

adatok 

     

A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő óvodás és általános iskolás gyermek térítésmentesen, a rászoruló egyéb tanulók 
50 %-os támogatást kapnak. Ezen felül 50 %-os kedvezményben részesülnek a három vagy többgyermekes 
családok is. 2014. évben 2 óvodás korú gyermek volt jogosult az ingyenes étkezésre.  

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyerekek száma, aránya 

 

Veszprémfajsz vonatkozásában nem releváns.  

 



4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Szegregált lakókörnyezet a településen nincs.  
 

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

 
A településen hátrányos, illetve halmozottan hátrányos gyermek nincs, ilyen irányú kérelem az elmúlt 
években egy alkalommal sem érkezett a jegyzőhöz. Ennek ellenére az önkormányzat biztosítja azokat a 
feltételeket, amelyek által javíthat az esetlegesen hátrányos helyzetűvé váló gyermekek esélyein.  

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

betöltetlen státuszok) 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 
 
 

év 
védőnői álláshelyek 

száma 

Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2008 1 2 

2009 1 5 

2010 1 2 

2011 1 4 

2012 1 2 

2013 1 3 

2014 1  2  

2015     

2016     

2017     

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

 

A településen 1 fő védőnő látja el a munkát, aki 2 településen végzi a védőnői feladatokat. Az 1 védőnőre 
jutó gyermekek száma alacsony. 

 
A településen 1 fő látja el a védőnői feladatokat. A védőnőhöz a várandós kismamák, gyermekes anyukák 
fordulnak problémáikkal. Nagyon sokszor elég egy beszélgetés ahhoz, hogy problémájukkal orvoshoz 
forduljanak. Az iskoláskorúaknál az érzékszervi méréseket és egészségügyi ismeretterjesztést végeznek. 
 
4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben (Nemesvámos) engedélyezett férőhelyek száma 
 
 



év 
családi napköziben engedélyezett 

férőhelyek száma 

családi napköziben a térítésmentes 

férőhelyek száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 10 0 

2012 10 0 

2013 10 0  

2014  10  0  

2015   22  0  

2016     

2017     

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 

adatgyűjtés 

  
Családi napközi nem működik a községben, de a közeli Nemesvámoson igen, ahol a 1-3 év közötti 
gyermekek napközbeni ellátása biztosított. A családi napközi igénybevétele térítésköteles. A férőhelyek 
száma 2015 évben 22 fő, a családi napközi kihasználtsága 100 %. A 3 év alatti gyermekek térítésmentes 
elhelyezésére a veszprémi bölcsődékben van lehetőség. 
 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 
A gyermekek egészségügyi szűrése biztosított, részben a védőnői hálózaton keresztül, részben a háziorvos 
által, aki ellátja az iskolaorvosi feladatokat is.  
 

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

 
Rehabilitációs ellátásra a településen nincs lehetőség. Speciális ellátási igényre vonatkozó szolgáltatás 
Veszprémben vehető igénybe.  

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekvédelem rendszerében a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
egyik alapellátási formája. A Családsegítő Szolgálat szociális alapellátást nyújt, amely a családsegítés 
keretében a településen élők szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetbe 
került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok 
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése céljából nyújt általános és speciális 
szolgáltatásokat. A Gyermekjóléti Szolgáltatás célja a gyermekek testi, lelki fejlődésének, családban történő 
nevelésének elősegítése. Ennek érdekében a Szolgálat rendszeres kapcsolatot tart fenn a védőnővel, az 
orvossal, a nevelési – oktatási intézmények gyermekvédelmi felelőseivel. Az alapellátás feltétele a család 
együttműködési szándéka. 

 

e) gyermekvédelem 



 

Kialakult veszélyeztetettség esetén a családgondozás célja a veszélyeztető tényezők megszűntetése  
belátható határidőn belül. 

Amennyiben a kiskorú gyermek testi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármi ok folytán veszélybe kerül, a 
családgondozó javaslatot tesz a védelembe vételre. 

A környezet és a szakemberek odafigyelése, a jelzőrendszer azonnali, több lábon álló működésének szinten 
tartása, javítása elengedhetetlen.  

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása is biztosított a Családsegítő Szolgálatnál. A 
gondozás során a szakember segíti az anyát abban, hogy születendő gyermekét fogadni tudja, adományok 
szervezésével, és a csecsemő ellátásához szükséges felszerelések előteremtésével. Amennyiben az anya 
lakhatása nem megoldott és természetes támaszai nincsenek, a családsegítő elősegíti a családok átmeneti 
otthonában vagy anyaotthonba történő felvételét.  

Ha a szülő valamilyen egészségügyi, szociális, lakhatási probléma miatt átmenetileg nem tudja megoldani 
gyermeke családban történő elhelyezését, kérheti az átmeneti gondozást. A Családok Átmeneti Otthona 
Veszprémben működik. A szülő kérelmére 2014. évben egyetlen gyermek sem került elhelyezésre.  

 

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

 

Az egészséges életmód szerves része a sportolás. A településen a gyermekeknek, fiataloknak a szabadidő 
aktív eltöltésére csak a parkerdőben és az ott található játszótéren van lehetőségük.  Az önkormányzat 
minden veszprémfajszi lakóhellyel rendelkező gyermek egyházi, alapítványi táboroztatásához anyagi 
támogatást biztosít egy-egy nyári tábor vonatkozásában, ezzel segítve a szülőket, hogy kevesebb pénzügyi 
terhet jelentsenek a szünidei táborok kiadásai.  A Veszprémfajszi Német Nemzetiségi Önkormányzat aktív 
szerepet vállal a gyermeknap, a mikulás ünnepség és a falunap megrendezésében.  

 

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

 
Az önkormányzat a nemesvámosi köznevelési intézményekben (általános iskola, óvoda) biztosítja a 
közétkeztetést, amely megfelel az érintett korosztályok egészséges, korszerű étrendjére vonatkozó 
elvárásoknak. Mind a két intézményben melegítő konyha működik. Az ételt szállító szolgáltató minőségi és 
mennyiségi ellenőrzése folyamatos, szakember bevonásával történik.  
 
Az ingyenes étkezésben és tankönyvellátásban részesülők száma egyenes arányban áll a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számával.  

 

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

 

Az önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő 
bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor. 

 

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

 
A pénzbeli ellátások és a közszolgáltatások szervezése során pozitív diszkriminációval segítjük a 
célcsoporthoz tartozókat. Ez részben szabályozási eszközökkel, részben a nyilvánosság eszközeinek 
alkalmazásával történik. 

 

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

 
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  



 
A táblázat kitöltése szükségtelen, mert a településen óvoda nem működik. A veszprémfajszi gyerekek a 
nemesvámosi óvodába járnak Nemesvámos Község Önkormányzata és a veszprémfajszi önkormányzat 
közötti óvodai feladatellátásra vonatkozó szerződés alapján.  
 
4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  
 
A 3-6 éves korú gyermekek száma, valamint az óvodába beíratott gyermekek száma stagnál.  
 
 
4.4.3. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 
 
A településen nincs iskola, a helyi gyerekek a nemesvámosi és a veszprémi általános iskolákban tanulnak.   

 
4.4.4. számú táblázat - Általános iskolák adatai 
 
Az általános iskolában tanulók száma az elmúlt években stagnált.  
 
4.4.5. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 
 

a)a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

 
A nemesvámosi óvodában és általános iskolában biztosított a lehetőség a különleges bánásmódot igénylő 
gyerek nevelésére. Egyik intézményben sem tapasztalható hátrányos megkülönböztetés vagy szegregáció.   
 

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

 
A veszprémfajszi gyerekek számára is helyet biztosított nemesvámosi óvodában és általános iskolában 
megfelelő színvonalú nevelés, oktatás folyik. Az általános iskola rendelkezik az egyéni fejlesztés számára 
kialakított szobával. A logopédiai ellátás helyben megoldott, a korai fejlesztés és a nevelési tanácsadás 
Veszprémben vehető igénybe.  
 

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

 
Az önkormányzattal szemben hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének 
megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor. 

 
d) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Egyre elterjedtebb, hogy maguk a köznevelési, gyermekjóléti intézmények adomány gyűjtési programokat 
szerveznek vagy részt vesznek adomány kiosztásában. A feladatok ellátásában civil szervezetek, a katolikus 
egyházközség részvétele bővíti a segítségnyújtás eszközeit.   
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Gyermekek különböző anyagi helyzete Adomány gyűjtés szervezése, támogatások 

biztosítása. 



 
 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést néhány jogszabály tiltja ugyan, de a nők és férfiak között a 
társadalmi élet minden területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének, okainak feltárását és persze 
felszámolását nem írja elő jogszabály. A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenség minden bizonnyal 
a legmélyebben gyökerező, legnehezebben tetten érhető, a társadalom részéről a leginkább, a legtisztább 
lelkiismerettel támogatott igazságtalanság. Nem könnyű fellépni ellene. Pedig a nemek közötti 
egyenlőtlenséget – mint a társadalmi egyenlőtlenségeket általában – nem csupán azért érdemes leküzdeni, 
mert igazságérzetünk, emberi szolidaritás-érzésünk ezt diktálja, hanem azért is, mert az egyenlőtlenség: 
pazarlás. 
 
Az önkormányzat a helyzetelemzés készítésének időpontjában csak kevés adattal rendelkezik a nőket érintő 
problémák tekintetében. 
 

a)foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
 
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 

év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 98 91 91 87  7 4 

2009 77 89  66   82 11 7 

2010  98  88  94  83  4 5 

2011 96 91 93 85 3 6 

2012 95 92 94 86 5 4 

2013  97   90   93  88  4 4  

2014 96   94   95    91   3 3  

2015             

2016             

2017             

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 

     

Tapasztalataink szerint a gyermekvállalás, a munkahelytől való hosszabb idejű távolmaradás 
nagymértékben rontja a nők munkaerőpiacra való visszalépésének esélyeit.  
 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 

 

Adatok e vonatkozásban nem állnak rendelkezésre.  

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 



E területen nem jelentkezik probléma a településen.  

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

 

A foglalkoztatás területén a nőket ért hátrányos megkülönböztetésről információ, adat nem áll 
rendelkezésre.  

 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi 
napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát 
munkahelyi megoldások stb.) 

 
A kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeit segíti a megfelelő félőhellyel rendelkező óvoda és bölcsőde 
megléte. A településen jelenleg bölcsőde nem működik, azonban óvoda a közeli Nemesvámoson van. 
 
A nők elhelyezkedése szempontjából fontos tényező, hogy a gyermekek napközbeni ellátása megoldott 
legyen. 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 
A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnő 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: 
beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget nyújtanak a családi-, szociális juttatások 
megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok kitöltésében. Családtervezéssel kapcsolatban a 
gyermekek felvilágosítására alapvetően a nemesvámosi általános iskolában kerül sor.  
 

 

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

év védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 

átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008 1 10 10 

2009 1 12 12 

2010 1 11 11 

2011 1 13 13 

2012 1 12 12 

2013 1 13 13 

2014 1  14  14 

2015     
 

2016     
 

2017     
 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 

   

5.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 



 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A gyermekét egyedül nevelő szülő vagy több 

gyermeket nevelő család esetében a szegénység 

kockázata magasabb. 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások 

során célzott támogatások biztosítása. 

 
 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

 
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXI. törvény értelmében a kötelező 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer alapján az időskorú saját jogú nyugdíjra (öregségi nyugdíj, 
rehabilitációs járadék) és/vagy hozzátartozói nyugdíjra (özvegyi, árvaellátás, szülői, baleseti hozzátartozói 
nyugellátás, özvegyi járadék) lehet jogosult.  
Az állandó lakosságból a  65 év feletti nők száma meghaladja a 65 év feletti férfiak számát. Az összes 
nyugdíjas száma ennél magasabb, ennek oka, hogy a nők már 40 év munkaviszony után is elmehetnek 
előrehozott nyugdíjba.  
 
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 
 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő férfiak száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő nők száma 
összes nyugdíjas 

2008 15 42 57 

2009 18 42 60 

2010 21 37 58 

2011 21 36 57 

2012 24 31 55 

2013  27   32  59 

2014  28  34 62 

2015     
 

2016     
 

2017     
 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

   
Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a házasok, és 
növekedik az özvegyek aránya. 
A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 
– emelkedik az átlagéletkor, 
– magasabb a középkorúak halandósága, 
– nők hosszabb élettartama. 
 
2014. évben a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma 62 fő volt, ebből 28 fő férfi, 34 fő nő.  
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 



Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzete a településen átlagos.  

 

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

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

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

év 
64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

fő fő % 

2008 35 0 0 % 

2009 34 0 0 % 

2010 32 0 0 % 

2011 31 0 0 % 

2012 46 0 0 % 

2013  51  0 0 % 

2014  53   0  0 % 

2015     
 

2016     
 

2017     
 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

   
Nappali ellátásban nem részesül időskorú, és erre igény sincs. 
 
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 
 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

2013  0  

2014  0  

2015   

2016   

2017   

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
Az önkormányzat kötelező feladataként biztosítja a rászoruló, településen élő idősek számára a szociális 
alapszolgáltatásokat.   

 

A családsegítő szolgáltatást a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása keretében valósítja meg az 
önkormányzat. A családsegítő szolgáltatás biztosítását a családgondozó intézkedése alapozza meg.  

Nappali ellátásra a településen ez idáig nem volt igény.  



 

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

 

Az érintettek zöme tájékozott a szociális szolgáltatások igénybevétele tekintetében. A településen aktív 
nyugdíjas élet folyik, amelynek mozgatója a Német Nemzetiségi Asszonykórus.  A településen 
megrendezésre kerülő rendezvények bonyolításában, vendéglátásban az asszonykórus aktívan 
közreműködik. 

A körzeti megbízott időközönként előadásokat tart a nyugdíjasok részére a bűnmegelőzés, illetve áldozattá 
válás megelőzése érdekében.  

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Magas az egyedül élők aránya. Az aktivitást és a függetlenséget megőrző 

programok, szolgáltatások szervezése.  

 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékkal élő ember van Magyarországon, a népesség 
5,7 százaléka. A népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása: mozgáskorlátozottak aránya 43,6 %, 
látássérült 14,4 %, értelmi fogyatékos 9,9 %, hallássérült 10,5 %, egyéb 21,6 % (TEIR adatok). A fogyatékos 
népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport. Jelentősen emelkedett az egyéb, 
pontosan meg nem határozott fogyatékosságban szenvedők aránya. 
 
Lehetséges, hogy a fogyatékos személy megfelelő információk hiányában nem részesül a számára 
jogszabály szerint járó pénzbeli és természetbeni ellátásban. A településen élő ellátásban részesülő 
fogyatékosok számát a TeIR, KSH Tstar forrásokból szerezhetjük be. Ezzel összevetésben lehetséges 
megbecsülni, hogy az egészségügyben vagy önkormányzati szolgáltatásokban pl. szociális érkeztetés, 
hajléktalan ellátás milyen létszámban fordulnak meg fogyatékosok illetve rendelkeznek-e statisztikai 
adatokkal. Javasolt bevonni a fogyatékos emberek helyi érdekvédelmi szervezeteit is, hiszen ők taglistáikkal 
és tagjaikkal tartott kapcsolatukkal segíthetik a folyamatot.   
 
Ellátási formák: 
 
Fogyatékossági támogatás: A Fot. 22. §-a alapján biztosított fogyatékossági támogatás a súlyosan 
fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A 
támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi segítséggel 
járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. 
 
Rokkantsági járadék: A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet értelmében, aki a 25. 
életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve 80 %-os vagy azt meghaladó mértékű 
egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg, 
rokkantsági járadékra jogosult. 
 



Közlekedési kedvezmény: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében szerzési és átalakítási támogatásra (közlekedési 
kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult. 
 
Parkolási igazolvány: Parkolási igazolványra az a személy jogosult, 
aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott, 
aki látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi fogyatékosnak minősül, 
akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján 2001. július 1-jét megelőzően 
vaknak minősítettek, vagy aki vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi 
fogyatékosnak vagy autistának minősül. 
 
Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák: 
Szociális alapszolgáltatások: családsegítés. Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó 
intézmények, fogyatékos személyek otthona, rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek 
gondozóháza, lakóotthon 
 
Aktuális jogszabályok:  
141/ 2000(VIII.9.) Korm. rend A súlyos fogyatékossá minősítésének és felülvizsgálatának  valamint a 
fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól. 
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról 
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
2006. évi CXVII. törvény egyes szociális tárgyú törvények módosításáról 
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól 
 
 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 

egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 1 1 

2009 1 1 

2010 1 1 

2011 0 0 

2012 0 0 

2013  0   0  

2014  0   0  

2015     

2016     

2017     

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

  
Megváltozott munkaképességű személy a településen nincs. 
 
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 
 

év Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 



önkormányzati fenntartású 

intézményben  

egyházi fenntartású 

intézményben 

civil fenntartású 

intézményben  

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013  0   0  0 

2014 0   0   0 

2015       

2016       

2017       

Forrás: TeIR, KSH Tstar; 

 
Nappali ellátásban nem részesül fogyatékos személy, és erre igény sincs. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Az önkormányzattal szemben hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének 
megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
Önálló életvitelt támogató szolgáltatások, intézmények igény hiányában a településen nincsenek. 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

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

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
A házi orvosi rendelő épülete és közvetlen környezete részben akadálymentes, az épület felújításra szorul, 
mely anyagi források hiánya miatt nem valósult meg idáig. 
A hatályos jogszabályoknak megfelelően amennyiben sor kerül – pályázati forrás elnyerése esetén – az 
épületének felújítására, akkor  az akadálymentesítés is kialakításra kerül.  
 
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és 
kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 
 
A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. Feladatunk olyan 
környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életünk 



során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és 
munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is.  
A művelődési ház akadálymentesítettsége megoldott. Pályázati forrás elnyerésének lehetőségeit 
folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzat. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
A településen működő munkahelyek akadálymentesítettségéről nincs információ.  

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, érzékelhető és biztonságos épített 
környezetre. A járdák nagyrészt akadálymentesek.  

 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Az akadálymentes környezet aránya nem 100 %-

os. 

Fizikai környezetben található akadályok 

megszüntetése, pályázati lehetőségek 

figyelemmel kísérése a meglévő épületek 

akadálymentesítésére.   

 

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 lakosság számára egész évben számos közösséget erősítő rendezvény, program kerül megrendezésre. 
Rendszeresen megszervezésre kerül a lakosok és civil szervezetek közreműködésével a településen és 
közvetlen környezetében elszórt szemét összegyűjtésére.  
 

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

 
A településen 2 olyan civil szerveződés működik, melyek az önkormányzattal folyamatos kapcsolatban 
vannak. A településen működő katolikus egyházközség mellett a közeli Nemesvámoson működő református 
egyházközség és adventista egyház szintén együttműködik az önkormányzattal és például a nyári 
gyermektáborok megrendezésével a veszprémfajszi gyerekek nyári hasznos elfoglaltságát segítik elő.  

 

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

 
Veszprémfajsz Község Önkormányzata tagja a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásnak. A Társulás 
keretein belül  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenntartásában működő Göllesz Viktor 
Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza költségvetési szerv által a felnőtt értelmi fogyatékosok 
nappali ellátását biztosítja Veszprémfajsz közigazgatási területén élő lakosokra kiterjedően. 
A Társulás keretein belül működő Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti 
Otthona költségvetési szerv által biztosított a családsegítés szociális alapszolgáltatás.  



A könyvtári szolgáltató hely működtetése vonatkozásában az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral, az orvosi 
ügyeleti és fogorvosi, valamint fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítása vonatkozásában a Veszprém Megyei 
Jogú Város Önkormányzatával áll szerződésben az önkormányzat.  
  
Veszprémfajsz Község Önkormányzata a Nemesvámoson található közös önkormányzati hivatalt 
Nemesvámos  Község Önkormányzatával közösen tartja fenn. Az óvoda és a védőnői szolgálat 
vonatkozásában a nemesvámosi önkormányzat szerződéses kereteken belül biztosítja a szolgáltatást 
Veszprémfajsz Község Önkormányzata számára.  

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A településen német nemzetiségi önkormányzat működik. 
  

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A helyi civil szervezetek (Német Nemzetiségi Asszonykórus, Veszprémfajszért Egyesület) kapcsolata a 
célcsoportokkal jónak mondható. A civil szervezetek hatékonyan részt vesznek a település életében. 
 

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

 
A for - profit szervezetek nem vesznek részt a település életében. 
 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

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

 
A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a településen dolgozó szociális, egészségügyi, gyermekjóléti, 
köznevelési, közművelődési szakemberek. Módszere az online kapcsolattartás az egyes esélyegyenlőségi 
csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, majd program tervezet véleményezésére koncentrálódott. 
A helyi esélyegyenlőségi program megvitatására helyi esélyegyenlőségi fórum keretében is sor került.  

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

szolgáló eszközök bemutatása. 

 
Az önkormányzat honlapján (www.veszprémfajsz.hu) az elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program bárki 
számára elérhető lesz, mely alapján az esélyegyenlőségi folyamatok, intézkedések megismerhetőek és így 
biztosított a megvalósítás folyamatos ellenőrzése. 
 
Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő - testülete nyilvános ülésen tárgyalja és fogadja el a 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 
 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 
 



Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

A szegénység oka a tartós 

munkanélküliség, számuk stagnál. 

Közfoglalkoztatás fenntartás. 

Nem minden munkanélküli 

regisztráltatja magát. 

Tájékoztatás, információk elérhetővé 

tétele a munkanélkülieknek adható 

támogatásokról. 

Gyermekek 
Gyermekek különböző anyagi helyzete. Adománygyűjtés szervezése, 

támogatások biztosítása. 

Idősek 

Magas az egyedül élők aránya. Az aktivitást és a függetlenséget 

megőrző programok, szolgáltatások 

szervezése.  

Nők 

A gyermekét egyedül nevelő szülő vagy 

több gyermeket nevelő család esetében 

a szegénység kockázata magasabb. 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, 

ellátások során célzott támogatások 

biztosítása. 

Fogyatékkal 

élők 

 

Az akadálymentes környezet aránya nem 

100 %-os. 

Fizikai környezetben található akadályok 

megszüntetése, pályázati lehetőségek 

figyelemmel kísérése a meglévő 

épületek akadálymentesítésére.   

 

A beavatkozások megvalósítói 
 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Helyi foglalkoztatási eszközök alkalmazása. 
Nemesvámosi Közös Önkormányzati 

Hivatal szociális és igazgatási  ügyintézője 

 

Együttműködés a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztályával 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Veszprémi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztálya, Nemesvámosi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

Gyermekek Rendszeres szakmai találkozók 

Jelzőrendszer tagjai (családsegítő, 

háziorvos, védőnő, polgármester, jegyző, 

szociális és igazgatási ügyintéző) 

Idősek 
Tájékoztatás az áldozattá válás, 

bűncselekmények megelőzése céljából 

helyi körzeti megbízott 

 

 Programok szervezése 

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi 

Önkormányzata 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata  

Nők 
Munkahelyteremtő rendezvények 

szervezése 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Veszprémi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztálya, Nemesvámosi Közös 

Önkormányzati Hivatal 



Fogyatékkal 

élők 

Az intézmények akadálymentesítése, a 

közszolgáltatásokhoz, kulturális és 

sportprogramokhoz való hozzáférés 

nagyobb mértékű biztosítása, pályázati 

lehetőségek figyelemmel kísérése 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata 

 

 

 

Jövőképünk 
 
Fontos, hogy a mélyszegénységben élők felzárkózásának esélyei javuljanak, a kitörési lehetőségeiket az 
önkormányzat lehetőségeihez mérten segíti. 
Kiemelt terület a gyerekek egészségének megőrzése, szabadidős programjaik minél szélesebb körű 
megszervezése, melyben az önkormányzatnak segítségére van a családsegítő és az egyházak, továbbá a 
német nemzetiségi önkormányzat és a civil szervezetek is.  
Az önkormányzat együttműködve a helyi körzeti megbízottal folyamatosan figyelemmel kíséri a magányos 
idős emberek mindennapjait.  
Elengedhetetlen erősíteni a nők esetén az egyenlő bánásmód elvét.  
A fogyatékkal élők esélyegyenlőségére figyelemmel fontos feladat a meglévő és, még nem akadálymentes 
épületek akadálymentesítésének biztosítása, annak érdekében, hogy a településen fogyatékkal élő lakosok 
is teljes körűen igénybe vehessék a különböző szolgáltatásokat, nehézségek nélkül látogathassák a 
különböző programokat, rendezvényeket. 
 
Az önkormányzat anyagi lehetőségei rendkívül szűkösek, ezért kizárólag pályázati forrásból lenne képes 
fejlesztéseket végrehajtani a településen.  
 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 
 
 

Intézkedés címe: Álláskeresők, ellátásból kiesett álláskeresők segítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A szegénység oka a tartós munkanélküliség.  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Az önkormányzat a közfoglalkoztatásban folyamatosan részt vesz.   

R: folyamatos 

K: folyamatos 

H: 5 év 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Együttműködés a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztályával és a családsegítővel.  

 

Résztvevők és 

felelős 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztálya, önkormányzat, családsegítő 

Partnerek családsegítő 



Határidő(k) pontokba 

szedve 

Rövidtávon: folyamatos 

Középtávon: folyamatos 

Hosszútávon: 5 év 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

R: álláskeresők segítése 

K: elhelyezkedések számában történő változás 

H: az érintettek munkahelyei megőrzésének száma 

 

Fenntarthatóság: 5 év 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

 

Szükséges erőforrások Humánerőforrás, pénzügyi forrás. 

 

Intézkedés címe: Az időskorúak elmagányosodásának enyhítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Az idős korosztály jelentős része magányosan él.  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Annak érdekében, hogy az idős korosztály elmagányosodása mérséklődjön az 

önkormányzat nagy figyelmet fordít a célcsoport részére szervezendő programok 

biztosítására, továbbá együttműködik a körzeti megbízottal, annak érdekében, 

hogy különböző tájékoztatásokkal elkerülhető legyen a bűncselekmények 

megelőzése, az áldozattá válás.  

R: az érintett csoport feltérképezése, figyelemmel kísérése 

K: programok szervezése, tájékoztató előadások biztosítása  

H: aktív részvétel a település közösségi életében 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Folyamatos együttműködés a helyi asszonykórussal, a német nemzetiségi 

önkormányzattal, valamint a körzeti megbízottal. Rendezvények, programok 

szervezése. Az érintett célcsoport életének nyomon követése. 

Résztvevők és 

felelős 

helyi civil szervezetek, családsegítő, önkormányzat, helyi német nemzetiségi 

önkormányzat 

Partnerek helyi civil szervezetek, családsegítő, helyi német nemzetiségi önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: folyamatos 

K: folyamatos 

H: 5 év (2018.12.31.) 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

R: a rendelkezésre álló információk alapján a célcsoport ismerete 

K: a programok, szolgáltatások biztosítása  

H: visszaigazolásként az idősek minél nagyobb számban történő bekapcsolódása 

a község közösségi életébe 



fenntarthatósága 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Érdektelenség, pénzügyi forrás hiánya. 

Szükséges erőforrások humán és  pénzügyi erőforrás 

 
 

Intézkedés címe: 
Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, karbantartása, 

akadálymentesítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

 Önkormányzati tulajdonú épületek egy része korszerűtlen, elavult, nem 

akadálymentesített. Ilyen a művelődési ház, a házi orvosi rendelőnek helyet adó 

önkormányzati hivatal épülete.  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek között vannak korszerűtlenek, nem 

akadálymentesítettek, ezért a lakosság igényeinek teljes körű kielégítése, a 

fogyatékkal élők szükségleteinek kielégítése érdekében szükséges ezen épületek 

korszerűsítése.  

R: Pályázati lehetőségek feltárása. 

K: Pályázatírás és benyújtása. 

H: Korszerű, akadálymentes épületek biztosítása a településen.(2018.12.31.) 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Pályázatfigyelés, pályázatkészítés. 

Kivitelező kiválasztása, munkák megkezdése. Kivitelezés. 

Folyamatos ellenőrzés, karbantartás. 

Résztvevők és 

felelős 
önkormányzat, kivitelező 

Partnerek önkormányzat, kivitelező 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: folyamatos 

K: folyamatos 

H: 5 év 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Élhetőbb környezet, település épületeinek összhangba rendezése a környezettel, 

biztonságos, korszerű épületek. Akadálymentesítés révén a fogyatékkal élők 

szolgáltatásokhoz történő teljes körű hozzáférésének lehetővé tétele.  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Pénzügyi forrás hiánya, korlátozott lehetőségek. 

Szükséges erőforrások Pályázati forrás 

 

Intézkedés címe: 
Út- és járdafelújítás, csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója, 

ivóvízhálózat korszerűsítése, karbantartása 



Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Az önkormányzat a település infrastrukturális fejlesztését anyagi forrás hiányában 

nem tudja biztosítani. A településen az ún. szerviz-út és a buszforduló felújítása 

indokolt, az ivóvízhálózat és a csapadékvíz elvezető rendszer, illetőleg a 

külterületi mezőgazdasági utak felújítása mellett.   

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Az önkormányzat a település teljes körű infrastrukturális fejlesztését kiemelten 

fontos feladatának tartja. 

R: pályázati lehetőségek feltárása 

K: pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció beszerzése, pályázatírás 

H: infrastrukturális fejlesztések megvalósítása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Pályázatfigyelés, pályázatkészítés. 

Kivitelező kiválasztása, munkák megkezdése. 

Folyamatos ellenőrzés, karbantartás. 

Résztvevők és 

felelős 
önkormányzat, kivitelező 

Partnerek önkormányzat, kivitelező 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

R: folyamatos 

K: folyamatos 

H: folyamatos 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Élhetőbb környezet, biztonságosabb közlekedés. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Pénzügyi forrás hiánya, korlátozott lehetőségek. 

Szükséges erőforrások Pályázati forrás. 

 
 
 
A 2013. évben elfogadott HEP intézkedési területei között szerepelt a gyerekeket érintő iskolán kívüli 
szabadidős tevékenység hasznos eltöltése, adatgyűjtés a mélyszegénység vonatkozásába, egészségnap 
szervezése, „szülők iskolája”, továbbá a családok motiválása az önellátásra.  
A felülvizsgálat során megállapításra került, hogy fent említett intézkedési területek Veszprémfajsz 
vonatkozásában nem relevánsak, nem tükrözik a településen jelentkező valós problémákat,  azok mellőzése 
indokolt. Ugyanakkor új területként kerül feltüntetésre az álláskeresők, ellátásból kiesett álláskeresők 
segítése, valamint az időskorúak elmagányosodásának enyhítése.  
 
 
A 2013. évben jóváhagyott HEP-ben a középületek akadálymentesítésének 2014.07.17. napi határideje 
irreálisan korainak tekinthető, megvalósítására anyagi forrás és pályázati lehetőségek hiánya miatt nem 
került sor. A felülvizsgálat részeként az érintett intézkedési terület pontosítására sor került, a megvalósítás 
határideje 2018.12.31. napjára módosult.  



 
Az ellátásból kiesett álláskeresők képzésének határideje 2015.07.17-én lejárt, intézkedésre nem került sor, 
mivel valójában tévesen került meghatározásra az intézkedési mód, mivel az önkormányzat az álláskeresők 
képzésében nem tud közreműködni, azonban a közfoglalkoztatással segíti az érintetteket anyagi 
lehetőségei függvényében. Az intézkedési terület határideje folyamatos, 2018.12.31. napjáig fennáll.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseibe

n feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokka

l 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások  

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 álláskeresők, 

ellátásból 

kiesett 

álláskeresők 

segítése 

a szegénység 

oka a tartós 

munkanélkülisé

g 

mielőbbi 

elhelyezkedés 

elősegítése 

- közfoglalkoztatá

s, egyéb helyi 

foglalkoztatási 

lehetőségek 

felkutatása 

polgármester folyamatos érintettek 

száma, munkát 

találó emberek 

száma 

informatikai 

eszközök, 

meglévő humán 

és pénzügyi 

erőforrás 

2 év, folyamatos 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 a gyermekek 

életszínvonalána

k figyelemmel 

kísérése 

a gyermekek 

különböző 

anyagi helyzetű 

családokban 

élnek 

mérséklődjön az 

életszínvonalbeli 

különbség a 

gyerekek között, 

a tehetséges 

fiatalok kitörési 

lehetőségeinek 

segítése 

éves 

gyermekvédelmi 

beszámoló, 

a családsegítő 

éves 

beszámolója 

a gyermekek 

életszínvonalána

k figyelemmel 

kísérése, 

támogatások 

biztosítása 

polgármester, 

jegyző 

folyamatos Emelkedő 

életszínvonalú 

családok/gyer-

mekek száma 

pénzügyi 5 év, folyamatos 

           

III. A nők esélyegyenlősége 

1 kisgyerekes nők, 

gyermeküket 

egyedül nevelő 

nők munkába 

állásának 

elősegítése 

több gyermekes 

családok, 

gyermekét 

egyedül nevelő 

nők nehéz 

anyagi 

körülményei  

munkalehetőség

ek biztosítsa, 

kiszámítható 

környezet 

éves 

gyermekvédelmi 

beszámoló, 

a családsegítő 

éves 

beszámolója 

támogatások 

biztosítása, 

munkalehetőség

ek 

felkutatásának 

segítése 

polgármester folyamatos az érintettek 

számának 

változása 

humán 

erőforrás, 

kommunikáció, 

pénzügyi 

erőforrás 

5 év, folyamatos 



IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 programszervez

és az 

elmagányosodás 

megelőzése 

céljából  

idősek 

elmagányosodás

a 

aktív időskor 

meghosszabbítá

sa,  

a családsegítő 

éves 

beszámolója 

programok, 

rendezvények 

megszervezése 

polgármester folyamatos a programokon, 

rendezvényeken 

résztvevő idősek 

száma  

saját humán 

erőforrás, 

pénzügyi 

erőforrás 

1 év, folyamatos 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 önkormányzati 

tulajdonú 

épületek 

akadálymentesít

ése 

a 

közszolgáltatáso

khoz, kulturális 

és 

sportprogramok

hoz való 

hozzáférés nem 

100 %-os 

mértékben 

érhető el a 

fogyatékkal élők 

által  

a településen 

fogyatékkal élő 

lakosok is 

aktívan 

bekapcsolódhat

nak a község 

életébe  

gazdasági 

program 

pályázati 

lehetőségek 

figyelemmel 

kísérése 

akadálymentesít

és 

megvalósítása 

vonatkozásában 

polgármester folyamatos benyújtásra 

kerülő pályázat 

eredménye 

meglévő humán 

és pénzügyi 

erőforrás 

folyamatos 

 



 
 

3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak megvalósítása során az önkormányzat szorosan 
együttműködik a partnereivel, azaz a családsegítővel, háziorvossal, védőnővel, körzeti megbízottal, a 
településen működő civil szervezetekkel és a katolikus egyházközséggel, a német nemzetiségi 
önkormányzattal is.  A program elfogadását követően az esélyegyenlőség szempontjából fontos 
egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba be kell 
építeni az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségeket, melyek az 
önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében (a továbbiakban: HEP IT) szereplő 
vállalásokról, feladatokról évente cselekvési ütemtervet készít az önkormányzat.  
 
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 ( a továbbiakban: HEP Fórum) hoz 
létre és működtet.  
 
A fentiekkel biztosított, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok a településen maradéktalanul 
megvalósuljanak. 

 

A megvalósítás folyamata 
 
 
A HEP Fórum feladatai: 
 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település önkormányzata 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 alakulnak az adott területen kitűzött célok 
megvalósítása érdekében.  
 
A munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az HEP Fórum 
számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 



 

 
 
 
A HEP Fórum működése: 
 
A HEP Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A HEP Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
Javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy átdolgoztatására, 
valamint szükség szerinti módosítására. 
 

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 beszámolói alapján. 
 

Romák/ mély-szegénységben 
élők esély-egyenlőségével 
foglalkozó munkacsoport

tagjai: családsegítő, szociális 
ügyintéző, védőnő

Idősek esély-egyenlőségével 
foglalkozó munkacsoport

tagjai: családsegítő, szociális 
ügyintéző, német nemzetiségi 

önkormányzat elnöke

Gyerekek esély-
egyenlőségével foglalkozó 

munkacsoport

tagjai: családsegítő, védőnő, 
szociális ügyintéző

Nők esély-egyenlőségével 
foglalkozó munkacsoport

tagjai: családgondozó, 
védőnő, szociális ügyintéző

Fogyatékkal élők esély-
egyenlőségével foglalkozó 

munkacsoport

tagjai: családsegítő, 
szociális ügyintéző, 

háziorvos



Nyilvánosság 
 
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja a Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala 
is, melyre az önkormányzat honlapján kerül sor.   
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítása keretében legalább évente sor kerül a program 
megvalósításában elért eredmények, a monitoring eredmények ismertetésére a település 
döntéshozói és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselői felé. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit az önkormányzat nyilvánosságra 
hozza a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 
önkormányzat honlapja áll rendelkezésre.  
 
 
Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért a HEP Fórum, a munkacsoportok a felelősek. 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért a jegyző felel. 
 
Feladatai:   

- A HEP Fórum létrehozása, működésének segítése, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti 
kapcsolat biztosítása. 

- Együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak 

valamely munkacsoportja bevonásával és támogatásával végzi: 
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, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői megismerjék 

és kövessék a HEP-ben foglaltakat.  
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben megtenni a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni.  

 
A HEP Fórum vezetőjének (polgármester) 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. 
- A HEP Fórum összehívása és vezetése. 

 
 
A munkacsoport tagjai, a partnerek, az önkormányzat tisztségviselői felelősége:  
 

- Ismerni az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokat, a 
diszkriminációmentes intézményi szolgáltatások módját, 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 hivatalos jelezéssel éljenek a HEP Fórum vezetője felé.  
 
Valamennyi, az önkormányzattal szerződéses viszonyban álló, számukra szolgáltatást nyújtó fél 
felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse és megfeleljen az 
elvárásainak. 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.  

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 
képviselő-testületének 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. 
 

4. Elfogadás módja és dátuma 

 
Veszprémfajsz  község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. 
Az észrevételek a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítésre kerültek. 
 
Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 58/2013. (VI.27.) számú 
határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programot és a részét képező Intézkedési Tervet 
felülvizsgálta és az új programot a 66/2015. (X. 7.) számú határozatával elfogadta. 
 

 
 
Veszprémfajsz, 2015. október 7.         Fertig József  
            polgármester 
 
 
 
 
 
Veszprémfajsz Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
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