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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

Bevezetés 
 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
(a továbbiakban: Ebktv.), 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 2021.06.30-án módosított 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 
alapján megjelent Belügyminisztérium „Módszertani útmutató a helyi esélyegyenlőségi programok 
elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” c. dokumentum szerint átdolgozva Cák 
község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges 
feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 
település más dokumentumait1. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 
intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
Az Ebktv. 31. § (4) bekezdése kimondja, hogy a HEP időarányos megvalósulását, illetve a 31. § (2) bekezdésben 
meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség 
esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési 
tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.  
 

„A 2020-as felülvizsgálat során belekerült részeket ezzel a betűformával jelöljük.” 
 

A település bemutatása 
 
 

Földrajzi elhelyezkedése 
 
A Kőszeghegyalján elhelyezkedő falu Szombathelytől 25 km-re északnyugatra, Kőszegtől 6 km-re nyugatra, a 
Kőszegi-hegység keleti lábánál található. Csak közúton közelíthető meg a Kőszeg - Bozsok - Rohonc útról a 
községnél letérve. 
 

                                                           
1

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

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szombathely
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kőszeg
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kőszegi-hegység
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bozsok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rohonc
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Forrás: Vasteir 

GPS koordinátái: 47° 21′ 19″ N, 16° 30′ 44″ E 
 

Helytörténet 
 
A község területén már a római korban laktak emberek, ezt bizonyítják a határában előkerült római kori sírok. 
A 8. század végéről származik az a két frank szárnyas vaslándzsa, amit szintén itt találtak. 
 
A mai települést 1279-ben villa Chak néven említik először. Kezdetben a velemi Szent Vid várának tartozéka 
volt, majd a rohonci uradalomhoz tartozott. A 13. – 14. században a Németújváriak birtoka. 1405-ben Luxemburgi 

Zsigmond Garai Miklósnak adományozta. A későbbiekben Morgenwerder Jakab, Mátyás király tüzérmestere, 
a Baumkirchner-család, majd a Batthyányak voltak a birtokosai. 1532-ben a török pusztította, 1573-ban és 
1606-ban a keresztény katonaság égette fel a falut. Leégett sok ház, és három egész telkes jobbágy maga is 
lángok martaléka lett.  
 
A községre súlyos csapást jelentett, hogy a szőlőültetvényeket a 19. század második felében kitört 
filoxérajárvány elpusztította. A lakosság ekkor a gyümölcstermesztésre állt át, melyek közül a legjelentősebb 
a gesztenyetermesztés volt. A falu északi részén kőbánya működött, illetve fakitermelés jelentett még 
megélhetést. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/8._század
http://hu.wikipedia.org/wiki/1279
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rohonc
http://hu.wikipedia.org/wiki/13._század
http://hu.wikipedia.org/wiki/14._század
http://hu.wikipedia.org/wiki/1405
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zsigmond_magyar_király
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zsigmond_magyar_király
http://hu.wikipedia.org/wiki/1532
http://hu.wikipedia.org/wiki/1573
http://hu.wikipedia.org/wiki/1606
http://hu.wikipedia.org/wiki/19._század
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Vályi András szerint "CZÁK. Czáka, Czakenbak. Magyar, és elegyes falu Vas Vármegyében, földes Ura Hertzeg 
Battyáni, Ő Eminentiája, lakosai katolikusok, fekszik a Kőszegi járásban, Szerdahelynek szomszédságában, 
földgye soványas, határja szoros, bora meglehetős, eladásra jó alkalmatossága lévén, második Osztálybéli."  
 
Fényes Elek szerint "Czák, magyar falu, Vas megyében, a rohonczi uradalomban, 183 k., 176 evang. lak. Van 
szőlőhegye, erdeje. Ut. p. Kőszeg."  
 
Vas vármegye monográfiája szerint "Czák magyar falu, 57 házzal és 291 r. kath. és ág. ev. lakossal. Postája és 
távírója Kőszeg. A község a XIII. században Szt.-Vid várához tartozott és Németujvári Miklós volt a földesura. 
A község utczáján egy csermely folyik végig, mely a falu erdejében ered. Határában két kőbánya van. A 
rohonczi uradalomhoz tartozott."  
1910-ben Cáknak 313 magyar lakosa volt. Vas vármegye Kőszegi járásához tartozott. 
 
1940-ig a település neve Czák volt, majd egyszerűsödött a ma használatos elnevezésre. A községben 1960-ig 
egyéni gazdálkodás folyt. Az 1951-ben alakult TSZ Kőszegdoroszlón kezdte meg működését, majd 1968-ban 
Kőszeg-Hegyalja MTSZ néven folytatta a környező 5 faluban: Cák, Kőszegszerdahely, Kőszegdoroszló, Velem, 
Bozsok területén a gazdálkodást. 
 
1950-ben felső iskola épült. 1960-tól körzeti orvos van a községben. A temető ravatalozója 1972-ben készült 
el. 1980. szeptember 1-jén megszűnik az alsó tagozatosra szűkült iskola és Kőszegszerdahelyre költözik. A 
1980-ban megalakult a Kőszegi Tájvédelmi Körzet, 1997-ben alapító tagja az Írottkő Natúrparknak. 
  
A falut a természeti katasztrófák sem kerülték el és a másfél napos esőt követően 2009. június 24-én a Kőszegi-

hegységről lezúduló árvíz több utcát és hidat megrongált. 
(forrás: http://hu.wikipedia.org)  
 
 
Pályázat elnyerésével a temető ravatalozója 2017. júniusában felújításra került.  
 
 
 
 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 001) 
Változás 

2016 263 bázis év 

2017 256 97,34% 

2018 255 99,61% 

2019 265 103,92% 

2020 268 101,13% 

2021 295 110,07% 
 

TeIR, KSH-TSTAR 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1910
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vas_vármegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kőszegi_járás
http://hu.wikipedia.org/wiki/1940
http://hu.wikipedia.org/wiki/1960
http://hu.wikipedia.org/wiki/1951
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kőszegdoroszló
http://hu.wikipedia.org/wiki/1968
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kőszegszerdahely
http://hu.wikipedia.org/wiki/Velem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bozsok
http://hu.wikipedia.org/wiki/1950
http://hu.wikipedia.org/wiki/1960
http://hu.wikipedia.org/wiki/1972
http://hu.wikipedia.org/wiki/1980
http://hu.wikipedia.org/wiki/1980
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kőszegi_Tájvédelmi_Körzet
http://hu.wikipedia.org/wiki/1997
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Írottkő_Natúrpark&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Természeti_katasztrófa
http://hu.wikipedia.org/wiki/2009
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kőszegi-hegység
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kőszegi-hegység
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Vas megyében az országos átlagnál is nagyobb mértékű a népesség csökkenése, de a régió az országos 
átlag alatt van. A KSH 2011.évi népszámlálási adatai szerint 2011. október 1-jén 256.629 fő élt a 
megyében, ami az ország lakosságának 2,6%-át jelentette, ezzel a harmadik legkisebb lélekszámú 
megyének számít az országban. Országos átlagban a megye a hetedik legritkábban lakott terület, egy 
km2 átlagosan 76,9 fő él. 

                 

 

 

A lakónépesség számának változása 2016-2021. 

 

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

Korcsoport  Fő Az állandó 
népességből a 
megfelelő 
korcsoportú nők és 
férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők Összesen 
(TS 003) 

Férfiak 
(TS 005) 

Nők 
(TS 007) 

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

131 147 278 47,12% 52,88% 

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 
009) 

  
11 3,96% 

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

13 26 39 4,68% 9,35% 

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

5 3 8 1,80% 1,08% 

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

90 83 173 32,37% 29,86% 

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

5 5 10 1,80% 1,80% 

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

18 30 48 6,47% 10,79% 

 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  

 

 
      

10% 4%

68%

4%
14%

Állandó népesség - férfiak életkori megoszlása

'0-14 évesek

15-17 évesek

18-59 évesek

60-64 évesek

65 év felettiek'
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2019. évben a 18-59 korosztály, munkaerőpiaci szempontból az aktív korúak száma a legnagyobb a 

településen. 

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 

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

összesen) 

0-14 éves korú 
állandó lakosok 

száma (fő) 
(TS 010 és TS 012 

összesen) 

 
Öregedési 

index 
%  

(TS 030) 

2016 52 40 130,00% 

2017 52 39 133,33% 

2018 52 35 148,57% 

2019 48 39 123,08% 

2020 51 36 141,67% 

2021 51 43 118,60% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
 

Sajnos folyamatosan az jellemző a falura, hogy egyre kevesebb gyerek születik, illetve a fiataloknál 
kitolódott a családalapítási életkor. Helyben munkahely nincs, a munkavállalók elvándorolnak a 
munkahelyi lehetőségeket nyújtó településekre. Önkormányzatunk problémája megtartani a fiataljait. 

18%

2%

57%

3%

20%

Állandó népesség - nők életkori megoszlása

'0-14 évesek

15-17 évesek

18-59 évesek

60-64 évesek

65 év felettiek'
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                                     Forrás: TeIR, KSH-TSTAR Térkép: TeIR  Tematikus Térképek 

 

 

 
Forrás: TeIr, KSH-TSTAR 

                          

 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 

Állandó oda-, és elvándorlások 
különbségének 1000 állandó lakosra 

vetített száma (fő) 
(TS 031) 

2016 19,34 
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2017 -26,97 

2018 -23,48 

2019 34,62 

2020 11,26 

2021 99,47 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

  

 

Forrás: TeIr, KSH-TSTAR 
 

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2016 9 7 2 

2017 8 20 -12 

2018 4 11 -7 

2019 20 9 11 

2020 7 16 -9 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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 Forrás: TeIr, KSH-TSTAR 

                    

 

Cákon 2016-2020 közt negatív és pozitív is volt az egyenleg, 2017-ben és 2020-ban az elvándorlás volt 

a jellemző, 2016-ban és 2019-ben növekedett a bevándorlás. 

 

 

Vándorlási egyenleg (ezrelék)  
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 

Az élve születések és halálozások 
különbözetének 1000 lakosra 

vetített száma (fő) 
(TS 032) 

2016 15,47 

2017 11,56 

2018 3,91 

2019 -11,54 

2020 7,50 

2021 -14,21 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

 
Forrás: TeIr, KSH-TSTAR 
 

  Élve születések száma halálozások száma természetes szaporodás (fő) 

2016 6 2 4 

2017 6 3 3 

2018 4 3 1 

2019 1 4 -3 

2020 3 1 2 

2021 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Az élve születések és halálozások különbözetének 
1000 lakosra vetített száma (fő)



13 

 

        
             Forrás: TeIr, KSH-TSTAR     

 

2016-2020 évben jellemző tendencia, hogy az élve születések száma magasabb volt, mint az 
elhalálozások száma. A pozitív odavándorlási adatok miatt a népesség nőtt a községben, illetve 2016. 
évben a születések száma növekedett. 
 
 

Értékeink, küldetésünk 
 
A községnek két leginkább hangsúlyozható értéke (turisztikai jelentősége, és a szőlőgazdaságok) kell, 
hogy meghatározza a falu jövőjét. 
A falu területe a turizmus több ágának is lehetőségeket kínál: lovasturizmus, kerékpáros-turizmus, bor 
turizmus. A falu területén lévő „Cáki Pincesor” sok turistát vonzz a faluba. A lehetőségeket kiaknázva, 
pályázati eszközök igénybevételével a turizmus fejleszthető: szálláshelyek alakíthatóak ki, több 
rendezvény szervezhető a községben. Utóbbira jó példa az immár 3 éve felfelé ívelő Naturnap 
rendezvény, mely 4. alkalommal került 2013-ban megrendezésre, és folyamatosan növekvő számú 
látogatót vonz. Az elmúlt években indult a Kultúrházban több kiállítás (Hegyaljai kézművesek kiállítása, 
festő kiállítás, fotó kiállítás) szervezése, és a lassan hagyománynak számító karácsonyi hangverseny is 
említendő, melyet magas zenei színvonalon a község templomában tartanak, és a környező 
településekről is nagyszámú látogatót vonz. 
Fontos, hogy a község lakói helyben is megélhetést találjanak, munkahelyek teremtődjenek, illetve, 
hogy Kőszeg irányában jobb közlekedés kialakításával tegye a falu lehetővé az itt lakók munkába 
járását.  
Fontos cél, hogy vállalkozók telepedjenek meg a faluban, mert ez szintén elősegíthetné a helyben lakók 
megtartását. Az önkormányzat emiatt nyitott a vállalkozók irányában, jelenleg is folyamatban van 
vállalkozói igényeket kielégítő Rendezési tervmódosítás. 
Ha a fiatalok találnának megélhetést a falujukban, nem hagynák itt azt, így a falut leginkább 
veszélyeztető „elöregedési” tendencia megállítható lenne. 
Fontos, hogy a betelepültek, és a helyben születettek megtalálják a közös hangot, jól működő 
közösséget alakítsanak ki. A község ingatlanait keresik, részben idetelepülés, részben hétvégi ház 
céljából. Több külföldi is vásárolt ingatlant a község területén. Az ő helyüket is meg kell találni a 
közösség életében, hogy ne válhasson Cák Kőszeg „külvárosává”.  
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Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Cák település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
- a diszkriminációmentességet,  
- szegregációmentességet, 
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.  
 
A köznevelési intézményeket érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó 
központ területi szerveivel: 
- az általános iskola vonatkozásában a Dr. Tolnay Sándor Általános Iskolával, 
- a bozsoki és a velemi óvoda vonatkozásában a másik négy hegyaljai településsel.  
 
A településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltérképezése és a feltárt problémák 
komplex kezelésre szolgáló (más települési programokkal összehangolt) intézkedési terv megalkotása, 
a helyben érintett szereplők bevonásával, szükség szerint a települések közötti együttműködések 
kialakításával. 
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 
helyzetét a településen. 
 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP 
IT tartalmazza. 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 
tematikus munkacsoportokat. 
 

 
A HEP jelentősége 
 
A HEP-ek nem csupán a felzárkózási stratégia településszintű megvalósításának alapegységei, hanem 
fontos szerepet töltenek be a kormányzati konzultációs rendszerben azzal, hogy megteremtik a 
lehetőséget a kormányzati célok társadalmasítására, a fejlesztési elképzelésekhez történő 
csatlakozásra és fordított irányban az alulról felfelé történő információáramlásban is lehetőséget 
biztosítanak a településszintű előrehaladás nyomon követésére és fejlesztési igények 
megfogalmazására a felzárkózási, esélyteremtési feladatokhoz kapcsolódóan 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
Az Alaptörvény 4. módosításával bekerült a XV. cikk (4) pontjaként, hogy „Magyarország az 
esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A 
program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének szempontjai” fejezete és 2021.06.30-i módosítása 

 a Belügyminisztérium honlapján megjelent „MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a helyi 
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” 
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

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

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

előírásaira. 

 

 
Az EU 2020 stratégia 
 
Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett 
Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai célrendszer 
és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az uniós növekedési 
modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb 
növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, 
melyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell, két területen is megjelenik. Az oktatásban a 
lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható 
intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik 
nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a 
kirekesztődés reális veszélyt jelent.  
 
Nemzeti Reform Program 
 
Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti 
reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a stabilitási/konvergencia 
programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok 
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alapján megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat 
teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok azt is 
meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen 
költségvetési vonzatai lesznek. A Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete 
javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett. 
 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 
 
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben jóváhagyott „A 
nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című dokumentumban foglaltakhoz 
illeszkedik. Az NFST-t 2014 szeptemberében „Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. Tartósan 
rászorulók - szegény családban élő gyermeke- romák ” címen az EMMI frissített változatban adta ki. Az 
NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkózás politikát helyezi 
középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok 
megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó 
problématerületek – gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú 
elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja 
előmozdítani, figyelemmel, a többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a 
gazdaságfejlesztéssel és foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, 
közigazgatási elképzelésekre. 
 
 „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia 
 
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy 
csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény 
minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek 
érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket. A Nemzeti 
Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a 
társadalom közös távlati érdeke.  
 
Nemzeti Ifjúsági Stratégia 
 
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot (88/2009. (X. 
29.) OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása 
a 2009-2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, 
megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez 
kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Stratégia megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén 
történik. 
 
 
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

Az önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján 
rendeletet alkot. Az esélyegyenlőségi célcsoportok vonatkozásában az alábbi rendeletek tartalmaznak 
szabályozást: 

 
a) 8/2003.(VIII.6.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 

 
A rendelet megalkotásával az önkormányzat a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló 
ellátási formák alkalmazásához –a helyi sajátosságokat figyelembe véve- megteremti a 
feltételrendszert. A rendelet szabályozza mind a pénzbeli, a természetbeni ellátásokat, mind a 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat. 



18 

 

 
b) 10/2006.(XII.12.) önkormányzati rendelet a helyi adókról 

 
A magánszemélyek kommunális adójánál az adó mértékének 50%-os kedvezményben részesül, aki 
betöltötte a 70. életévét, és egyedül él. 
 
c) 5/2006.(VI.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi 
közművelődési tevékenység támogatásáról 
 
A rendelet meghatározza a község közművelődésének kiemelt céljait, mint például: 
- biztosítani kell a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezetet, és infrastruktúrát, 
- a munkába állást segítő oktatási, szakmai ismeretet bővítő, megújító lehetőségek biztosítása, 
- élő hagyományok ápolása, régiek felkutatása, megújítása és gazdagítása 
- a népesség korcsoportja szerinti közművelődési lehetőségek megteremtése, különösen az ifjúság 
kulturális életének a fejlesztése, művelődési kezdeményezések támogatása 
 
d) 5/2008.(V.16.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról 
 
A rendelet az alapelvek közt megfogalmazza, hogy az önkormányzat által biztosított és megszervezett 
szociális gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk, 
egészségi állapotuk, vagyoni és jövedelmi helyzetük folytán problémáik megoldására önerőből nem 
képesek.  
A rendelet a jogszabályi előírásoknak megfelelő szabályozást tartalmaz mind a pénzbeli ellátásokra, 
mind a természetben nyújtott szociális ellátásokra. 
 
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakult. 
Az átalakítást érintő fő szabályozási elemek 2015. március 1-jén léptek hatályba. 
 
A Képviselő-testület kötelezettségének eleget téve megalkotta a települési támogatásról és az egyéb 
szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletét, amely rendelet 
hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztette az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2008.(V.16.) 
önkormányzati rendelet. 2015. március 1. napjától az állam által – a járási hivatalok útján – biztosított 
kötelező ellátások körébe került át az aktív korúak ellátása (melynek két formája a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás, illetve az egészségkárosodási valamint a gyermekfelügyeleti támogatás), az 
időskorúak járadéka, az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság. A lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra, 
méltányossági közgyógyellátásra, illetve a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás az Szt.-
ből hatályon kívüli helyezésre került, ezért ezen ellátások biztosítása ebben a formában az Szt. alapján 
már nem lehetségesek Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1. napjától 
egységesen települési támogatás. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk 
támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Annak 
eldöntése, hogy egy-egy önkormányzat a települési támogatás keretében milyen célokra, milyen 
feltételekkel és milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az adott önkormányzat mérlegelési 
jogkörébe tartozik, annak csupán egyetlen egy korlátja van, ugyanis az Szt. a 45. § (3) bekezdésében 
úgy rendelkezik, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére 
rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.  
A Képviselő-testület a rendelet megalkotásakor ezeket a szempontokat vette figyelembe. Szociális 
rászorultság esetén a jogosult számára települési támogatásként ápolási támogatást, valamint 
gyógyszertámogatást, rendkívüli települési támogatás formájában temetési támogatást, valamint eseti 
támogatást állapítható meg. A Képviselő-testület egyéb önként vállalt feladat keretében pedig 
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születési támogatást, karácsonyi támogatást és nehéz élethelyzetbe került személyek rendszeres 
támogatását is megállapíthat. 

 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

A felzárkózás politika alapdokumentumaként Magyarország Kormánya 2011-ben fogadta el a Nemzeti 
Társadalmi Felzárkózási Stratégiát [1430/2011. (XII. 13.) Korm. hat.], majd 2014-ben annak 
frissítéseként a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II-t [1603/2014. (XI. 4.) Korm. hat.] 
2021-ben elkészült a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030), amely a 
következő 10 évre alapozza meg a felzárkózás-politika fő irányait.  

Új Roma Stratégia(2019-2030)  
Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 
„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) 
Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2010-2021)  
Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) 
Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 

 

 

A HEP-ekben leképeződik a felzárkózási stratégia szemlélete, így azok a felzárkózás politika helyi szintű 
részeként és a végrehajtás eszközeiként működnek.  

A helyi felzárkózás politika tervezési alapjaként épít a HEP-ekre a Pénzügyminisztérium összefogásában 
készült Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció is.  

Az Ebktv. 31. § (2) bekezdése értelmében a programalkotás során gondoskodni kell a HEP és a 
települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a 
köznevelési esélyegyenlőségi terv, illetve a szakképzési esélyegyenlőségi terv és az integrált 
településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 

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

 
(Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció stb.) 
 
Cák önkormányzata a települési önkormányzati dokumentumokban, koncepciókban, programokban 
az esélyegyenlőség megjelent, illetve alapul veendő szempont. A program elfogadását követően 
feladata a Képviselő-testületnek, hogy a meglévő dokumentumait felülvizsgálja, és a szükséges 
módosításokat átvezesse. 
 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása készített helyi esélyegyenlőségi 
programot 2011. évben, mely tartalmazza a kőszegszerdahelyi tagiskolára és a bozsoki, velemi 
tagóvodára vonatkozó esélyegyenlőségi programot. A dokumentum egyúttal tartalmazza a Kistérség, 
illetve településeinek közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervet is. 
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Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása 2013. évben megszűnt, jogutódja a 
Kőszeg Város és Térsége Társulása. Az új társulás továbbra is fenntartója a bozsoki és a velemi 
tagóvodáknak, a kőszegszerdahelyi tagiskola azonban a Tankerülethez került.  
 
Cák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértésben társönkormányzataival határozott 
arról, hogy a Kőszeg Város és Térsége Társulását 2017. december 31. napjával megszűntetik. A bozsoki 
óvoda fenntartója a Szombathelyi Egyházmegye, a velemi tagóvoda fenntartója Velem Község 

Önkormányzata. Az óvodai körzethatár módosításáról döntés született, 2017. májusában. Az 
óvoda beiskolázási körzete a lukácsházi óvodához került. A kőszegszerdahelyi tagiskola 
2017/2018. tanévben szünetelt, 2018. júniusával pedig végleg bezárt. 
 
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A releváns adatokat a Program elkészítése során a KSH adatgyűjtései (és internetes megjelentetései) 
illetve az önkormányzati, intézményi (óvoda, iskola) adatszolgáltatási nyújtották. Sajnos az adatok sok 
esetben félrevezetőek, vagy nem teljesek. Ezen hiányosságokat az adott táblázatoknál megjegyzésben 
jeleztük. 
 
Legfontosabb területek, melyeken adathiány jelentkezik:  

 A fogyatékos személyekre vonatkozó adatok 

 A községben élő hátrányos helyzetű személyek köre, életkörülményeik 

 A községben élő állampolgárok egészségi mutatói, az egészségügyi szűrővizsgálatok adatai 

 A lakosság iskolai végzettségére vonatkozó adatok 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

3.1. számú táblázat - Jövedelmi helyzet 

Év Az SZJA adófizetők  
száma 

Az SZJA adófizetők közül a 
0-1 millió forintos 
jövedelemsávba tartozók  

az állandó 
népesség 
 %-ában (TS 059) 

az SZJA adófizetők 
 %-ában (TS 060) 

2016 52,67 36,49 

2017 50,74 34,06 

2018 52,43 36,43 

2019 42,09 26,50 

2020 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 
 
Nincs adat mélyszegénységben élőkről. Az önkormányzat átmeneti segélyt folyósít az átmenetileg 
megélhetésüket veszélyeztető helyzetbe kerülők részére. 
 
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő változások miatt az átmeneti segély megszűnt, 
helyette eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatást igényelhet az a személy, aki, 
vagy akinek a családja önhibáján kívül átmenetileg létfenntartási gondokkal küzd. Havi rendszerességű 
nehéz élethelyzetbe került személyek rendszeres támogatása nyújtható annak a személynek, aki nem 

0

10

20

30

40

50

60

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Jövedelmi helyzet (%)

SZJA adófizetők száma

SZJA adófizetők közül a 0-1 millió sávba tartozóak



22 

 

rendelkezik jövedelemmel, kora, egészségi állapota miatt rendkívül nehéz életkörülmények között él 
és a megélhetését a család önerőből finanszírozni képtelen vagy csak nagy áldozatok árán képes.  
 
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

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

 
 

3.2. 1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint  

Év  Nyilvántartott álláskeresők aránya az  

állandó népességben a 15-64 évesek körében 

Férfiak aránya  

(TS 033) 

Nők aránya  

(TS 034) 

Összesen 

2016 0,00 2,22 1,11% 

2017 2,13 1,15 1,64% 

2018 0,00 1,22 0,61% 

2019 1,00 1,10 1,05% 

2020 3,00 1,15 2,08% 

2021 0,00 3,06 1,53% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Az országos munkanélküli rátához képest a Vas megye munkanélküli rátája jóval alacsonyabb. Ennek 
oka az lehet, hogy a Szombathely vonzáskörzetében élő településeken élők a szombathelyi munkaerő 
piacon találnak maguknak munkát.  A Szombathelyi járásból nagyon sokan dolgoznak Ausztriában, ők 
nem is jelennek meg a Munkaügyi Központok nyilvántartásában, mint munkanélküliek. 

 

 

 

 

 

 

 

A nyilvántartott álláskeresők száma 2017. január-szeptember. 

 

        Nyugat-Dunántúl – 

        Western Transdanubia 
16272 16850 19215 16060 14647 14215 14175 14091 14149    15519 

        Győr-M.-Sopron 4110 4009 4691 3496 3109 3030 3123 3218 3139    3547 

        Vas  4465 4570 5246 4561 4216 4094 4221 4190 4165    4414 

        Zala  7697 8271 9278 8003 7322 7091 6831 6683 6845    7558 

 

Forrás: http://internet.munka.hu/engine.aspx?page=stat_afsz_nyilvtartasok 

 

2017-ben a Nyugat-Dunántúli régión belül Vas megyében a nyilvántartott álláskeresők száma 
magasabb mint Győr-Moson-Sopron megyében, viszont Zala megyéhez képest alacsonyabb. 
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A nyilvántartott álláskeresők megoszlása, nemek, életkor és iskolai végzettség alapján – 2017. 
szeptember 
 

Megye és 
Kirendeltség 

férfi nő együtt 25 év 
alatt 

25-
54 év 

55 év és 
felette 

együtt általános 
iskola 

szakiskola, 
szakmunkás 
képző 

szakközép 
iskola, 
technikum 

gimnázium főiskola, 
egyetem 

együtt 

Vas megye 
Kőszegi 
Járás 

216 176 392 48 215 129 392 139 108 83 34 28 392 

Forrás: http://internet.munka.hu/engine.aspx?page=stat_afsz_nyilvtartasok 

 

A cáki munkanélküliek a Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatal Hatósági, Foglalkoztatási, 
Gyámügyi és Igazságügyi Osztályán, Kőszegen tudnak álláskeresőként regisztrálni. A kirendeltségi 
adatokból látszik, hogy közel azonos a nemek szerinti megoszlás, és jellemzően a 25-54 év közöttiek 
körében nagy a munkanélküliség. Főleg az alacsonyabb iskolai végzettségűek találnak nehezen munkát. 
 

3.2.2. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 

Nyilvántartott 
álláskeresők száma 
összesen 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fő 
összes
en 

2 3 1 2 4 3 

20 éves, vagy az alatti  
(TS 037) 

Fő 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

21-25 év (TS 038) Fő 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 33,33% 

26-30 év (TS 039) Fő 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,00 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 33,33% 

31-35 év (TS 040) Fő 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

36-40 év (TS 041) Fő 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 

41-45 év (TS 042) Fő 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

% 0,00% 33,33% 100,00
% 

0,00% 0,00% 0,00% 

46-50 év (TS 043) Fő 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

51-55 év (TS 044) Fő 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

56-60 év (TS 045) Fő 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

61 éves, vagy afeletti (TS 
046) 

Fő 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A TeIR adatbázis Idősoros Elemző 2016-os adata (ez az adat a legfrissebb) szerint a 45 évesnél idősebb 
regisztrált munkanélküliek aránya Vas megyében: 44,22. Cákon élő 45 évesnél idősebb regisztrációval 
rendelkező munkanélküli lakosok aránya elmarad ettől a megyei aránytól. Ez azzal magyarázható, hogy 
sokan a szombathelyi munkaerőpiacon vagy Ausztriában találnak maguknak munkát, mivel nem okoz 
nehézséget mindkét irányban a bejárás a 15 km-es távolság miatt. A táblázatból az is megállapítható, 
hogy a gazdasági válság kezdete után (2009. év) a munkanélküliek aránya nem mutat növekedő 
tendenciát, 2012-2016 években lényeges csökkenést mutat. 
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3.2.3. számú tábla – A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskeresők aránya 
 

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

Év  180 napnál 
hosszabb ideje 
regisztrált 
munkanélküliek 
aránya (TS 057) 

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

 

% % 
 

2016 0,00 0,00 
 

2017 0,00 0,00 
 

2018 0,00 0,00 
 

2019 0,00 0,00 
 

2020 0,00 0,00 
 

2021 66,67 100,00 
 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
A TeIR adatbázis Idősoros Elemző 2015-es adata (ez az adat a legfrissebb) szerint a 180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált munkanélküliek száma/1000 lakos →Vas megyében: 8 Cákon 2015-ben 275 fő volt a 
lakónépesség, ebből összesen 1 fő volt a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküli. (1000 
főre vonatkoztatva: 4 fő) Ebből látszik, hogy a településen a megyei átlag fele a 180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált munkanélküliek aránya. Ugyanakkor a tartós munkanélküliek aránya a regisztrált 
álláskeresők számából: 2015-ig csökkenő tendenciát mutatott. 
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

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

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

Év Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvánt
artott álláskeresők 
száma összesen 
(TS 052) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 
megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség (TS 036) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 
035) 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 
végzettség  

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2016 2 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 

2017 3 0 0,00% 1 33,33% 2 66,67% 

2018 1 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 

2019 2 0 0,00% 1 50,00% 1 50,00% 

2020 4 0 0,00% 0 0,00% 4 100,00% 

2021 3 0 0,00% 1 33,33% 2 66,67% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

 
                                 
A fenti grafikon mutatja, hogy a településen 2015. évig a 18-29. éves korosztályban csak női pályakezdő 
munkanélküliek voltak, bár nem nagy számban. 2012. évben a pályakezdő munkanélküliek száma nem 
mutat növekedést, csupán annyi a változás, hogy 1 fő férfi pályakezdő munkanélküli is volt. 2013 évben 
sem nő sem férfi pályakezdő munkanélküli nem volt. 
 
 A településen általános iskola nincsen, a felnőtt oktatásban tanulni szándékozók Szombathelyen 
tudnak tanulni. (A község gyermekei javarészt a Kőszegi általános iskolákban végzik tanulmányaikat, 
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de vannak, akik Szombathelyre járnak általános iskolába. Ezek számáról, arányáról adatokkal nem 
rendelkezünk.) 
A Kőszegszerdahelyi Tagiskolában a tanítás a 2017/2018. tanévben szünetelt és 2018. júniusától végleg 

megszűnt az iskola. A Képviselő-testület 2017. szeptember 28. napján tartott ülésén határozott 
arról, hogy javasolja az iskolai körzethatár módosítását, a Gyöngyösfalui Dr. Tolnay Sándor 
Általános Iskola beiskolázási körzetéhez.  
A településen középfokú intézmény sincsen, a felnőtt oktatásban tanulni szándékozók Szombathelyen 
tudnak tanulni. A Szombathelyen felnőttoktatásban résztvevőkről nem áll adat a rendelkezésünkre. 
 

 

c) közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra történő átlépés lehetőségei 
 
Cák község Önkormányzata évek óta él a közfoglalkoztatás lehetőségével. Amint az a fenti adatokból 
látható, a közfoglalkoztatásba bevont személyek száma alacsony. Ennek oka, hogy alacsony az aktív 
korúak ellátásában részesülők száma a településen. Az önkormányzat lehetőséget ad arra, hogy 1993. 
évi III. tv. Rendelkezésinek megfelelően a 30 nap munkaviszonyban eltöltött időt megszerezhessék a 
segélyben részesülők. Az önkormányzati segélyben részesülőkön túl a Munkaügyi Központ által 
közvetített- jövedelmi viszonyaik miatt aktív korúak ellátására nem jogosult – munkanélkülieket is 
foglalkoztat a település. 
 
 
3.2.5. számú táblázat – Foglalkoztatáspolitika 
 

  3.2.5. számú táblázat  - Foglalkoztatáspolitika 

Év Aktív foglalkoztatás-politikai 
eszközökkel támogatottak száma 
(TS 050) 

Közfoglalkoztatottak  száma 
(TS 055) 

Fő  (éves átlag - fő) 

2016 2 0 

2017 1 0 

2018 2 0 

2019 1 1 

2020 5 1 

2021 2 1 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

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

 
Foglalkoztatás legfőbb belföldi irányai: Kőszeg, Szombathely. Az alábbi térképen láthatóak 
Kőszeghegyalja buszmegállói. Probléma Cákon, hogy a község zsákfalu, így a térképen jelölt két 
buszmegálló közül a legtöbb járat csak a bekötőút elején, a falu végén áll meg. A buszjáratok ritkák, 
sokszor csatlakozást kell igénybe venni Szombathely eléréséhez.  
Megjegyzendő, hogy sokan Ausztriában vállalnak munkát, autó közlekedési eszköz igénybe vételével. 
Foglalkoztatás legfőbb belföldi irányai: Kőszeg, Szombathely. Az alábbi térképen láthatóak 
Kőszeghegyalja buszmegállói. Probléma Cákon, hogy a község zsákfalu, így a térképen jelölt két 
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buszmegálló közül a legtöbb járat csak a bekötőút elején, a falu végén áll meg. A buszjáratok ritkák, 
sokszor csatlakozást kell igénybe venni Szombathely eléréséhez.  
Megjegyzendő, hogy sokan Ausztriában vállalnak munkát, autó közlekedési eszköz igénybe vételével. 

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

 
3.2.6. számú táblázat – Pályakezdő álláskeresők száma 
 

3.2.6. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma  

Év  Nyilvántartott 
álláskeresők száma 
(TS 052) 

Nyilvántartott 
pályakezdő 
álláskeresők száma 
(TS 053) 

Fő Fő 

2016 2 0 

2017 3 0 

2018 1 0 

2019 2 0 

2020 4 1 

2021 3 1 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok 
a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 
Településünkön nincs ilyen program. Fiataljaink Szombathelyen vehetnek részt ilyen képzésekben. 
 
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez 
és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 

 
Internet hozzáférési lehetőség van a könyvtárban.  Településünkön képzések nem folynak. Képzési 
lehetőségek a környező városokban: Kőszegen és Szombathelyen vannak. 
 
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történő foglalkoztatása 

 
Cák községben nincs tudomásunk mélyszegénységben élőkről a településen. Egy roma családról tud az 
önkormányzat. Az anya cáki lakos, azonban foglalkoztatása nem lehetséges, mivel több gyermeket 
nevel.  
 
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Hátrányos megkülönböztetés nagy örömünkre nincs a település lakossága körében. Az 
önkormányzatnál dolgozó közfoglalkoztatottakat is teljes értékű munkatársként kezelik. 
 
i) digitális ismeretek megszerzésének és hozzáférésének lehetőségei. 
 
A községi Könyvtárban van lehetőség. 
 
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 
kapcsolódó támogatások 

 
3.3.1. számú táblázat – Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök – Álláskeresők ellátásai I. 
 

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

Év Nyilvántartott álláskeresők 
száma 
(TS 052) 

Álláskeresési ellátásban részesülő 
nyilvántartott álláskeresők száma 
(TS 047) 

Fő 15-64 év 
közötti 
népesség  %-
ában 

Fő Nyilvántartottak  
%-ában 

2016 2 1,17% 1 50,00% 

2017 3 1,82% 2 66,67% 

2018 1 0,60% 1 100,00% 

2019 2 1,12% 1 50,00% 

2020 4 2,21% 0 0,00% 

2021 3 1,49% 0 0,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Az adatok nem relevánsak, mert negyedéves adatokkal kell számolni, de az időszakok között átfedések 
vannak, így nem lehet belőlük következtetéseket levonni. 
 

év 
15-64 év közötti lakónépesség 

száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2013 195 0 0,0% 

2014 192 0 0,0% 

2015 190 0 0,0% 

2016 189 0 0,0% 

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

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

Év Szociális támogatásban 
részesülő nyilvántartott 
álláskeresők száma 
(TS 048) 

Foglalkoztatást 
helyettesítő 
támogatásban 
részesítettek átlagos havi 
száma (TS 054) 

Ellátásban részesülő 
nyilvántartott álláskeresők 
száma (TS 049) 

Fő Nyilvántarto
ttak   
%-ában 

Fő Nyilvántart
ottak   
%-ában 

Fő Nyilvántarto
ttak  
%-ában 

2016 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 

2017 0 0,00% 0 0,00% 2 66,67% 

2018 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 

2019 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 

2020 1 25,00% 0 1,50% 1 25,00% 

2021 1 33,33% 0 0,00% 1 33,33% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Az álláskeresési járadékra jogosultak száma nem pontos, folyamatosan csökken a jogszabályi háttér 
változása eredményeként (az ellátás időszaka 9 hónapról 3 hónapra változott). 
 

                         
 
 
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek száma 
 

3.3.3. számú táblázat - Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

Év Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban 
részesítettek havi átlagos száma 
(TS 056) 

fő 

2016 0 

2017 0 

2018 0 

2019 0 

2020 0 

2021 0 

Forrás: TeIR, KSH 
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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. 
 
Cák község infrastrukturális adottságai jók, bár több területen fejlesztésre van szükség. Folyamatosan 
jelentkezik igény új házak építésére, és ezeknek a meglévő közműhálózatba kapcsolása többször 
okozott már problémát. Új gerincvezetékek kiépítésére lenne szükség mind a víz, mind a gáz területén, 
és problémaként jelentkezik az is, hogy esetenként a meglévő villamossági hálózat bővítésére már 
nincs mód. 
A község belterületének ellátottsága jó, a problémák az üdülőövezetben és a külterületen 
jelentkeznek.  
 
A községben a polgárok kedvező életfeltételeire utal, hogy Cákon önkormányzati tulajdonban lévő és 
szociális bérlakás nincs. 
 
Szegregátum a község közigazgatási körzetében nem alakult ki. 
 
3.4.1. számú táblázat - Lakás állomány 
 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év  
Lakásállom
ány (db) 
(TS 073) 

Épített 
lakások 
száma 
(TSv 077) 

Épített 
lakások 
száma 
1000 
lakásra 
(TS 078) 

1-2 
szobás 
lakások 
aránya 
(TS 076) 

A közüzemi 
szennyvízgyűjt
ő-hálózatba  
 bekapcsolt 
lakások 
aránya (TS 
074) 

A közüzemi 
ivóvízvezeték-
hálózatba  
 bekapcsolt 
lakások aránya 
(TS 075) 

db db db % % % 

2016 122 0 0,00 38,52 94,26 94,26 

2017 122 0 0,00 38,52 94,26 94,26 

2018 124 2 16,13 38,71 93,55 93,55 

2019 125 1 8,00 38,40 95,20 95,20 

2020 125 0 0,00 38,40 95,20 96,00 

2021 125 0 0,00 38,40 0,00 0,00 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
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3.4.3. számú táblázat – Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők  

 

  
lakásfenntartási támogatásban részesítettek 

száma 
adósságcsökkentési támogatásban részesülők 

száma 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015 0 0 

2016 0 0 

2017 0 0 

Forrás: önkormányzati adatok 
 
a) bérlakás-állomány 

Az önkormányzat nem rendelkezik bérlakással a község területén. 
 
b) szociális lakhatás 

Az önkormányzat nem rendelkezik szociális lakhatási lehetőséggel a község területén. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

Településünk ilyen adattal nem rendelkezik. 
 
e) lakhatást segítő támogatások 

Településünkön rendszeres támogatások nincsenek, viszont a gyakorlatban több ízben előfordult, hogy 
egyszeri segély kérelemmel fordult valaki (pl. számla megfizetési nehézségek, tűzifa-szerzés) az 
önkormányzathoz. Az önkormányzat anyagi helyzetéhez függően eddig minden ilyen kérelemnek helyt 
adott. 
 
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintő változások miatt az átmeneti segély megszűnt, 
helyette eseti támogatás formájában rendkívüli települési támogatást igényelhet az a személy, aki, 
vagy akinek a családja önhibáján kívül átmenetileg létfenntartási gondokkal küzd.  
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Lakhatási települési támogatás nyújtható a szociálisan rászorult személyeknek és családoknak az 
általuk életvitelszerűen lakott lakás fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaikhoz. Igényelhető 
vezetékes gázfogyasztás, áramszolgáltatás, víz-és csatornahasználat, szemétszállítási díjak, 
tüzelőanyag költségeihez. 

3.4.3. számú táblázat - Lakhatást segítő támogatások 

Év Települési 
támogatásban 
részesítettek száma 
(pénzbeli és 
természetbeni) 
(TS 136) 

Egyéb önkormányzati 
támogatásban  
részesítettek száma 
(TS 137) 

Fő Fő 

2016 n.a. 0 

2017 n.a. 3 

2018 n.a. 28 

2019 n.a. 2 

2020 n.a. 2 

2021 n.a. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
f) eladósodottság 

Ilyen adattal a település nem rendelkezik.  
 
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

Az üdülőövezetben bejelentett lakos nincs, külterületre is csak 3 fő van bejelentkezve (2 fő állandó, 1 
fő ideiglenes), de idény-jelleggel akár 50 főt is elérheti az itt tartózkodók száma. Egyéb külterületen is 
jellemző az építkezés, egyelőre a bejelentett lakosok száma ezt nem tükrözi. Ezen területeken általában 
energiaellátás van. A vízellátást kutakkal oldják meg. Közösségi közlekedés nem jól megoldott. 
 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

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

 
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

Cák településen nincsen telep/szegregátum. 
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
Az önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében társulási formában gondoskodik: 
 
-  a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

-  a fogorvosi alapellátásról, 

- az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

- a védőnői ellátásról, 

 

A településen nyújtott ellátások - Cák 
 

Ellátás kód Ellátás megnevezése 

111 étkeztetés szociális konyhán v. egyéb kifőzőhelyen 
113 házi segítségnyújtás 
115 családsegítés 
118 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
212 gyermekjóléti szolgálat 

 

A településen nem működő ellátások elérhetősége - Cák 
 

Ellátás 
kód 

Ellátás megnevezése Település 
Távolság 
(km) idő 

opt. 

Idő idő 
opt. 

Távolság 
(km) út opt. 

Idő út opt. 

112 étkeztetés népkonyhán Kőszeg 5 0:4:38 5 0:4:38 
114 falugondnoki szolgáltatás Nemescsó 10 0:10:51 10 0:10:51 
117 tanyagondnoki szolgáltatás Sarród 49 0:53:9 49 0:53:9 
121 nappali ellátás időskorúak részére Kőszeg 5 0:4:38 5 0:4:38 
122 nappali ellátás fogyatékos személyek részére Bucsu 12 0:12:59 12 0:12:59 
123 nappali ellátás pszichiátriai betegek részére Bucsu 12 0:12:59 12 0:12:59 
124 nappali ellátás szenvedélybetegek részére Bucsu 12 0:12:59 12 0:12:59 
125 nappali ellátás hajléktalan személyek részére Kőszeg 5 0:4:38 5 0:4:38 
126 nappali ellátás demens személyek részére Biatorbágy 210 2:41:17 203 2:55:56 

131 
időskorúak gondozóháza (pl.: szállást biztosító 

idősek klubja) 
Kőszeg 5 0:4:38 5 0:4:38 

132 fogyatékos személyek gondozóháza Győr 105 1:46:5 103 1:46:55 
134 pszichiátriai betegek átmeneti otthona Sopron 57 1:0:30 57 1:0:29 
135 szenvedélybetegek átmeneti otthona Szombathely 23 0:27:32 22 0:31:6 
136 hajléktalanok éjjeli menedékhelye Kőszeg 5 0:4:38 5 0:4:38 
137 hajléktalanok átmeneti szállása Kőszeg 5 0:4:38 5 0:4:38 
138 hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhelye Szombathely 23 0:27:32 22 0:31:6 
139 hajléktalanok időszakos átmeneti szállása Mór 168 2:40:37 165 2:52:6 
141 időskorúak otthona Kőszeg 5 0:4:38 5 0:4:38 
142 fogyatékos személyek otthona Peresznye 15 0:15:47 15 0:15:47 
144 pszichiátriai betegek otthona Peresznye 15 0:15:47 15 0:15:47 
145 szenvedélybetegek otthona Kőszeg 5 0:4:38 5 0:4:38 
146 hajléktalanok otthona Szombathely 23 0:27:32 22 0:31:6 
151 fogyatékosok rehabilitációs intézménye Koroncó 102 1:41:23 100 1:41:43 
153 pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye Sopron 57 1:0:30 57 1:0:29 
154 szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye Kehidakustány 86 1:29:50 86 1:34:22 
155 hajléktalanok rehabilitációs intézménye Győr 105 1:46:5 103 1:46:55 
161 fogyatékos személyek rehabilitációs lakóotthona Csabrendek 87 1:24:0 85 1:23:59 

162 
fogyatékos személyek ápoló-gondozó 

lakóotthona 
Zsira 21 0:21:57 21 0:21:57 

163 pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthona Sajtoskál 33 0:32:57 33 0:32:57 

https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=111&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=827&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=113&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=827&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=115&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=827&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=118&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=827&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=212&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=827&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=112&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=1683&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=114&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=2332&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=117&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=3002&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=121&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=1683&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=122&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=3298&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=123&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=3298&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=124&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=3298&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=125&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=1683&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=126&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=889&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=131&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=1683&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=132&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=2558&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=134&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=851&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=135&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=300&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=136&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=1683&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=137&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=1683&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=138&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=300&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=139&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=1848&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=141&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=1683&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=142&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=888&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=144&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=888&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=145&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=1683&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=146&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=300&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=151&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=2463&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=153&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=851&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=154&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=3290&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=155&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=2558&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=161&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=3092&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=162&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=462&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=163&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=1057&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
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164 szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthona Kehidakustány 86 1:29:50 86 1:34:22 
171 közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére Rum 43 0:43:51 42 0:48:23 
172 közösségi ellátás szenvedélybetegek részére Bucsu 12 0:12:59 12 0:12:59 
173 támogató szolgáltatás Bucsu 12 0:12:59 12 0:12:59 
174 utcai szociális munka Szombathely 23 0:27:32 22 0:31:6 
175 szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátása Zalaegerszeg 79 1:20:28 74 1:25:32 
211 önálló gyermekjóléti szolgáltató Vasszécseny 34 0:35:25 33 0:39:57 
213 gyermekjóléti központ Bucsu 12 0:12:59 12 0:12:59 
221 bölcsőde, napos Kőszeg 5 0:4:38 5 0:4:38 
222 családi napközi Sárvár 44 0:43:26 42 0:43:25 
223 házi gyermekfelügyelet Sopron 57 1:0:30 57 1:0:29 
224 bölcsőde, hetes Pécs 257 4:8:25 244 4:29:50 
227 alternatív napközbeni ellátás Szombathely 23 0:27:32 22 0:31:6 
231 helyettes szülői hálózat Szombathely 23 0:27:32 22 0:31:6 
232 gyermekek átmeneti otthona Szombathely 23 0:27:32 22 0:31:6 
233 családok átmeneti otthona Szombathely 23 0:27:32 22 0:31:6 
234 önálló helyettes szülő Várkesző 78 1:17:37 77 1:18:28 
241 nevelőszülői hálózat Kőszeg 5 0:4:38 5 0:4:38 
242 gyermekotthon Kőszeg 5 0:4:38 5 0:4:38 
243 lakásotthon Gencsapáti 14 0:16:43 13 0:17:38 
244 speciális gyermekotthon Szombathely 23 0:27:32 22 0:31:6 
245 általános iskola, diákotthon és gyermekotthon Rum 43 0:43:51 42 0:48:23 
246 utógondozó otthon Gencsapáti 14 0:16:43 13 0:17:38 
247 különleges gyermekotthon Kőszeg 5 0:4:38 5 0:4:38 
248 speciális lakásotthon Nagykanizsa 128 2:11:11 123 2:16:15 
249 utógondozói lakásotthon Nagykanizsa 128 2:11:11 123 2:16:15 
250 különleges lakásotthon Öreglak 160 2:29:5 149 2:42:28 

300 
Egyéb (a fentiekbe be nem sorolható 

szolgáltatás) 
Kőszeg 5 0:4:38 5 0:4:38 

 
 
 
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 
 

3.6.1. számú táblázat – Egészségügyi ellátás 

Év Felnőttek és 
gyermekek 
részére 
szervezett 
háziorvosi 
szolgálatok 
száma 
(TS 107) 

Csak 
felnőttek 
részére 
szervezett 
háziorvosi 
szolgáltatáso
k száma 
(TS 106) 

A házi 
gyermekorv
osok által 
ellátott 
szolgálatok 
száma 
(TS 108) 

Gyógyszert
árak és  
fiókgyógysz
ertárak 
száma 
(TS 110) 

Közgyógyel
látási 
igazolvánn
yal 
rendelkező
k száma 
(alanyi és 
normatív 
alapon 
kiadott)  
(TS 133) 

Ápolási díj, 
alanyi jogon: 
támogatásban 
részesítettek 
évi átlagos 
száma (TS 
135) 

db db db db Fő Fő 

2016 0 0 0 0 0 0,00 

2017 0 0 0 0 4 2,00 

2018 0 0 0 0 4 2,00 

2019 0 0 0 0 4 0,00 

2020 0 0 0 0 3 0,00 

2021 0 0 0 0 0 0,00 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=164&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=3290&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=171&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=1059&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=172&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=3298&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=173&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=3298&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=174&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=300&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=175&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=3205&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=211&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=2937&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=213&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=3298&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=221&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=1683&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=222&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=2130&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=223&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=851&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=224&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=1941&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=227&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=300&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=231&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=300&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=232&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=300&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=233&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=300&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=234&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=2620&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=241&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=1683&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=242&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=1683&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=243&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=2418&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=244&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=300&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=245&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=1059&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=246&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=2418&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=247&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=1683&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=248&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=3093&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=249&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=3093&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=250&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=705&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=icsszm&rq_proc=cimlista2&xev=2008&xkod=300&xfenntartokod=9999&xtertip=T&xterkod=1683&xka=&xag=&xtsz=&xintnev=&xordfield=9+xxordxx%2C4%2C5%2C1&xordasc=asc#_blank
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Az egészségügyi ellátás helyben a házi orvosi praxisokon keresztül valósul meg. Összevont praxissal 
működik a település orvosi ellátása. A közös praxist együtt fenntartó települések: Bozsok, Cák, 
Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Velem. A praxist a háziorvos 2012. évtől közalkalmazotti formában 
látja el. A házi orvosi szolgálatot a Megyei Egészségbiztosító Pénztár finanszírozza. Az ellátás a 
lakosságszámtól függő fix finanszírozás, amit kiegészít a kártyával bejelentkezett betegek utáni 
teljesítménydíjazás. Az elmúlt évben a községnek többlet finanszíroznia a praxist nem kellett, az OEP 
finanszírozás fedezte a kiadásokat. 
 
A gyermekek ellátása szintén összevont praxissal működik a település területén. A közös praxist együtt 
fenntartó települések: Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Velem, Nemescsó, Pusztacsó, 
Kőszegpaty, Lukácsháza, Gyöngyösfalu. 
 
A védőnői állás (melynek körzete szintén a hegyaljai öt község) is betöltött, megállapítható, hogy 
jelenleg az itt élő polgárok ellátása biztosított.  
 
Az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó Háziorvosi Központi Ügyeleti feladatokat külön 
megállapodás alapján biztosítják. A járóbeteg-szakellátás Kőszegen illetve Szombathelyen valósul meg. 
 
Hiányosság azonban, hogy nincsenek adatok a lakosság egészségügyi állapotára, szűrővizsgálatokon 
való részvételükre vonatkozóan.  Tapasztalható, hogy a szegényebb körülmények között élők, és idős 
emberek nem törődnek egészségi állapotukkal, nem fordítanak hangsúlyt a betegségek megelőzésére. 
 
 
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) 
való hozzáférés 

 
Prevenciós és szűrőprogramokhoz való hozzáférés Cákon nincs. Orvosi, gyermekorvosi, védőnői 
körzethez kapcsolódóan Kőszegszerdahelyen vehető igénybe. 
 
A szűrővizsgálatokon való részvétel arányát a településen nem kísérik figyelemmel, erre vonatkozóan 
a településen nincsenek adatok. A kötelező védőoltások jelentősége Cákon általánosan elismert, s nem 
jellemző, hogy maradnának ki állampolgárok a védőoltásból. 
Az életminőség javítását szolgáló egészségügyi és egészségfejlesztési intézkedési terv hiányzik. 
 
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
Településünkön ez a szolgáltatás nem elérhető, ezek az ellátások Kőszegen vehetők igénybe. 
 
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
Közétkeztetés a község területén nincs.  
 
e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

 

Cákon működik Sportegyesület, melynek keretében a község sportolói a labdarúgó Vas megyei III. 
osztály, Szombathely Nyugati Csoportjában szerepelnek. Az egyesület nem csak a sport területén aktív. 
Felvállalta a sportöltöző felépítését, kisebb pályázatokkal a labdarúgó-pálya karbantartását, felújítását.  

 

A község 2009-ben épített új játszótérrel gondoskodik a helyben lakó gyermekes családok aktív 
kikapcsolódási lehetőségéről. 
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Pályázati úton nyert támogatással megújult a Hordómosó forrás is. Ez fontos túraútvonalon fekszik, 
pihenőhelyet szolgáltatva az erre járóknak. A helyben lakóknak is több túraútvonal áll rendelkezésre, 
amelyeket az Írottkő Natúrpark Egyesület segítségével tud az önkormányzat karbantartani. 

 

A Kőszeg-Bozsok kerékpárút áthalad a településen, így a kerékpározás szerelmesei is megfelelő terepet 
találhatnak maguknak, akár helybeliek, akár messziről érkező turisták.  

 
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. 

 
Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan 
rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, 
valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik 
megoldásában. 
 
A szociális alapszolgáltatások közé falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató 
szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás tartozik. 
A települési önkormányzat az alapellátás keretében szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, közösségi ellátás és nappali ellátás keretén belül 
gondoskodik a rászoruló családok és betegek, az időskorúak, a fogyatékos személyek, a pszichiátriai 
betegek, a szenvedélybetegek, továbbá a hajléktalan személyek ellátásának megszervezéséről. 
 
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai 
betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. A jogosultsági feltételek részletes 
szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg. Étkeztetésben kell részesíteni azt a 
kérelmezőt, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes a napi legalább egyszeri meleg 
étkezéséről gondoskodni.   
Az ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni, melynek összegét a Sartoris Szeretetszolgálat közli, az 
ellátott családjában a havi egy főre jutó jövedelem és a megállapított intézményi térítési díj figyelembe 
vételével.  
 
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell 
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 
Biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, 
az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a 
veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.   
 
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 
szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet 
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.  
 
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. 
A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, 
a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és 
magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre 
szoruló családról, személyről szereznek tudomást. 
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2017. július 1. napjától a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásában működő Család-és 
Gyermekjóléti Szolgálat látja el a szociális Szoctv.64 §. alapján a családsegítést, valamint a a Gyvt. 94. 
§ (2a) bekezdésében és az Szt. 136. § (8)-(9) bekezdésben foglaltakra. A Lukácsházi Család-és 
Gyermekjóléti Szolgálat a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó összes településen a 
lakosság egészére vonatkozóan látja el feladatát (Lukácsháza, Cák, Gyöngyösfalu, Kőszegdoroszló, 
Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Nemescsó, Pusztacsó). Az ellátandó területet két részre lehet bontani. 
Lukácsháza térsége, Kőszeg-hegyalja és térsége. A települések között nincs nagy távolság, a 
tömegközlekedés megoldott, autóbusszal, illetve egyes helyeken vonattal. A családsegítők a 
települések között saját gépjárművel közlekednek. A Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalt 
fenntartó önkormányzatokhoz tartozó lakosságszám 3903 fő. Ennek megfelelően, a 15/1998 (IV.30.) 
NM rendeletben foglaltakra betartva 1,5 fő családsegítő látja el a szolgálati feladatokat. A lakosság 
összetétele: 18 év alatt 687 fő, 18 év feletti 3216 fő. 
Az ellátotti területen életvitelszerűen tartózkodó lakosság valamennyi korcsoportja, ezeken belül is 
különös tekintettel:  

- aki kora, egészségi állapota miatt jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére, 
- alacsony iskolai végzettségű egyének, 
- megélhetési problémákkal küzdő családok és egyének, 
- alkalmi munkából élők, munkanélkülivé válók, 
- szociális segélyben részesülők, 
- alacsonyabb jövedelemmel rendelkező családok, 
- alkohol és egyéb szenvedélybetegségben szenvedők és családjaik, 
- foglalkozást helyettesítő támogatásban részesülők, 
- krízishelyzetbe került személyek és családok, 
- bántalmazottak, 
- lakhatási problémával küzdők, 
- fogyatékkal élők, 
- pszichés zavarokkal küzdők. 

A cél megvalósítása érdekében a szolgálat feladata személyes szociális szolgáltatás nyújtása, 

mely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, 

családok valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a 

szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. 

Az önkormányzat családsegítője által segítséget nyújt a működési területén élő, szociális és 

mentális problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családoknak.  

 
Szociális szakellátások  

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást az ápolást, gondozást nyújtó 
intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon (tartós bentlakásos intézmény), az átmeneti 
elhelyezést nyújtó intézmény (bentlakásos intézmény), az egyéb speciális szociális intézmény nyújtja. 
A Cákon élők a szakellátásokat elsősorban a Vas megyei Önkormányzat által fenntartott 
intézményekben érhetik el. 
 
g) drogprevenciós szolgáltatások 
 
Nincs róla tudomásunk. 
 
h) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor 

 
Nincs róla tudomásunk. 
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i) előnyben részesítési (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi 

ellátórendszer keretein belül. 

 
Állami juttatások: 

Ingyenes étkezés a rendszeres gyerekvédelmi támogatásban részesülők számára biztosított ellátás, 
melyet a gyermekek után az óvodában és az iskolákban tudnak igénybe venni a jogosultak. 
 

3.6.2. Népkonyha 

Év Népkonyhán kiosztott   
ételadagok száma (db) 

2016 n.a. 

2017 n.a. 

2018 n.a. 

2019 n.a. 

2020 n.a. 

2021 n.a. 

 

 

 
 
 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
Település: Cák 
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* Az elérési idők meghatározása során az országos közúthálózaton, illetve a belterületen a KRESZ 
által meghatározott általános sebességkorlátozásokkal (130, 110, 90, 50 km/h), kompok esetében 7 

km/h sebességgel számoltunk. 

Település: Cák 

Intézmény típusa    Központ    
Eljutási idő 

* 
Óra:Perc 

Távolság 
km 

Építésügyi Hivatal    Szombathely    0:25 20,592  

Építésügyi körzetközpont    Kőszeg    0:6 5,775  

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség    Szombathely    0:25 20,592  

Gyámhivatal    Kőszeg    0:6 5,775  

Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal    Szombathely    0:25 20,592  

Kistérségi ÁNTSZ    Szombathely    0:25 20,592  

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Főfelügyelőség    

Szombathely    0:25 20,592  

Körzeti Földhivatal    Szombathely    0:25 20,592  

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Bányakapítányság    Veszprém    2:2 128,019  

Megyei földhivatal    Szombathely    0:25 20,592  

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság    Szombathely    0:25 20,592  

Megyei Kormányhivatal    Szombathely    0:25 20,592  

Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári 
Szakigazgatási Szerv    

Szombathely    0:25 20,592  

Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatósága    

Szombathely    0:25 20,592  
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Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami 
Főépítésze    

Győr    1:46 102,592  

Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága    Szombathely    0:25 20,592  

Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága    Szombathely    0:25 20,592  

Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 
Hatóság    

Győr    1:46 102,592  

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ    Szombathely    0:25 20,592  

Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága    Tanakajd    0:33 31,458  

Megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv    Szombathely    0:25 20,592  

MKh. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek 
Munkavédelmi Felügy.    

Szombathely    0:25 20,592  

MKh. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
Munkaügyi Felügy.    

Szombathely    0:25 20,592  

Munkaügyi központ kirendeltsége    Kőszeg    0:6 5,775  

NeKI Kirendeltség    Szombathely    0:25 20,592  

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adóigazgatóság    Szombathely    0:25 20,592  

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Vám- és Pénzügyőri 
Igazgatósága    

Szombathely    0:25 20,592  

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális Adó Főigazgatósága    Győr    1:46 102,592  

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális Vám- és Pénzügyőri 
Főigazgatóság    

Győr    1:46 102,592  

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság    Szombathely    0:25 20,592  

Okmányiroda    Kőszeg    0:6 5,775  

Országos Egyéni Választó Kerületek    Kőszeg    0:6 5,775  

Polgármesteri hivatalok    Kőszegszerdahely    0:2 2,328  

Rendőrkapitányság    Kőszeg    0:6 5,775  

Szociális és gyámhivatal    Szombathely    0:25 20,592  

Tűzoltóság    Kőszeg    0:6 5,775  

Városi Bíróság    Kőszeg    0:6 5,775  

Városi Ügyészség    Kőszeg    0:6 5,775  

Vízügyi Igazgatóság    Szombathely    0:25 20,592  

 
Adatforrás: GeoX Kft. 

(2011(idő, táv),2012(intézmény)) 
 
 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 
A község Kultúrháza ad otthont a különféle rendezvényeknek, ünnepségnek, mint a falunap, natúrnap, 
községi nőnap, idősek napja, télapó ünnep és egyéb rendezvények. 
A településen Kulturális Egyesület működik, mely részt vesz a rendezvények szervezésében, helyi 
aktualitásokat tartalmazó újság kiadásában.   
 
Az általános iskoláskorúak számára nyári tábort szerveznek, ezen kívül kiállításoknak is helyt ad a 
Kultúrház. 
 
Színházi előadásokra buszos utakat szerveznek.  
 

3.7.1. számú táblázat - Intézményi ellátottság (2019) 
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Tornateremmel, 
tornaszobával ellátott 
köznevelési 
intézmények száma 
(intézmény székhelye 
szerint) (TS 102) 

Sportcsarnok, 
sportpálya léte 
(TS 103) 

A települési 
könyvtárak 
kikölcsönzött 
egységeinek száma 
(TS 104) 

Közművelődési 
intézmények 
száma 
(TS 105) 

db van/nincs db db 

0 nem 429 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 

 
Nincs róla tudomásunk. 
 

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

 
Településünk minden évben szervez társadalmi munkát: árkok, vízelvezető-rendszerek 
karbantartására, szemétszedésre, temető, játszótér park rendezésére. A közösség összefogása a 
katasztrófa-helyzetekben is megmutatkozik: árvíz-veszélykor, extrém hó helyzet esetén. 
Önkéntes munkából épült fel a tűzoltó-szertár.  
 

d) a helyben élő nemzetiségek kulturális sokszínűségének bemutatása és kulturális identitásuk 
megőrzésének lehetőségei 

Nincs róla tudomásunk. 

e) helyi lakossági önszerveződések 

Nincs róla tudomásunk. 

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

 
Nincs a településen roma nemzetiségi önkormányzat, ezért nincs a célcsoportnak esélyegyenlőségi 
tevékenysége sem. 
 
 
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A településen sem mélyszegénységben élő, sem 
roma lakos nincs az önkormányzati adatok alapján. 

Évente felülvizsgálni, hogy az önkormányzat 
területére roma lakos/ok betelepültek-e, illetve 

került-e valaki mélyszegénységbe a falu 
lakosságából, szükség esetén adatbázis létrehozása. 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

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

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

Korcsoport  Fő Az állandó 
népességből a 
megfelelő 
korcsoportú nők és 
férfiak aránya (%) 

Férfia
k 

Nők Összese
n 
(TS 003) 

Férfiak 
(TS 005) 

Nők 
(TS 007) 

Fő Fő Fő % % 

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

131 147 278 47,12% 52,88% 

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009) 
 

11 3,96% 

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

13 26 39 4,68% 9,35% 

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

5 3 8 1,80% 1,08% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 
Demográfiai trend      

     

Év 2013 2014 2015 2016 

Gyermekek száma 0-17 éves korig 43 44 45 50 

     

Forrás:(TeIR)|KSH-TSTAR     

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

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

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek  

Év Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma  
(TS 116) 

Veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma  (TS 115) 

Fő Fő 

2016 1 0 

2017 0 0 
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2018 0 0 

2019 1 0 

2020 0 0 

2021 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
 

 
 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek  

Év Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek évi átlagos 
száma (TS 111) 

Fő 

2016 0 

2017 2 

2018 2 

2019 2 

2020 2 

2021 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

0

0

0

1

1

1

1

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)

Védelembe vett kiskorú Veszélyeztetett kiskorú
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A tartós beteg és fogyatékkal élő gyermekekről az önkormányzatnak nincsen adata. 
 
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

4.1.3. számú táblázat - Árvaellátás 

Év Árvaellátásban részesülő  
férfiak száma (fő) 
(TS 065)  

Árvaellátásban 
részesülő  
nők száma (fő) 
(TS 066) 

Árvaellátásban 
 részesülők 
összesen 

Fő Fő Fő 

2016 1 2 3 

2017 1 0 1 

2018 3 0 3 

2019 3 0 3 

2020 3 0 3 

2021 0 0 - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 

0

1

1

2

2

3

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek száma
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d) ingyenes vagy kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők jellemzői 

A rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülők számára ingyenes étkezés biztosított a 
közoktatási intézményekben.  
 
4.1.4. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 
 

4.1.4. 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 

Óvodáztatás
i 
támogatásb
an 
részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésb
en 
részesülők 
száma 

Fő Fő Fő Fő Fő Fő 

2016 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2020 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2021 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: Önkormányzati adatok, iskolai, óvodai adatok 
 
A Kőszegszerdahelyi Tagiskola megszűnésével a Képviselő-testület döntése alapján módosították az 
iskolai körzethatárt, a Gyöngyösfalui Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola beiskolázási körzetéhez. A Cáki 
gyermekek a bozsoki és velemi óvodába, ill. más óvodába, általános iskolába járnak, így Cákra 
vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.  
 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

0

1

1

2

2

3

3

4

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Árvaellátásban részesülők száma

Árvaellátásban részesülő
férfiak száma (fő)
(TS 065)

Árvaellátásban részesülő
nők száma (fő)
(TS 066)

Árvaellátásban
 részesülők összesen
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4.1.4. számú táblázat – Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 
 

  

Magyar 
állampolgársággal 
nem rendelkező 
óvodások száma 

Ebből 
hátrányos 
helyzetű 

Magyar 
állampolgársággal 
nem rendelkező 

általános 
iskolások száma 

Ebből 
hátrányos 
helyzetű 

Magyar 
állampolgársággal 

nem rendelkező, 18 
év alatti 

középiskolások 
száma 

 
Ebből 

hátrányos 
helyzetű 

2013 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 

Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 
 
f) állampolgársággal rendelkező, illetve magyar állampolgársággal nem rendelkező külföldről 
visszatért, hátrányos helyzetű családban élő gyerekek jellemzői 

Nincs adat. 

 
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Településünkön nincsen szegregált környezetben élő gyermek. 
 
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

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

 
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 
 
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, 
betöltetlen státuszok) 

 
 
A védőnői körzet 5 községet fed le. Cákon kívül a körzethez tartozik Bozsok, Kőszegdoroszló, 
Kőszegszerdahely, Velem. A védőnői álláshelyek számának és az egy védőnőre jutó gyermekek (0-6 év) 
száma szintén az egész körzetre került megadásra. A zárójelben a körzeten belüli cáki gyermekek száma 
került feltüntetésre. 

 

A védőnői ellátás 2017. április 1-jével Kőszegtől elkerült. Két körzet kialakítására került sor 
Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Kőszegpaty, Nemescsó, Pusztacsó és Cák, Kőszegdoroszló, 
Kőszegszerdahely, Bozsok és Velem. A gesztori feladatokat Kőszegszerdahely község látja el.  
 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 
(TS 109) 

0-3 év közötti 
gyermekek 
száma 

Átlagos 
gyermekszám 
védőnőnként 
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db Fő Fő 

2016 1 n.a. - 

2017 1 n.a. - 

2018 1 n.a. - 

2019 1 n.a. - 

2020 1 n.a. - 

2021 1 n.a. - 

Forrás: Önkormányzati adatok 
 
4.3.2 számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői (esetek száma!) 
 

  
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által ellátott 
esetek száma  

Gyermekorvos által 
ellátott esetek száma  

Felnőtt házi orvos által 
ellátott gyerekek száma  

2013 0 9705 n.a. n.a. 

2014 0 8870 n.a. n.a. 

2015 0 9124 n.a. n.a. 

2016 0 9392 n.a. n.a. 

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

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

 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás 

Év Felnőttek és 
gyermekek 
részére szervezett 
háziorvosi 
szolgálatok száma 
(TS 107) 

Csak felnőttek 
részére 
szervezett 
háziorvosi 
szolgáltatások 
száma 
(TS 106) 

A házi 
gyermekorvoso
k által ellátott 
szolgálatok 
száma 
(TS 108) 

Gyermekor
vos által 
ellátott 
gyerekek 
száma  

Felnőtt házi 
orvos által 
ellátott 
gyerekek 
száma  

db db db Fő Fő 

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

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

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

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

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

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

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

 

d) gyermekjóléti alapellátások, Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, gyermekszegénységet csökkentő 
speciális szolgáltatások; 
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e) gyermekek napközbeni ellátásai, bölcsődei ellátás 

 

 

 

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

Év Működő, önkormányzati 
bölcsődei férőhelyek száma 

Önkormányzati bölcsődébe 
beírt gyerekek száma 

db Fő 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. 

2020 n.a. n.a. 

2021 n.a. n.a. 

Forrás: Önkormányzati és Intézményi adatgyűjtés 
 

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

Év Működő 
munkah
elyi 
bölcsőd
ei 
férőhely
ek 
száma 
(TS 126) 

Munkah
elyi 
bölcsőd
ébe 
beírt 
gyereke
k száma 
(TS 122) 

Működő 
családi 
bölcsöde
i  
férőhely
ek száma  
(TS 125) 

Családi 
bölcsődé
be beírt 
gyerekek 
száma 
(TS 121) 

Működő 
mini 
bölcsődei 
férőhelye
k száma 
(TS 127) 

Mini 
bölcsőd
ébe 
beírt 
gyereke
k száma 
(TS 123) 

Működő 
(összes) 
bölcsőde
i 
férőhely
ek száma 
(TS 124) 

Bölcsődé
be 
(összes) 
beírt 
gyermek
ek száma 
(TS 120) 

db Fő db Fő db Fő db Fő 

2016 0 0 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
Településünkön bölcsőde nem működik, a kisgyermekes szülők a bölcsődei szolgáltatást Kőszegen vagy 
Lukácsházán tudják igénybe venni. 
 
Településünkön családi napközi nem működik. 
 
f) gyermekvédelem 
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A gyermekvédelmi szakellátást az ellátásra kötelezett Vas megyei Kormányhivatal intézményeiben 
(TEGYESZ, Megyei Gyermekvédelmi Központ) biztosítottak. 

 

g) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Rendkívüli helyzet esetén a családok, várandós édesanyák a gyermekjóléti, családsegítő és a védőnői 
szolgálat munkatársainak segítségét vehetik igénybe. Az önkormányzatok szociális rendeleti is 
lehetőséget adnak ilyen esetben rendkívüli támogatások igénybevételére. 
 

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

Nemcsak a község területén lévő (korábban már bemutatott) sportlehetőségeket vehetik igénybe a 
cáki lakosok. Kőszeg városa további lehetőségeket kínál mind a gyerekek, mind a felnőttek számára: 
táncegyesületek, pinpong, birkózó, boksz, karate, atlétika, tenisz, futball, teke szakosztályok 
működnek. Igénybe vehető az uszoda, és konditerem is. 

Az önkormányzati rendezvények helyben, kőszegi, szombathelyi városi rendezvények kicsit távolabb 
jelentenek kikapcsolódási lehetőséget. 
 

i) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) 

Csak szünidei (nyári étkeztetés) van, elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülők kerülnek bevonásra. Az önkormányzat pályázat útján próbál támogatást nyerni a nyári 
gyerekétkeztetés finanszírozására. 
 

j) eltérő kultúrájú, vagy a hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekcsoportok közötti programok 

Nincs erről tudomásunk. 

 

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

Nincs erről tudomásunk. 
 

l) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások az ellátórendszerek keretein 
belül 

Az önkormányzatnak ilyenről tudomása nincsen. 

 

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

 
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai 
ellátása 

 

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

 
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények 
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  
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d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 
mutatkozó eltérések 

 
e) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások. 

  
 

 
Óvoda, általános iskola a község területén nem működik, így a fenti szempontok nem vizsgálhatóak a 
község szempontjából. 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Fogyatékkal élő gyermekekről nincs adatbázis 
 (védőnői adatok vannak csak) 

Adatbázis létrehozása a konkrét fogyatékosság 
megnevezésével.  
 

Az óvoda nyitvatartási ideje nem illeszkedik minden 
esetben a szülők munkaidejéhez. A dolgozó szülő 
nem ér oda gyermekéért a nyitvatartási időben. 

Pótnagyszülő segítség megszervezése. 

Elöregedés (3. számú táblázat) A falunak a fiatalokat, családokat megtartó 
képességének erősítése: munkahelyteremtéssel. 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 

5.1.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek 
szerint 
(a 3.2.1. táblával azonos)  
Év  Nyilvántartott álláskeresők aránya az  

állandó népességben a 15-64 évesek körében 

Férfiak aránya  
(TS 033) 

Nők aránya  
(TS 034) 

Összesen 

% % % 

2016 0 2,22 1,11% 

2017 2,13 1,15 1,64% 

2018 0 1,22 0,61% 

2019 1 1,1 1,05% 
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2020 3 1,15 2,08% 

2021 0 3,06 1,53% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 

 
 

 

5.1.2.  számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje 

nyilvántartott álláskeresők  (a 3.2.3. táblával azonos) 

Év  180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált 
munkanélküliek 
aránya (TS 057) 

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

 

% % 
 

2016 0 0 
 

2017 0 0 
 

2018 0 0 
 

2019 0 0 
 

2020 0 0 
 

2021 66,67 100 
 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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5.1.3. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma  
(a 3.2.6. táblával azonos) 

Év  Nyilvántartott 
álláskeresők száma 
(TS 052) 

Nyilvántartott pályakezdő 
álláskeresők száma 
(TS 053) 

fő Fő 

2016 2 0 

2017 3 0 

2018 1 0 

2019 2 0 

2020 4 1 

2021 3 1 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A foglalkoztatásra vonatkozó adatok nem pontosak, mert nem mindenki regisztrált munkanélküli, aki 
álláskereső. A foglalkoztatottak száma a munkavállalási korúak és munkanélküliek számából került 
meghatározásra. További torzítást okoz a számadatokban az Ausztriába ingázó munkavállalók száma, melyről 
adattal nem rendelkezünk. 
 
 
 
5.1.4. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
 

 
munkanélk

üli nők 
száma 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettségű  

8 általános 
szakiskola/ 

szakmunkás-
képző 

gimnázi
um 

érettségi főiskola egyetem 

2013 7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2014 4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2015 3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2016 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 
Az önkormányzat nem rendelkezik adattal a lakosság iskolai végzettségére vonatkozóan. 
 
5.2 számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások  
 

 

3 év alatti 
gyermekek 

száma  
a településen 

működő  
bölcsődék 

 száma 

bölcsődei 
férőhelyek  

száma 

működő családi  
napközik száma 

férőhelyek 
száma családi 
napközikben 

férőhelyek 
összesen 

önkor-
mányzati 

egyéb  
  

2013 3 0 0 0 0 0 0 

2014 3 0 0 0 0 0 0 

2015 6 0 0 0 0 0 0 

2016 11 0 0 0 0 0 0 

2017 11 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, helyi adatgyűjtés 

 
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
Ilyen program a településünkön nincsen. 
 
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
Adatok hiányában a lehetőségek vizsgálatára nincs lehetőség. 
 

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

 
Adatok hiányában a megkülönböztetés vizsgálatára nincs lehetőség. 
 
 
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.) 
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Ilyen szolgáltatás a településen nincsen. 
 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 
A táblázat adatai a védőnői körzetre (öt községre együttesen), és zárójelben csak Cákra vonatkozó adatokat 
tüntetnek fel. 

 védőnők száma 0-3 év közötti gyermekek száma átlagos gyermekszám védőnőnként 

2013 1 (7) n.a. 

2014 1 (5) n.a. 

2015 1 (7) n.a. 

2016 1 (12) n.a. 

2017 1 n.a. 98 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 

Az 1 védőnőre jutó gyermekek száma nem hasonlítható össze egy városi védőnőre jutó gyermekek számával. 
Különbség részben abból adódik, hogy a körzethez 5 település tartozik, és az ellátást külön nehezíti még, hogy 
külterületen, nehezen megközelíthető majorokban is élnek a körzethez tartozó gyermekek. 
 

2013. decemberétől Baba-mama klub van Kőszegszerdahelyen a Közösségi Házban, melyre a környező 
települések anyukáit és babáit várja Staritzbüchler Kitti védőnő. Ezeket a foglalkozásokat minden hétfőn 
10.00 – 12.00 óra között tartja meg, melyek spontán beszélgetésekből indulnak ki. Az anyukák külön kérése 
volt, hogy nem szeretnék, ha minden hétre más téma lenne beosztva vagy szakemberek jönnének, inkább a 
kötetlen beszélgetéseket pártolják. Jelesebb ünnepek alkalmával pl.: Mikulás, Húsvét ilyenkor kötöttebbek 
ezek a foglalkozások, vagy jó idő esetén kirándulnak egyet a környéken.  

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

Önkormányzati szinten a nőket érő erőszakról adat nincs. A családon belüli erőszakról a rendőrség 
tájékoztatja az önkormányzatot. Cák községben az elmúlt 3 évben egy esetben (2012) érkezett ilyen jelzés a 
hivatalhoz.  

 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 

 
5.5. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
 
Cák községben élő nők számára jelenleg nincs anyaotthoni ellátás igénybevételére lehetőség, 50 km-es 
körzetben Szombathelyen működik ilyen intézmény, de oda csak szombathelyi állandó lakcímmel 
rendelkezők kérhetik a felvételüket. 
 

Férőhelyek 
száma 

önkormányzati 
anyaotthon a 
településen 

 

önkormányzati 
anyaotthon a 

település 50 km-es 
körzetében 

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a településen   

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a település 
50 km-es körzetében 

 

2013 0 1 0 0  

2014 0 1 0 0  

2015 0 1 0 0  

2016 0 1 0 0   

2017 0 1 0 0   

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 
5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 
 

 
Képviselőtestület 

tagja 
Városi bíróság és 

ítélőtáblák vezetői 
Közgyűlések tagjai 

 Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2013 2 3 0 0 0 0 

2014 2 3 0 0 0 0 

2015 1 4 0 0 0 0 

2016 1 4 0 0 0 0 

2017 1 4 0 0 0 0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 

 
 
A község területén városi bíróság, ítélőtábla, közgyűlés nem működik. A Képviselő-testület tagjainak 
összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a 2014-2017 önkormányzati ciklusban három-négy nő is volt a 
képviselők közt.   

 

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

 
Jelenleg nincs ilyen jellegű kezdeményezés. 
 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Alulreprezentáltak a nők a helyi közéletben. Helyi szinten szorgalmazni a női szerepvállalást. 
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Gyes-en, gyed-en lévő nők elszigetelődése. Összejövetelek, programok szervezése. 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

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

6.1. számú táblázat - Öregedési index (3. táblával azonos) 

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

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 
(TS 010 és TS 012 
összesen) 

Öregedési 
index 
%  
(TS 030) 

2016 52 40 130,00% 

2017 52 39 133,33% 

2018 52 35 148,57% 

2019 48 39 123,08% 

2020 51 36 141,67% 

2021 51 43 118,60% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban 
részesülők száma 
Év Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 
járandóságban 
részesülő férfiak száma 
(TS 063) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 
járandóságban 
részesülő nők száma (TS 
064) 

Összes nyugdíjas 

2016 28 34 62 

2017 25 33 58 

2018 26 29 55 

2019 23 29 52 

2020 22 30 52 

2021 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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6.1.2. számú táblázat - Nyugdíjszerű ellátások 

Év Életkoron 
alapuló 
ellátásban 
részesülő 
férfiak 
száma 
(TS 067) 

Életkoron 
alapuló 
ellátásban 
részesülő 
nők száma 
(TS 068) 

Öregségi 
nyugdíjban 
részesülő 
férfiak 
száma 
(TS 069) 

Öregségi 
nyugdíjban 
részesülő 
nők száma 
(TS 070) 

Özvegyi és 
szülői 
nyugdíjban 
részesülő 
férfiak 
száma 
(TS 071) 

Özvegyi és 
szülői 
nyugdíjban 
részesülő 
nők száma 
(TS 072) 

Időskorúak 
járadékába
n 
részesítette
k havi 
átlagos 
száma (fő) 
 (TS 134) 

2016 1 0 23 26 1 2 0 

2017 1 0 21 26 0 3 0 

2018 1 0 19 24 1 1 0 

2019 1 0 16 25 1 0 0 

2020 1 0 15 26 1 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A táblázat összes nyugdíjasra vonatkozó oszlopa nem értékelhető, mivel a nyugdíjkorhatár évenként változik. 
Vannak korkedvezményes nyugdíjasok, előnyugdíjasok, akik az adatbázisokban nem jelennek meg. 
Megállapítható viszont, hogy a női nyugdíjasok száma csökkenést, a férfiaké stagnálást mutat. 
 
 
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

6.2. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén (a 3.2.2. táblázatból) 

Év 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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Nyilvántartott 
álláskeresők száma 
összesen 

Fő 
összesen 

2 3 1 2 4 3 

41-45 év (TS 042) Fő 0 1 1 0 0 0 

% 0,00% 33,33% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

46-50 év (TS 043) Fő 0 1 0 0 0 0 

% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

51-55 év (TS 044) Fő 1 0 0 1 0 0 

% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

56-60 év (TS 045) Fő 0 0 0 0 0 0 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

61 éves, vagy afeletti 
(TS 046) 

Fő 0 0 0 0 0 0 

% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

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

Nincs ilyen program. 
 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Nincs ilyenről ismeretünk. Általános jelenség, hogy nehezen jutnak munkához a kor előrehaladtával. 

 

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

 falugondnoki ellátás 

 házi segítségnyújtás 

 könyvtár: számítógépes hozzáférés, könyvkölcsönzés lehetősége 

 Cáki Hírmondó: a cáki aktualitásokat tartalmazó újság megjelenésekor (2-3 havonta) minden házba 
bedobásra kerül, így minden helyben lakó számára elérhető 

 
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak 

száma 

Év 65 év feletti lakosság 
száma 
(férfiak TS 026,  
nők TS 028) 

Nappali 
ellátásban 
részesülő  
időskorúak 
száma (TS 129) 

Házi 
segítségnyújtásban  
részesülők száma 
(TS 130) 

Szociális étkeztetésben  
részesülők száma  
(TS 131) 

Fő Fő fő fő 

2016 52 0 9 10 

2017 52 0 9 14 

2018 52 0 9 17 

2019 48 0 9 13 

2020 51 0 9 8 

2021 51 0 7 6 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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Nagy segítség a faluban a Sartoris Szeretetszolgálat. Egy kisbusz segítségével lehetővé teszi az idősek részére 
akár Kőszegre, akár Szombathelyre a beutazást és az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
Gondozóik szociális gondozást is végeznek a község területén. 
 
 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 
 

  időskorúak járadékában részesülők száma 

2013 1 

2014 0 

2015 0 

2016 n.a. 

2017 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
A fenti két táblázat alapján megállapítható, hogy Cák község területén az elmúlt 5 évben az időskorúak közt 
nappali ellátásban részesülő nem volt, az időskorúak járadékában részesülők száma csökkent. 
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Az önkormányzat minden évben idősek napján köszönti a községben élő időskorúakat. A könyvtár mindenki 
számára nyitva áll. 

 
Cákon kiemelt figyelmet fordítanak a kultúra ápolásának, az időseket 2015-ben egy alkalommal színházba 
vitték, valamint a nyár folyamán megrendezésre került a Zenei délutánok megnevezésű rendezvénysorozat, 
melyre harmonikást, Kegye János pánsípost és a The Shadows nevű együttest hívták meg, decemberben 
pedig rendszeresen megszervezik az Adventi Hangversenyt. Ezen kívül első alkalommal került megrendezésre 
a Kosárfonók találkozója, októberben pedig a Gesztenyés Kavalkád forgatagát tekinthették meg az oda 
látogatók. Fontos kiemelni, hogy ezekre a rendezvények a belépés díjtalan.  Ezekkel a műsorokkal is 
igyekeznek a társadalmi elszigetelődést kizárni, mivel a változatos programoknak köszönhetően mindenki 
megtalálja a számára kedvező programot a falun belül. 
 
c) idősek informatikai jártassága 

Az önkormányzatnak ilyen adat nem áll rendelkezésre. 

 

d) a generációk közötti programok 

Az önkormányzatnak ilyen adat nem áll rendelkezésre. 

 

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

Ilyen program a község területén nem működik. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Idősek informatikai jártasságára nincs adat. 
(Információ, kapcsolatkiépítés eszköze lehet) 

Felmérni a településen élő időseknél az informatikai 
jártasságot, igényfelmérést végezni, hogy akarnak-e 
tanulni. 

Idős emberek nyelvtudásra vonatkozóan nincs adat. 
(Munkaképes idős lakosság elhelyezkedését nehezíti 
a nyelvtudás hiánya) 

Igényfelmérés után nyelvtanfolyam szervezése. 

 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők 

száma nemenként 

Év Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban 

részesülők száma - Férfiak (TS 

061) 

Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők 

száma - Nők (TS 062) 

Összesen 
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2016 1 3 4 

2017 1 3 4 

2018 1 3 4 

2019 1 3 4 

2020 1 3 4 

2021 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 
 
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 
  

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban 
részesülő  
fogyatékkal élők száma 
Év Nappali ellátásban részesülő 

fogyatékos személyek száma  
(TS 128) 

2016 0 

2017 0 

2018 0 

2019 0 

2020 0 

2021 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével.  
 
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás) 

Erre vonatkozóan adat nem áll rendelkezésre. 
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b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Erre vonatkozóan adat nem áll rendelkezésre. 
 
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

Erre vonatkozóan adat nem áll rendelkezésre. 
 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

Parkolási kártya, szerzési támogatás, tankönyvtámogatása, utazási kedvezmény, étkezési kedvezmény, emelt 
szintű családi pótlék, ápolási díj, fogyatékossági támogatás  

 

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

 

a) egészségügyi és rehabilitációs ellátások elérhetősége, együttműködése 

 

b) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
Az önkormányzati épületeinek akadálymentesítése nem megoldott. Sem rámpa kialakítása , sem az ajtók 
akadálymentesítése nem történt meg, akadálymentes mellékhelyiség a településen nem található a 
középületekben. Ilyen szempontból fejlesztendő középületek: Kultúrház, Polgármesteri Hivatal, Ravatalozó.  
 
c) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és 
kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 

Nem megoldott. 
 
d) munkahelyek akadálymentesítettsége 

Nem megoldott. 
 
e) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

Nem megoldott. 
 
f) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

A településen nem vehető igénybe ilyen szolgáltatás. 
 
g) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Önkormányzati szinten nincsen ilyen. 

 

7.4. Fogyatékossággal élők sajátos igényeinek kielégítését célzó programok a településen 

 
 
 

7.5 A fogyatékossággal élőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és a 

felszámolásukra irányuló kezdeményezések 

 
Az önkormányzatnak ilyenről nincs tudomása. 
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7.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Fogyatékkal élő felnőtt korú lakosságról alig van 
adat.  

Adatbázis létrehozása a fogyatékosság 
megnevezésével. 

Mozgáskorlátozott személyek járdán való 
közlekedése nem zökkenőmentes. 

Járdák korszerűsítése, felújítása. Ezzel kapcsolatos 
pályázatfigyelés 

Kultúrház, polgármesteri hivatal 
akadálymentesítésének hiánya 

Amennyiben pályázati keret engedi a teljes 
akadálymentesítést meg kell valósítani. 

 

 
 

 Több célcsoportot érintő, településszintű megállapítások 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

csapadékvíz elvezetés Terület-és Településfejlesztési Operatív Program 
TOP-2.1.3-15 

Települési Infrastruktúra fejlesztések pályázat 

  

  

  

  

  

 
 
 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi 
felelősségvállalása 

 
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, 
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi Járási Hivatal Hatósági, Foglalkoztatási, Gyámügyi és Igazságügyi 
Osztály  
o munkanélküliek álláslehetőségei,  
o képzések,  
o közfoglalkoztatás 

 

 Lukácsházi Óvoda 
o óvodás korú gyermekek nevelése, gondozása, felkészítése az iskolai életre,  
o sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja,  
o fejlesztő programok a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek tekintetében 

 

 Sartoris Szeretetszolgálat 
o étkeztetés,    
o házi segítségnyújtás, 
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 Lukácsházi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 
o családsegítés,    
o gyermekjóléti szolgáltatás 

         
o nappali ellátás (Idősek Klubja, Nappali melegedő) 
o átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények (Időskorúak Gondozóháza, Hajléktalanok Éjjeli 

Menedékhelye) 
 

 Cák Község területén működő civil szervezetek: 
o ÖTE 
o Sport Egyesület 
o Kulturális Egyesület 
o Sartotis Szeretetszolgálat 

 
Partnerségi megállapodás külön nem köttetett. Viszont mind a négy szervezet kapott az elmúlt években 
önkormányzati támogatást a működéséhez. A támogatási szerződésekben a támogatott cél, ezáltal a 
közfeladatban való segítségnyújtás is szerepelt. 
 
b) helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása 

 

A helyi képviselő-testület a fent már említettek szerint támogatja a helyi civil szerveződéseket.    

A településen nemzetiségi önkormányzat nincs.  

A helyi egyházközösséggel az önkormányzatnak jó kapcsolata van, a plébános a közösségi rendezvényeken 
részt vesz, szükség szerint együttműködik a nehéz helyzetbe kerültek sorsának javításában.  

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

 Háziorvosi, gyerek orvosi, védőnői ellátás  

 Óvódai ellátás  

 Sartoris Szeretetszolgálat – Nemescsó – 
o étkeztetés,          
o házi segítségnyújtás 

 

 Lukácsházi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 
o családsegítés,     
o gyermekjóléti szolgáltatás 

 
o nappali ellátás (Idősek Klubja, Nappali melegedő) 
o átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények (Időskorúak Gondozóháza, Hajléktalanok Éjjeli 

Menedékhelye) 
 
 
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

Nemzetiségi önkormányzat a községben nem működik. 

 
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

Kulturális, sport, gasztronómiai programok szervezése, szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, ünnepek, 
jeles napok köré szerveződött hagyományőrző rendezvények, zenei programok 
 
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

Nincs jelen a település életében. 
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A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése.  

HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között a hatékonyabb 
együttműködés alakulhat ki a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosításában, a 
problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, összehangolásában, valamint a HEP 
intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az önkormányzatok esélyteremtő feladatainak 
ellátását. 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

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

 
Az adatgyűjtés, igényfelmérések, következtetések levonása, az érintett partnerekkel való kapcsolat felvétele 
(pl. védőnő, gyermekjóléti szolgálat, óvodavezető, házi orvos) tájékoztatása, további információk kérése, 
majd közösen megoldási javaslatok kidolgozása. Mindez személyes beszélgetéseken, majd amikor a 
koncepció elkészül, a HEP Fórumon részletes megvitatás. 

 
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását 
szolgáló eszközök bemutatása. 

 
A napi kapcsolattartás, esetleges problémák felmerülésekor azonnali tájékoztatás személyesen, ezen kívül a 
HEP Fórum rendszeres ülésein. A problémákra válaszadás, az elvégzett tevékenységekről beszámoló 
készítése. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

A településen sem mélyszegénységben élő, 
sem roma lakos nincs az önkormányzati 
adatok alapján. 

Évente felülvizsgálni, hogy az önkormányzat 
területére roma lakos/ok betelepültek-e, 
illetve került-e valaki mélyszegénységbe a 
falu lakosságából, szükség esetén adatbázis 
létrehozása. 

Gyermekek 

Fogyatékkal élő gyermekekről nincs 
adatbázis, 
Az óvoda nyitvatartási ideje nem illeszkedik 
a szülők munkaidejéhez,  
Elöregedés 

Adatbázis létrehozása,  
Pótnagyszülői segítség megszervezése, 
Munkahelyteremtés ösztönzése 

Idősek 

Idősek informatikai jártasságára nincs adat. 
(Információ, kapcsolatkiépítés eszköze 
lehet) 
Idős emberek nyelvtudásra vonatkozóan 
nincs adat. 
(Munkaképes idős lakosság elhelyezkedését 
nehezíti a nyelvtudás hiánya) 

Felmérni a településen élő időseknél az 
informatikai jártasságot, igényfelmérést 
végezni, hogy akarnak-e tanulni. 
Igényfelmérés után nyelvtanfolyam 
szervezése. 

Nők 
Alulreprezentáltak a nők a helyi közéletben. 
Gyes-en, gyed-en lévő nők elszigetelődése 

Helyi szinten szorgalmazni a női 
szerepvállalást. Összejövetelek, programok 
szervezése. 

Fogyatékkal 
élők 

Fogyatékkal élő felnőtt korú lakosságról alig 
van adat. 
Mozgáskorlátozott személyek járdán való 
közlekedése nem zökkenőmentes. 
Kultúrház, polgármesteri hivatal 
akadálymentesítésének hiánya 

Adatbázis létrehozása a fogyatékosság 
megnevezésével. 
Járdák korszerűsítése, felújítása. 
Középületek teljes akadálymentesítése 

Több 
célcsoportot 
érintő, 
településszint
ű megállapítás 
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A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Roma vagy mélyszegénységben lévők 
települési jelenlétének figyelemmel kísérése 

Polgármester, közös önkormányzati hivatal 
dolgozói, civil egyesületek 
 Felelős: polgármester 

Gyermekek 

Fogyatékkal élő gyermekek adatbázisának 
létrehozása, 
Az óvodai nyitva tartás utáni 
gyermekfelügyeleti lehetőségek vizsgálata,  
Munkahelyteremtéssel az elöregedés ellen 

Könyvtáros, Képviselő-testület, Közös 
Önkormányzati Hivatal dolgozói, háziorvos, 
gyermekorvos 
Felelős: polgármester 

Idősek 
Idősek informatikai jártasságának 
fejlesztése, 
Idősek nyelvtudásának fejlesztése 

Könyvtáros, Kulturális Egyesület  
Felelős: polgármester 

Nők 
Női szerepvállalás ösztönzése a közéletben. 
Gyes-en, Gyed-en lévők közösségének 
építése 

Könyvtáros, Védőnő, Kulturális Egyesület 
Felelős: polgármester 

Fogyatékkal 
élők 

Fogyatékkal élő felnőtt korú lakosságról 
adatbázis létrehozása. 
Járdák akadálymentesítése 
Kulturház, polgármesteri hivatal 
akadálymentesítésének hiánya 

Közös önkormányzati hivatal dolgozói, 
Képviselő-testület, Háziorvos,  
Felelős: polgármester 

 

Jövőképünk 

Fontos számunkra, hogy a településünkön a jövőben sem kerüljön senki a mélyszegénységben élők közé.  
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek számának növekedését, a falu vonzerejének növelését a gyermekes 
családok tekintetében, a gyermekek biztonságos fejlődéséhez szükséges intézkedések megtételét. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősekre községünkben, egészségük megőrzése, életkörülményeik javítása, 
közösségi életük szervezése fontos feladata az önkormányzatnak. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a közösségi életben való részvételt, akár az önszerveződésük 
támogatásával, akár a Képviselő-testületi munkába történő bevonással. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítására. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 
 

Intézkedés címe: 
Roma vagy mélyszegénységben lévők települési jelenlétének figyelemmel 
kísérése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen sem mélyszegénységben élő, sem roma lakos nincs az 
önkormányzati adatok alapján 

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

Rövidtávú cél értelemszerűen nem meghatározható. 
Középtávon (éves szinten) cél, hogy szükség esetén akár roma lakos költözik a 
község területére, akár mélyszegénységben élők közé kerül valaki a község lakói 
közül, a helyzet felismerésre kerüljön. 
Hosszútávú cél: kialakuljon a rendszeres felülvizsgálat a tárgyban, és szükség 
esetén adatbázis kerüljön létrehozásra. 

A cél kapcsolódása 
országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030) és elemei: 

 Új Roma Stratégia (2019-2030) 

 Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

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

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

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

 Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

Résztvevők és 
felelős 

Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói, polgármester. Felelős: polgármester 

Partnerek Képviselő-testület, háziorvos, önkormányzati civil egyesület 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Minden év december 31: szükség esetén adatbázis létrehozására, felülvizsgálatára 

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

Rövidtávon:- 
Középtávon:  

a) Ha a nemleges adatban változás nincs, csak az vizsgálható, hogy éves 
szinten a polgármester és a hivatal egyeztetett-e a tárgyban. 
(jegyzőkönyv) 

b) Ha változás van: adatbázis létrehozásra került-e (jegyzőkönyv, adatbázis 
papír vagy elektronikus formában) 

Hosszútávon: középtávúval megegyezik 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Előfordulhat, hogy a polgármester ill. a hivatal tudomására nem jut a roma, ill. 
mélyszegénységben élők számának változása, ebben a fent nevezett partnerek 
információnyújtása segíthet. 

Szükséges erőforrások Nem releváns 

Önkormányzatok 
közötti 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés esetében 
az együttműködés 
bemutatása 

Ebben az esetben nem releváns 
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Intézkedés címe: Fogyatékkal élő gyermekek adatbázisának létrehozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nincs adat a településen fogyatékkal élő gyermekekről. 

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

Rövid távú cél: az adatgyűjtés kereteinek meghatározása, 
Középtávú cél: az adatgyűjtés elvégzése, az adatok feldolgozása, adatbázis 
létrehozása, 
Hosszútávú cél: Rendszeres (éves) felülvizsgálattal valós adatbázis létrehozása 

A cél kapcsolódása 
országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030) és elemei: 

 Új Roma Stratégia (2019-2030) 

 Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

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

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

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

 Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

Résztvevők és 
felelős 

Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói 
Felelős: polgármester 

Partnerek Önkormányzat civil egyesülete, védőnő 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2019. december 31.:  adatgyűjtés kereteinek meghatározása 
2020. június 30.: adatgyűjtés 
2020. december 31: adatbázis létrehozása 
Minden év december 31: adatbázis felülvizsgálata 

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

Rövidtávon: adatgyűjtés kereteinek meghatározása (jegyzőkönyv) 
Középtávon: adatgyűjtés, adatbázis ellenőrzése (összhangjuk, adattartamuk 
megfelelő-e, megtörtént-e) 
Hosszútávon: folyamatos felülvizsgálat megtörténik-e (jegyzőkönyv) 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A fogyatékosság kategorizálása, besorolása, elismerése nehézségekbe ütközhet, 
ez csökkenthető, ha az adatgyűjtéskor az adatbekérés pontos kérdések 
megfogalmazásával történik 

Szükséges erőforrások Tekintettel az adatbázis várható méretére nem releváns 

Önkormányzatok 
közötti 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés esetében 
az együttműködés 
bemutatása 

Ebben az esetben nem releváns 
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Intézkedés címe: Az óvodai nyitva tartás utáni gyermekfelügyeleti lehetőségek vizsgálata 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A szülők többnyire Kőszegen, Szombathelyen vagy Ausztriában dolgoznak. Az 
óvódás gyermekeiket szállító kisbusz érkezésekor többnyire nem érnek még haza 
a munkából, a gyermekek felügyeletének megoldása több esetben nehézkes. 

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

Rövidtávú cél: a Problémával érintett családok feltérképezése, Pótnagyszülő 
jelöltek keresése,  
Középtávú cél: Szükség esetén pótnagyszülők bevonásával a gyermekfelügyelet 
megszervezése 
Hosszútávú cél: A gyermekek és a pótnagyszülők változásának koordinálása, a 
rendszer működtetése 
 

A cél kapcsolódása 
országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030) és elemei: 

 Új Roma Stratégia (2019-2030) 

 Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

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

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

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

 Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

Résztvevők és 
felelős 

Könyvtáros 
Felelős: polgármester 

Partnerek Családsegítő, védőnő 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2019. december 31. kapcsolatfelvétel, adatgyűjtés, lehetőségek 
feltérképezése 

2. 2020. december 31. rendszer kialakítása 
3. minden év december 31: rendszer felülvizsgálat 

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

Eredményes az intézkedés, ha minden óvódás korú gyermekes családban 
megoldott a gyermekek felügyelete. Kérdőívvel dokumentálható. (Kérdőíven 
felvetett probléma esetén vizsgálandó, hogy az intézkedésben leírt tevékenységek 
végrehajtása megtörtént-e) 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázat: ha nincs pótnagyszülőnek alkalmas személy, csökkentése: idősek 
körében elterjeszteni (pl. idősek napján) az intézkedés célját, szükségességét, 
esetleg valamiféle közösségi elismerésben részesíteni a programban résztvevőket. 

Szükséges erőforrások 

Könyvtáros a munkaidejében az adatgyűjtést, a szervezést, a végrehajtás 
ellenőrzését el tudja végezni. Anyagi erőforrásra lehet szükség a pótnagyszülők 
részére (amennyiben a szülők nem tudják ellentételezni a szolgálatait), ennek 
forrásait még vizsgálni kell a felmerülés esetén. 

Önkormányzatok 
közötti 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés esetében 

Ebben az esetben nem releváns 
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az együttműködés 
bemutatása 
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Intézkedés címe: Munkahelyteremtéssel az elöregedés ellen 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A község családmegtartó ereje kicsi, emiatt kevés gyermek születik a faluban (5. 
számú táblázat) 

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

A község családmegtartó erejének növelése érdekében munkahelyteremtés. 
Rövidtávon: Önkormányzati munkahelyteremtést támogató intézkedések 
felülvizsgálata 
Rövid, közép, és hosszú távon: pályázati lehetőségek vizsgálata 

A cél kapcsolódása 
országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030) és elemei: 

 Új Roma Stratégia (2019-2030) 

 Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

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

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

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

 Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

Résztvevők és 
felelős 

Képviselő-testület 
Felelős: polgármester 

Partnerek Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2019. december 31.: Képviselő-testület tárgyalja a támogatási 
lehetőségeket 

2. minden év december 31: Képviselő-testület tárgyalja a támogatási 
lehetőségeket 

3. folyamatos: pályázatfigyelés 

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

Iparűzési adó mértékének vizsgálata alapul szolgálhat arra, hogy az intézkedés 
milyen eredménnyel járt. A testület döntéseiről jegyzőkönyvek vizsgálhatók. A 
pályázatfigyelés, tájékoztatás szintén ellenőrizhető, hogy megtörtént-e. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kistelepülésről lévén szó, a munkahelyteremtés nehéz feladat, a Képviselő-
testület döntéseinek hatása korlátozott.  

Szükséges erőforrások 
Szükséges lenne egy felelős, aki a pályázatfigyeléseket és a tájékoztatást végzi. 
Hivatal dolgozóival a feladat nem megoldható. Önkéntes hiányában megbízási 
szerződéssel lehetne ezt a feladatot ellátatni, de ennek a fedezete kérdéses. 

Önkormányzatok 
közötti 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés esetében 

Ebben az esetben nem releváns 



 

79 

 

az együttműködés 
bemutatása 
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Intézkedés címe: Idősek informatikai jártasságának fejlesztése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Idős korúak informatikai jártassága nem kielégítő 

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

Cél az informatikai jártasság fejlesztése 
Rövidtávon: helyzetfelmérés 
Középtávon: fejlesztési lehetőségek feltérképezése, oktatások szervezése 
Hosszútávon: informatikai képességek minél sokoldalúbb elsajátításának elérése, 
fenntartása 

A cél kapcsolódása 
országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030) és elemei: 

 Új Roma Stratégia (2019-2030) 

 Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

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

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

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

 Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

Résztvevők és 
felelős 

Könyvtáros, közös hivatal dolgozói, felelős: polgármester 

Partnerek Informatika tanárok, Felnőttképző intézmények 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2019. december 31. a helyzetfelmérésre 
2. 2020. december 31. képzés szervezésére 
3. minden év december 31: további felmérések, képzések szervezése 

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

Rövidtávon: A helyzetfelmérés nyomtatványai, adatok összefoglalása. 
Közép és hosszútávon: informatikai jártasság javítása (képzési okiratok, 
felmérések adatai) 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Érdektelenség, önbizalomhiány. Csökkenthető: megfelelő tájékoztatással. 

Szükséges erőforrások Pályázati lehetőségek keresésével oldható meg. 

Önkormányzatok 
közötti 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés esetében 
az együttműködés 
bemutatása 

Ebben az esetben nem releváns 
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Intézkedés címe: Idősek nyelvtudásának fejlesztése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Idős korúak nyelvi ismeretei nem kielégítőek 

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

Cél a nyelvi ismeretek fejlesztése 
Rövidtávon: helyzetfelmérés 
Középtávon: fejlesztési lehetőségek feltérképezése, oktatások szervezése 
Hosszútávon: a nyelvi ismeretek minél magasabb szintű elsajátítása  

A cél kapcsolódása 
országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030) és elemei: 

 Új Roma Stratégia (2019-2030) 

 Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

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

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

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

 Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

Résztvevők és 
felelős 

Könyvtáros, közös hivatal dolgozói, felelős: polgármester 

Partnerek Nyelvtanárok, Felnőttképző intézmények 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

4. 2019. december 31. a helyzetfelmérésre 
5. 2020. december 31. képzés szervezésére 
6. minden év december 31: további felmérések, képzések szervezése 

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

Rövidtávon: A helyzetfelmérés nyomtatványai, adatok összefoglalása. 
Közép és hosszútávon: nyelvi ismeretek javítása (képzési okiratok, felmérések 
adatai) 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Érdektelenség, önbizalomhiány. Csökkenthető: megfelelő tájékoztatással. 

Szükséges erőforrások Pályázati lehetőségek keresésével oldható meg. 

Önkormányzatok 
közötti 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés esetében 
az együttműködés 
bemutatása 

Ebben az esetben nem releváns 
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Intézkedés címe: Női szerepvállalás ösztönzése a közéletben. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A községben semmiféle női szervezet nem működik.  

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

A közösség életének szervezésében a női részvétel kialakítása fontos feladat. 
Rövidtávú cél: Női összejövetel szervezése, „Nők tanácsa” néven szerveződés 
elindítása, célok, feladatok, programok meghatározása 
Középtávú cél: A szerveződés eredményeképpen női képviselőjelölt állítása a 
2014-es választásokra, aki a „Nők tanácsa” és a Képviselő-testület kapcsolattartója 
lehet. 
Hosszútávú cél: Női összefogás erősítése összejövetelek, programok szervezésével 

A cél kapcsolódása 
országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030) és elemei: 

 Új Roma Stratégia (2019-2030) 

 Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

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

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

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

 Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

Résztvevők és 
felelős 

Könyvtáros, felelős: polgármester 

Partnerek Közös önkormányzati hivatal dolgozói 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2018. december 31.: kérdőíves adatgyűjtésre 
2. 2019. június 30.: első összejövetel megszervezésére 
3. 2020. december 31: képviselőjelölt állítása, képviselői státusz elnyerése 

esetén a további feladatok kitűzése 
4. minden év december 31: legalább évi egy összejövetel szervezése 

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

Legfontosabb mutató: 2014-es választásokat követően lesz-e női tagja a 
Képviselő-testületnek 
Ezen felül: kérdőívek, adatok összesítése, szerveződés dokumentációi (meghívók, 
jegyzőkönyvek, fényképek) 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A legnagyobb kockázat az érdektelenség, illetve az önkéntes feladatok vállalása 
iránti csekély érdeklődés. Ez a megfelelő személyek felkutatásával csökkenthető. 

Szükséges erőforrások 

Könyvtáros munkaidejében ellátható a kezdeti szervezési feladat. Később 
közösségi terek rendelkezésre bocsátásával szükséges támogatni a szerveződést. 
Ennek anyagi ráfordítása minimális, az önkormányzat működési kiadásaiban van 
rá fedezet. 

Önkormányzatok 
közötti 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés esetében 

Ebben az esetben nem releváns 
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az együttműködés 
bemutatása 
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Intézkedés címe: Gyes-en, Gyed-en lévők közösségének építése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Gyes-en, Gyed-en lévők társadalmi elszigetelődése  

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

Elszigetelődés visszaszorítása, lehetőségteremtés kapcsolatépítésre más 
családokkal, tapasztalatcsere, tanácsadás 

- Kapcsolatteremtés más családokkal, tapasztalatcsere 
- Szakemberek bevonásával tanácsadások, előadások szervezése 
- Hagyományteremtő rendezvények 

 

A cél kapcsolódása 
országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030) és elemei: 

 Új Roma Stratégia (2019-2030) 

 Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

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

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

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

 Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

Résztvevők és 
felelős 

Könyvtáros, Képviselő-testület 
 Felelős: Polgármester  
 

Partnerek anyák, gyermekvállalás előtt állók, gyerekek, szakemberek, védőnő, orvos,  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2018. december 31: igények, résztvevők felmérése 
Minden év december 31: felmérés megismétlése 
2020. december 31: igény esetén klubfoglalkozások beindítása, meghívott 
szakértőkkel előadás/rendezvény szervezése 

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

Rövidtávon: Igényfelmérés dokumentációja 
Közép és hosszútávon: Klubfoglalkozás, rendezvények dokumentációja (meghívó, 
jelenléti ív) 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Résztvevők aktivitásának hiánya, érdektelensége, kiküszöbölhető meggyőzéssel, 
eredményes összejövetelekkel 

Szükséges erőforrások 
A helyiség bérleti díja nem releváns, az önkormányzat a célból ingyenesen 
rendelkezésre bocsátja, a meghívott szakemberek díja pályázati forrásokból 
fedezhető 

Önkormányzatok 
közötti 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés esetében 
az együttműködés 
bemutatása 

Ebben az esetben nem releváns 
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Intézkedés címe: Fogyatékkal élő felnőtt korú lakosságról adatbázis létrehozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nincs adat a településen fogyatékkal élő felnőtt korú lakosságról. 

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

Rövid távú cél: az adatgyűjtés kereteinek meghatározása, 
Középtávú cél: az adatgyűjtés elvégzése, az adatok feldolgozása, adatbázis 
létrehozása, 
Hosszútávú cél: Rendszeres (éves) felülvizsgálattal valós adatbázis létrehozása 

A cél kapcsolódása 
országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030) és elemei: 

 Új Roma Stratégia (2019-2030) 

 Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

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

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

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

 Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

Résztvevők és 
felelős 

Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói 
Felelős: polgármester 

Partnerek Önkormányzat civil egyesülete, háziorvos 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2018. december 31.:  adatgyűjtés kereteinek meghatározása 
2019. június 30.: adatgyűjtés 
2020. december 31: adatbázis létrehozása 
Minden év december 31: adatbázis felülvizsgálata 

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

Rövidtávon: adatgyűjtés kereteinek meghatározása (jegyzőkönyv) 
Középtávon: adatgyűjtés, adatbázis ellenőrzése (összhangjuk, adattartamuk 
megfelelő-e, megtörtént-e) 
Hosszútávon: folyamatos felülvizsgálat megtörténik-e (jegyzőkönyv) 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A fogyatékosság kategorizálása, besorolása, elismerése nehézségekbe ütközhet, 
ez csökkenthető, ha az adatgyűjtéskor az adatbekérés pontos kérdések 
megfogalmazásával történik 

Szükséges erőforrások Tekintettel az adatbázis várható méretére nem releváns 
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Önkormányzatok 
közötti 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés esetében 
az együttműködés 
bemutatása 

Ebben az esetben nem releváns 
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Intézkedés címe: Járdák akadálymentesítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A község területén a járdák minősége nagyon rossz, akadálymentesítés nincs 

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

Cél az egész község területén az akadálymentes járdák kiépítése 
Rövidtávon: tervezés, a munka időegységekre bontása 
Középtávon: a legfrekventáltabb járdák kijavítása, akadálymentesítése 
Hosszútávon: a község minden háza akadálymentes járdán megközelíthető legyen 

A cél kapcsolódása 
országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030) és elemei: 

 Új Roma Stratégia (2019-2030) 

 Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

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

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

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

 Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

Résztvevők és 
felelős 

Képviselő-testület, felelős: polgármester 

Partnerek Közös önkormányzati hivatal dolgozói, háziorvos 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2019. június 30. tervezésre 
2. 2020. december 31. fontosabb járdák kijavítása, akadálymentesítése 
3. 2023. december 31. a község összes járdájának kiépítése 

akadálymentesítéssel 

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

Rövidtávon: tervek elkészülése 
Közép és hosszútávon: járdák akadálymentes kiépítése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Anyagi fedezet hiánya. Csökkenthető: pályázati források bevonásával 

Szükséges erőforrások Ld. kockázatok 
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Önkormányzatok 
közötti 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés esetében 
az együttműködés 
bemutatása 

Ebben az esetben nem releváns 
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Intézkedés címe: 
Kultúrház felújítása és akadálymentesítése, polgármesteri hivatal teljes 
akadálymentesítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A község Kultúrháza, polgármesteri hivatala nincs akadály mentesítve 

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

Cél az épületek akadálymentesítése 
Rövidtávon: tervezés, a munka időegységekre bontása 
Középtávon és hosszútávon: az épület akadálymentesítése 
 
Pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése. 

A cél kapcsolódása 
országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz 

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030) és elemei: 

 Új Roma Stratégia (2019-2030) 

 Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 

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

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

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

 Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

Résztvevők és 
felelős 

Képviselő-testület, felelős: polgármester 

Partnerek Közös önkormányzati hivatal dolgozói, háziorvos 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1. 2019. június 30. tervezésre 
2. 2023. december 31. a teljes akadálymentesítésre 

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

Rövidtávon: tervek elkészülése 
Közép és hosszútávon: akadálymentesítés kiépítése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Anyagi fedezet hiánya. Csökkenthető: pályázati források bevonásával 

Szükséges erőforrások Ld. kockázatok 



 

90 

 

 

Önkormányzatok 
közötti 
együttműködésben 
megvalósuló 
intézkedés esetében 
az együttműködés 
bemutatása 

Ebben az esetben nem releváns 
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1 

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 K L 

In
té
zk
e
d
é
s 
s
o
rs
z
á
m
a 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A 
helyzetelem

zés 
következtet

éseiben 
feltárt 

esélyegyenl
őségi 

probléma 
megnevezés

e 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél 

A 
célk
itűz
és 

össz
han
gja 
egy
éb 

stra
tégi
ai 

dok
um
ent
um
okk
al 

 
 
 

A cél 
kapcsolódás
a országos 

szakmapoliti
kai 

stratégiákho
z 

Az intézkedés tartalma 

Az 
intézke

dés 
felelőse 

Az 
intézke

dés 
megvaló
sításána

k 
határide

je 

Az intézkedés 
eredményessé

gét mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 

erőforrások (humán, pénzügyi, 
technikai) 

 
 
 
 
 

Az 
intézkedé

s 
eredmény

einek 
fenntarth
atósága 

Önkormányz
atok közötti 
együttműkö

désben 
megvalósuló 
intézkedés 

esetében az 
együttműkö

dés 
bemutatása 

  0. Településszintű probléma 
             
  I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 

Roma vagy 
mélyszegénysé
gben lévők 
települési 
jelenlétének 
figyelemmel 
kísérése 

A 
településen 
sem 
mélyszegény
ségben élő, 
sem roma 
lakos nincs 
az 
önkormányz
ati adatok 
alapján 

Középtávon (éves szinten) cél, hogy 
szükség esetén akár roma lakos 
költözik a község területére, akár 
mélyszegénységben élők közé kerül 
valaki a község lakói közül, a helyzet 
felismerésre kerüljön. Hosszútávú cél: 
kialakuljon a rendszeres felülvizsgálat a 
tárgyban, és szükség esetén adatbázis 
kerüljön létrehozásra.  

  

 
 
 
 
 
 
-Magyar 
Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 
2030 
-Új Roma 
Stratégia 
(2019-2030) 

A nemleges adat változása esetén 
jelzés legyen a hivatal és a 
polgármester között. 

polgárm
ester 

határidő
:2020. 
12.31. 

2023. 
12.31. 
 

 

 

a) Ha a 
nemleges 
adatban 
változás nincs, 
csak az 
vizsgálható, 
hogy éves 
szinten a 
polgármester 
és a hivatal 
egyeztetett-e a 
tárgyban. 
(jegyzőkönyv) 
b) Ha változás 
van: adatbázis 
létrehozásra 
került-e 
(jegyzőkönyv, 
adatbázis papír 
vagy 
elektronikus 
formában)  

nem releváns 

 
 
 
 
éves 
felülvizsgá
lattal az 
intézkedés 
fenntartha
tó 

Lukácsházi 
Család-és 
Gyermekjól
éti 
Szolgálat 

  II. A gyermekek esélyegyenlősége  
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2 

1 

Fogyatékkal 
élő gyermekek 
adatbázisának 
létrehozása 

Nincs adat a 
településen 
fogyatékkal 
élő 
gyermekekr
ől. 

Rövid távú cél: az adatgyűjtés 
kereteinek meghatározása, Középtávú 
cél: az adatgyűjtés elvégzése, az 
adatok feldolgozása, adatbázis 
létrehozása, Hosszútávú cél: 
Rendszeres (éves) felülvizsgálattal 
valós adatbázis létrehozása  

  

 
 
 
 
 
 
 
-„Legyen 
Jobb a 
gyermekekn
ek” Nemzeti 
Stratégia 
(2007-2032) 

1. adatgyűjtés kereteinek 
meghatározása: ki, mikor, milyen 
módon, miről, milyen formában 2. 
adatok feldolgozása, papír vagy 
elektronikus alapú adatbázis 
létrehozása 3. adatbázis éves 
felülvizsgálata  

polgárm
ester 

határidő
: 2020. 
12.31. 

Rövidtávon: 
adatgyűjtés 
kereteinek 
meghatározás
a 
(jegyzőkönyv) 
Középtávon: 
adatgyűjtés, 
adatbázis 
ellenőrzése 
(összhangjuk, 
adattartamuk 
megfelelő-e, 
megtörtént-e) 
Hosszútávon: 
folyamatos 
felülvizsgálat 
megtörténik-e 
(jegyzőkönyv)  

Tekintettel az adatbázis 
várható méretére, nem 
releváns 
 

folyamato
s 
adatkarba
ntartás: 
évente 
vagy 
kétévente 
az 
adatbázis 
felülvizsgá
latával 
Nem 
tartjuk 
fent az 
intézkedés
t 

Nem 
releváns 

2 

Az óvodai 
nyitva tartás 
utáni 
gyermekfelügy
eleti 
lehetőségek 
vizsgálata 

A szülők 
többnyire 
Kőszegen, 
Szombathely
en vagy 
Ausztriában 
dolgoznak. A 
gyermekeike
t szállító 
kisbusz 
érkezésekor 
nem érnek  
haza, a 
gyermekek 
felügyeletén
ek 
megoldása 
nehézkes. 

Rövidtávú cél: a Problémával érintett 
családok feltérképezése, Pótnagyszülő 
jelöltek keresése, Középtávú cél: 
Szükség esetén pótnagyszülők 
bevonásával a gyermekfelügyelet 
megszervezése Hosszútávú cél: A 
gyermekek és a pótnagyszülők 
változásának koordinálása, a rendszer 
működtetése  

  

 

1. óvódás korú gyermekes 
családokkal, potenciális 
pótnagyszülőkkel kapcsolat 
felvétele, adatgyűjtés. Lehetőségek 
feltérképezése 2. rendszer 
kialakítása, működtetése  

polgárm
ester 

határidő
: 2020. 
12.31. 

2023. 
12.31. 

Eredményes az 
intézkedés, ha 
minden 
óvódás korú 
gyermekes 
családban 
megoldott a 
gyermekek 
felügyelete. 
Kérdőívvel 
dokumentálha
tó. (Kérdőíven 
felvetett 
probléma 
esetén 
vizsgálandó, 
hogy az 
intézkedésben 
leírt 
tevékenységek 
végrehajtása 
megtörtént-e) 

Könyvtáros a munkaidejében az 
adatgyűjtést, a szervezést, a 
végrehajtás ellenőrzését el tudja 
végezni. Anyagi erőforrásra 
lehet szükség a pótnagyszülők 
részére , ennek forrásait még 
vizsgálni kell a felmerülés 
esetén. 

a 
résztvevők 
aktív 
közreműk
ödésével 
fenntartha
tó 

Nem 
releváns 

3 

Munkahelyte
remtéssel az 
elöregedés 
ellen 

A község 
családmegt
artó ereje 
kicsi, 
emiatt 
kevés 
gyermek 

A község családmegtartó erejének 
növelése érdekében 
munkahelyteremtés. Rövid távon: 
Önkormányzati 
munkahelyteremtést támogató 
intézkedések felülvizsgálata Rövid, 

  

 
1. önkormányzati támogatási 
lehetőségekről terv készítése 2. 
pályázatfigyelés, pályázatokról 
tájékoztatás adása a helyi 
vállalkozók, és jövőbeni 
vállalkozók számára  

polgár
mester 

határidő
: 2020. 
12.31. 

2023. 
12.31. 

Iparűzési adó 
mértékének 
vizsgálata 
alapul 
szolgálhat 
arra, hogy az 
intézkedés 

Szükséges lenne egy felelős, 
aki a pályázatfigyeléseket és 
a tájékoztatást végzi. Hivatal 
dolgozóival a feladat nem 
megoldható.  

Önkéntes 
hiányába
n 
megbízás
i 
szerződé
ssel 

Nem 
releváns 
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3 

születik a 
faluban (5. 
számú 
táblázat) 

közép, és hosszú távon: pályázati 
lehetőségek vizsgálata  

milyen 
eredménnyel 
járt. A 
testület 
döntéseiről 
jegyzőkönyve
k 
vizsgálhatók. 
A 
pályázatfigye
lés, 
tájékoztatás 
szintén 
ellenőrizhető
, hogy 
megtörtént-
e. 

lehetne 
ezt a 
feladatot 
elláttatni, 
de ennek 
a 
fedezete 
kérdéses 

  III. A nők esélyegyenlősége  

1 

Gyes-en, 
Gyed-en 
lévők 
közösségéne
k építése 

Az 
intézkedés 
megvalósul
t. 

Gyes-en, 
Gyed-en 
lévők 
társadalmi 
elszigetelő
dése  

Elszigetelődés visszaszorítása, 
lehetőségteremtés 
kapcsolatépítésre más 
családokkal, tapasztalatcsere, 
tanácsadás - Kapcsolatteremtés 
más családokkal, tapasztalatcsere 
- Szakemberek bevonásával 
tanácsadások, előadások 
szervezése - Hagyományteremtő 
rendezvények 

  

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

Igényfelmérés Összejövetelek 
megszervezése Jó példák 
bemutatása Gyermeknevelési 
tanácsok szakemberek 
bevonásával Életvezetési 
tanácsadás Egymás közötti 
gyermekfelügyelet 
megszervezése  

polgár
mester 

 

Rövid távon: 
Igényfelméré
s 
dokumentáci
ója Közép és 
hosszútávon: 
Klubfoglalkoz
ás, 
rendezvénye
k 
dokumentáci
ója 
(meghívó, 
jelenléti ív)  

A helyiség bérleti díja nem 
releváns, az önkormányzat a 
célból ingyenesen 
rendelkezésre bocsátja, a 
meghívott szakemberek díja 
pályázati forrásokból 
fedezhető 

a 
résztvevő
k aktív 
közremű
ködéséve
l 
fenntarth
ató 

 

2 

Női 
szerepvállalá
s ösztönzése 
a közéletben. 

a 
községben 
semmiféle 
női 
szervezet 
nem 
működik 

A közösség életének 
szervezésében a női részvétel 
kialakítása fontos feladat. Rövid 
távú cél: Női összejövetel 
szervezése, „Nők tanácsa” néven 
szerveződés elindítása, célok, 
feladatok, programok 
meghatározása Középtávú cél: A 
szerveződés eredményeképpen 
női képviselőjelölt állítása a 2014-
es választásokra, aki a „Nők 

  

 

1. kérdőíves adatgyűjtés a falu 
női lakossága körében a 
szerveződés iránti igényről 2. 
első összejövetel megszervezése 
külsőleg, segítségnyújtás a 
későbbi működéshez  

polgár
mester 

határidő
: 2020. 
12.31. 

2023. 
12.31. 

Legfontosab
b mutató: 
2014-es 
választásokat 
követően 
lesz-e női 
tagja a 
Képviselő-
testületnek 
Ezen felül: 
kérdőívek, 

Könyvtáros munkaidejében 
ellátható a kezdeti 
szervezési feladat. Később 
közösségi terek 
rendelkezésre bocsátásával 
szükséges támogatni a 
szerveződést. Ennek anyagi 
ráfordítása minimális, az 
önkormányzat működési 
kiadásaiban van rá fedezet. 
 

a tagok 
aktív 
közremű
ködéséve
l 
fenntarth
ató 

Nem 
releváns 
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4 

tanácsa” és a Képviselő-testület 
kapcsolattartója lehet. Hosszútávú 
cél: Női összefogás erősítése 
összejövetelek, programok 
szervezésével  

adatok 
összesítése, 
szerveződés 
dokumentáci
ói (meghívók, 
jegyzőkönyve
k, fényképek)  

 
 
 
 
 
 
 
 

  IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 
Idősek 
nyelvtudásán
ak fejlesztése 

Idős korúak 
nyelvi 
ismeretei 
nem 
kielégítőek 

Cél a nyelvi ismeretek fejlesztése 
Rövid távon: helyzetfelmérés 
Középtávon: fejlesztési 
lehetőségek feltérképezése, 
oktatások szervezése 
Hosszútávon: a nyelvi ismeretek 
minél magasabb szintű elsajátítása  

  

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

1. helyzetfelmérés 2. képzések 
szervezése  

polgár
mester 

határidő
: 2020. 
12.31. 

Rövid távon: 
A 
helyzetfelmé
rés 
nyomtatvány
ai, adatok 
összefoglalás
a. Közép és 
hosszútávon: 
nyelvi 
ismeretek 
javítása 
(képzési 
okiratok, 
felmérések 
adatai)  

Pályázati lehetőségek 
keresésével oldható meg. 

pályázati 
forrás 
elnyerése 
esetén 
fenntarth
ató 

Nincs 
rá 
igény. 

Nem 
releváns 

2 

Idősek 
informatikai 
jártasságána
k fejlesztése 

Idős korúak 
informatika
i jártassága 
nem 
kielégítő 

Cél az informatikai jártasság 
fejlesztése Rövid távon: 
helyzetfelmérés Középtávon: 
fejlesztési lehetőségek 
feltérképezése, oktatások 
szervezése Hosszútávon: 
informatikai képességek minél 
sokoldalúbb elsajátításának 
elérése, fenntartása  

  

 

1. helyzetfelmérés 2. képzések 
szervezése  

polgár
mester 

határidő
: 2020. 
12.31. 

2023. 
12.31. 

Rövid távon: 
A 
helyzetfelmé
rés 
nyomtatvány
ai, adatok 
összefoglalás
a. Közép és 
hosszútávon: 
informatikai 
jártasság 
javítása 
(képzési 
okiratok, 
felmérések 
adatai)  

Pályázati lehetőségek 
keresésével oldható meg. 

pályázati 
forrás 
elnyerése 
esetén 
fenntarth
ató 

Nem 
releváns 

  V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  
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5 

1 

Fogyatékkal 
élő felnőtt 
korú 
lakosságról 
adatbázis 
létrehozása 

Nincs adat 
a 
települése
n 
fogyatékkal 
élő felnőtt 
korú 
lakosságról
. 

Rövid távú cél: az adatgyűjtés 
kereteinek meghatározása, 
Középtávú cél: az adatgyűjtés 
elvégzése, az adatok feldolgozása, 
adatbázis létrehozása, Hosszútávú 
cél: Rendszeres (éves) 
felülvizsgálattal valós adatbázis 
létrehozása  

  

 

1. adatgyűjtés kereteinek 
meghatározása: ki, mikor, 
milyen módon, miről, milyen 
formában 2. adatok 
feldolgozása, papír vagy 
elektronikus alapú adatbázis 
létrehozása 3. adatbázis éves 
felülvizsgálata  

polgár
mester 

 
határidő
: 2020. 
12.31. 

Rövid távon: 
adatgyűjtés 
kereteinek 
meghatározá
sa 
(jegyzőkönyv
) 
Középtávon: 
adatgyűjtés, 
adatbázis 
ellenőrzése 
(összhangjuk, 
adattartamu
k megfelelő-
e, 
megtörtént-
e) 
Hosszútávon: 
folyamatos 
felülvizsgálat 
megtörténik-
e 
(jegyzőkönyv
)  

Tekintettel az adatbázis 
várható méretére nem 
releváns 

éves 
felülvizsg
álattal az 
intézked
és hosszú 
távon 
fenntarth
ató 

Nem 
tartjuk 
fent az 
intézke
dést. 

Nem 
releváns 

2 
Járdák 
akadályment
esítése 

A község 
területén a 
járdák 
minősége 
nagyon 
rossz, 
akadályme
ntesítés 
nincs 

Cél az egész község területén az 
akadálymentes járdák kiépítése 
Rövid távon: tervezés, a munka 
időegységekre bontása Közép 
távon: a legfrekventáltabb járdák 
kijavítása, akadálymentesítése 
Hosszútávon: a község minden 
háza akadálymentes járdán 
megközelíthető legyen  

  

 

1. tervezés 2. pályázati 
lehetőségek keresése 3. 
kivitelezés  

polgár
mester 

2020.1
2.31. 

2023. 
12.31. 

Rövid távon: 
tervek 
elkészülése 
Közép és 
hosszútávon: 
járdák 
akadályment
es kiépítése  

pályázati erőforrással 

függ a 
pályázato
k 
elnyerésé
től 

Nem 
releváns 

3 

Kultúrház 
felújítása 
és 
akadályme
ntesítése, 
polgármester
i hivatal 
teljes 
akadályment
esítése 

A község 
Kultúrházán
ak 

felújítása  

és 
akadályment
esítése, 
polgármeste
ri hivatala 
nincs 

Cél az épületek 
akadálymentesítése Rövid távon: 
tervezés, a munka időegységekre 
bontása Közép távon és 
hosszútávon: az épület 
akadálymentesítése  

 

 

1. tervezés 2. pályázati 
lehetőségek keresése 3. 
kivitelezés  

polgár
mester 

határidő
: 2020. 
12.31. 

2023. 
12.31.  

Rövid távon: 
tervek 
elkészülése 
Közép és 
hosszútávon: 
akadályment
esítés 
kiépítése  
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3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

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

 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 
hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, 
dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e 
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 
meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 
döntésre



 

 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakíthatunk 2 ezer fő feletti településeken 
(opcionális) az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői 
egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel 
rendelkeznek. 
 
 
 

 
 
 
A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább kétévente, a felülvizsgálatok és az új HEP elfogadása előtt, de szükség esetén ennél 
gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

Fogyatékkal élők 

esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Gyerekek esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Idősek esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Romák/ mély-

szegénységben 

élők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

HEP Fórum  

tagjai:  

munkacsoportok 

vezetői, önkormányzat, 

képviselője, partnerek 

képviselője 



 

99 

 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül. 
 
A HEP Fórumok javasolt összetétele: 

Tagok 

 a település polgármestere, 

 a település/közös önkormányzatok jegyzője, 

 helyi nemzetiségi önkormányzatok vezetői, 

 beavatkozási területekhez kapcsolódó önkormányzati bizottságok képviselői, 

 helyi/térségi releváns közszolgáltató intézmények képviselői,  

 meghatározó helyi/térségi gazdasági szereplők, munkáltatók képviselői, 

 2 000 fő lakosságszám feletti települések esetében a Szociálpolitikai Kerekasztal képviselői, 

 helyi jelzőrendszeri felelős, 

 a településen működő - a HEP célcsoportjai kapcsán érintett - civil szervezetek és egyházak 
képviselői, 

 A HEP intézkedési tervében szereplő intézkedések végrehajtásáért felelős intézmények, 
szervezetek képviselői, 

 a település HEP referense, 

 a rendvédelmi és közbiztonsági szervezetek képviselői, 

 egyéb tagok (pl. tapasztalati szakértőként valamely célcsoportban érintett személy, vagy a 
településen aktív szerepet vállaló személyek). 

 

Állandó meghívottak 

 a település képviselő-testületének tagjai, 

 az illetékes esélyegyenlőségi mentor, 

 tankerületi központ képviselője, 

 környező települések önkormányzati szereplői, 

 járási jelzőrendszeri tanácsadó, 

 egyéb meghívottak (járási hivatalok beavatkozási területekhez és célcsoportokhoz kapcsolódó 
szervezeti egységeinek képviselői, térségi felzárkózási programok képviselői). 

 

Monitoring és visszacsatolás 

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

Nyilvánosság 

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

Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről  a polgármester felel.:  

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

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

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról 
intézkedni  

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 
összehangolása, instruálása),  

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

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

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

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

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
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- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

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

Érvényesülés, módosítás 

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

 

 

 

 

A kötelező táblák és az összefoglaló IT tábla nem a melléklete a HEP-nek hanem az egységes 
szerkezetbe foglalt HEP kötelező eleme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












