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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 
Bevezetés 
 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, 
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Noszlop Önkormányzata 
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri 
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
 
A település bemutatása 
 
Noszlop község Veszprém megyében található, Ajkától 15 km-re, Devecsertől 8 km-re és Pápától 20 km-re. 
A falut keletről a Bakonyalja, nyugatról a Somlóhegy határolja. A település a Devecseri Járáshoz tartozik. 
Noszlop Veszprém megye egyik legrégibb települése, amely a Bakony lábához simul. A vidék első ismert 
lakói a honfoglalást megelőző időkben a nyugat szlávok lehettek. Tőlük származik a község neve, mely szláv 
eredetű személynévből ered. Jelentése „ne engedj, ne hagyd magad”. A noszlopiak valóban nem hagyták 
magukat a történelem erőt próbáló időszakaiban. Meg tudták őrizni falujukat, a magyarságukat és 
fokozatosan felvirágoztatták szülőföldjüket. Ősi birtokosa a később a helység nevét felvevő Noszlopy 
família, mely históriáját a honfoglalás korára vezeti vissza. A határ egy része királyi birtok volt, melyet II. 
Béla a bakonybéli apátságnak adományozott. A béli bencés apát noszlopi szolgálónépeit az egyházi 
nemesek sorába emelte. Földjei voltak itt még az ugodi, majd a devecseri, végül a pápai uradalomnak is. A 
török hadjáratok többször pusztították a falut, de népe 1596-ig helyben maradt. Az élet újraszervezésekor, 
a XVI. század végén a nemesség nyert teret a közösségben, de egyre nőtt a betelepülő jobbágyság létszáma 
is. A török uralom megszűntével a helység népe művelés alá vonata a szomszédos elpusztult falvakat: Tíma, 
Tegye, Meréte és Becse határt és közigazgatásilag Noszlophoz csatolták a puszta Kis- és Nagybogdányt is. A 
XVIII. század végén Noszlop a megye legnagyobb települései közé tartozott, mind lélekszám, mind 
társadalmi-gazdasági szerep tekintetében. A XIX. század végén a község körjegyzői székhely lett, ezekben, 
az években indult meg –az országos eseményekkel párhuzamosan –a noszlopiak kivándorlása a tengeren 
túlra. A többség viszont visszatért, az Amerikába gyűjtött pénzből házat, földet, jószágokat vettek. Az 1945 
utáni gazdasági változások következtében Noszlop termelőszövetkezeti központtá váll, népességmegtartó 
ereje növekedett. 
A település lakóinak a száma 997 fő (2012), a térség kedvező természeti adottságaiból adódóan jellemző a 
gazdálkodási tevékenység a szántóföldi növénytermesztés, a kertgazdálkodás a szőlő – és 
gyümölcstermesztés és jelen van az állattenyésztés is. 
Az ipari tevékenység körében megtalálható a településen a BOCK Hungária és a BOCK 5.Kft. 
fémmegmunkáló és fémfelület kezelésével és műanyag termékek gyártásával és szállítmányozásával 
foglalkozó üzemek. A kereskedelem a vendéglátás és szolgáltatások tekintetében több vállalkozás is 
működik, vegyesboltok, büfék, virágbolt, ruházati kisüzlet, gumijavító, posta, fodrászüzlet és egy 
gyógyszertár is. 
Az infrastruktúra teljes a szennyvíz csatornahálózat kiépítése a településen folyamatban van. 

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

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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A faluban működik általános iskola és az ahhoz kapcsolódó napközi otthon, óvoda, alapszolgáltatási és 
családsegítő központ, védőnői, háziorvosi és fogorvosi szolgálat. A civil szervezetek: Polgárőr és 
Tűzmegelőző Egyesület, Anyák Klubja, Noszlop Községért Alapítvány, Őszikék Klubja, és a Nemzedékek 
Csoportja, amelyek önmagukért és a településért is sokat tesznek. A Noszlopi Sport Egyesületen belül, 3 
szakosztály található, amelyek a következők: - Asztalitenisz Szakosztály, - Noszlopakodók Természetjáró 
szakosztálya, - Darts Klub.  
 A település közösségi tere a Művelődési és Sportház, melyben könyvtár és kiállító terem is működik. A 
község központjában található a sportpálya és a játszótér, amelyet a gyermekek szívesen használnak. 
 A település Alkotmány utcájában Alkohol és Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Rehabilitációs 
Otthon működik a szenvedélybetegek részére.  
A település nevezetességei az Európa forrás, Katolikus és Református templomok, és a Péter kút. 
Noszlop Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2010-ben alakult meg, céljuk, hogy a helyi roma 
kisebbséghez tartozó lakosokat összefogják, érdekeiket képviseljék, a tevékenységüket a Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvényben megfogalmazott feladatok alapján végezzék.  
Noszlop község Önkormányzat 2013. januártól a Devecser város Önkormányzatával közösen alkotja a 
Devecseri Közös Önkormányzati Hivatalt. 
Noszlop község Önkormányzata, kiemelt feladatának tartja a szociális alapszolgáltatási, egészségügyi és 
kulturális feladatok magas szintű megvalósítását. 
 
Demográfiai adatok 
 

Fő Változás

2007 1069

2008 1068 100%

2009 1029 96%

2010 1005 98%

2011 985 98%

2012 997 101%

2013 0%

2014 ########

2015 ########

2016 ########

2017 ########

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
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Noszlop község lakónépessége a 2007-2011 évek közötti időszakban folyamatos csökkenést mutat, a 2012-
es évben viszont már növekedett, így jelenleg a település lakónépessége 997 fő (2012). 
 

2. számú táblázat - Állandó népesség     

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 498 554 1052 47% 53% 

0-2 évesek           

0-14 éves 75 89 164 46% 54% 

15-17 éves 15 22 37 41% 59% 

18-59 éves 261 376 637 41% 59% 

60-64 éves 21 28 49 43% 57% 

65 év feletti 86 39 125 69% 31% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
 

 
 

  
 
A település állandó lakónépessége 1052 fő (2012.) A nemek szerinti megoszlást vizsgálva, a férfiak 
magasabb arányban (53%) élnek a településen. A korcsoportonként vizsgálva a lakónépességét, azt a 
nőknél és férfiaknál is legmagasabb arányban a munkaképes korú (637) 18-59 éves lakosság alkotja. A 15-17 
éves korosztály képviselteti magát a legalacsonyabb számban (37 fő), melynek oka, hogy 
középiskolai/gimnáziumi végzettség megszerzése után a fiatalok nagyobb városokban tanulnak tovább és 
azt is választják lakóhelyként, csak kis számban maradnak a fiatalok a szülőhelyükön.    
             

3. számú táblázat - Öregedési index 
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65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index (%) 

2001 180 182 98,9% 

2008 138 172 80,2% 

2009 139 162 85,8% 

2010 131 163 80,4% 

2011 125 164 76,2% 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

2013     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
  

     
            
A fenti táblázat alapján elmondható, hogy a 2001-2011 évig állandóan magasabb arányban vannak a 
településen a 0-14 éves korú állandó lakosok, amely a település fiatalosodását mutatja.  
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 39 27 12 

2009 13 30 -17 

2010 11 23 -12 

2011 23 21 2 

2012 62 15 47 

2013     0 

2014     0 

2015     0 

2016     0 

2017     0 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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A táblázat megmutatja a településre az állandó jellegű odavándorlások és elvándorlások egyenlegét. A 
2009-2010 években ez az egyenleg negatív képet mutat (-19) ugyanis ezekben, az években vándoroltak el a 
településről a legtöbben. Javulást a 2011. évtől tapasztalhatunk, mely évtől ez az egyenleg már pozitív (2), 
majd 2012. évben ugrásszerű növekedés volt tapasztalható.         
             
        

5. számú táblázat - Természetes szaporodás  

  élve születések száma halálozások száma 
természetes 

szaporodás (fő) 

2008 11 18 -7 

2009 8 19 -11 

2010 9 10 -1 

2011 10 17 -7 

2012 9 8 1 

2013     0 

2014     0 

2015     0 

2016     0 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
 

     
           
A fenti táblázatból megállapítható, hogy a 2008-2011. években a halálozások száma meghaladja az élve 
születések számát. A 2012. évben az az arány megfordul. 
Az 1-5. táblázatokat összefoglalva a település demográfia mutatója pozitív képest fest, Noszlop községet 
több család is választotta lakóhelyeként és telepedett itt le.       
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Értékeink, küldetésünk 
 
Ebben a gyönyörű környezetben meg kell teremteni a mai kor igényeinek megfelelő, a felgyorsult 
életritmushoz igazodó életkörülményeket. Meg kell teremtenünk minden itt élő számára az egészséges 
környezetet, a munka, a pihenés, lehetőségét. Kiemelt feladatunk a fiatalok megtartása, a gyermekvállalás 
ösztönzése, a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének segítése, a család és a közösségek összetartó 
erejében rejlő érékek védelme. Fontos feladatunk az idősek megbecsülése és tisztelete, a róluk való 
megfelelő gondoskodás megszervezése. Küldetésünknek tekintjük- a szolidaritás elvét követve valamennyi 
társadalmi csoport számára- az esélyegyenlőség megteremtését.  
 Arra törekszünk, hogy községünk egy dinamikusan fejlődő, ugyanakkor a falusi lét biztonságát és 
nyugalmát nyújtó település, a testi-lelki harmóniában élő boldog emberek közössége, élettere legyen. 
 
Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Noszlop 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 – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
 
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 
helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT 
tartalmazza. 
 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, 
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus 
munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

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

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

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

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

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

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

előírásaira. 
 
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 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. 
 
 

 
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 
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Noszlop község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. (IX) a Szociális Ellátásokról szóló 
Önkormányzati Rendelete szabályozza a szociális ellátásokról szóló az önkormányzat által nyújtható 
pénzbeli és természetbeli juttatásokat. Pénzbeli ellátások: - időskorúak járadéka, - aktív korúak ellátása, - 
lakásfenntartási támogatás, - ápolási díj, - átmeneti segély, - temetési segély, - temetési kölcsön. 
Természetben nyújtott szociális ellátások: - köztemetés, - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, -
közgyógyellátás, - személyes gondoskodást nyújtó ellátások, - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - 
időskorúak nappali ellátása. 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 
Noszlop Község Önkormányzatának költségvetési koncepciója, Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés 
és Intézkedési terve, Településrendezési terve olyan prioritásokat határoz meg, amelyekhez a települési 
esélyegyenlőségi terv igazodni tud. 
 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
Noszlop község Önkormányzata az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás tagja, amely 2013. június 30-
ával megszűnik. Noszlop község Önkormányzata 2014. január 1. napjától a Somló Környéki Többcélú 
Kistérségi Társuláshoz szeretne csatlakozni. 
 

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

 
A TEIR adatbázisán kívül a felhasználható adatokat az általános iskola, óvoda, családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat, háziorvosok, védőnők, művelődési ház és könyvtár, közös önkormányzati hivatal nyilvántartásai, 
polgármester biztosították. 

 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom a 
szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum 
szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. 

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok, 
iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és  súlyos megélhetési 
zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a 
munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – nem kis részben 
az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi 
válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira 
vezethetők vissza (Ld. pl. A tartós szegénység csökkentésének lehetőségei Magyarországon, Budapest 
Intézet, 2012,. www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf). A mélyszegénység 
hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi 
állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok 
gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-a 0–17 
éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él). 
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Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket 
okozza. 

A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. A 
szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos társadalmi 
probléma. 

Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 
millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos 
helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. 

 

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az etnikai és 
szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes probléma 
„cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a mélyszegénység 
két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi teljesen egymást. Nem 
igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az viszont kijelenthető, hogy a cigányok 
élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt 
dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. (Cserti-Csapó-Orsós 2012) 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
A mélyszegénységgel kapcsolatos vizsgálatok az egyén illetve háztartás saját jövedelmi helyzetének 
értékelésén alapulnak. A rendelkezésünkre álló adatok alapján elsősorban a munkanélküliség, a szociális 
rászorultság, a gyermekek helyzete, a lakhatási viszonyok és az iskolai végzettségek figyelembe vételével 
készítünk elemzéseket. A lakossági jövedelmi viszonyairól nincs megfelelő adatunk. 
Mekkora jövedelemből lehet megélni egy-egy- településen ennek megítélése, behatárolása országtól 
függően más és más. Európában szegénynek számítanak forintosítva a 46.000 forintnál kevesebből élők. 
Gyakran használt fogalom a létminimum, amely egy szerény, de elfogadható életminőséget tesz lehetővé. 
Ez jelenleg Magyarországon 62.000 forintos átlag jövedelem. Az ennél kevesebb jövedelemmel 
rendelkezőket nevezhetjük szegénynek. Ez a réteg a népesség 30-35 %-át teszi ki. Ennyi embert a 
szociálpolitika képtelen eltartani, így a mélyszegénység határát a minimumnyugdíj 28.500 forintos havi 
értéke alatti jövedelemnél húzzák meg. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése értelmében a 
jövedelem: az az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó megszerzett 
vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes 
jövedelmet is, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 
Vagyon:  az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított 
forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, 
vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát 
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági 
feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy 
életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a 
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. 
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § -a értelmében jövedelem: az a személyi 
jövedelemadóról szóló törvényben adóköteles jövedelemként meghatározott belföldről vagy külföldről 
származó vagyoni érték, bevétel, amelynek havi összege meghaladja a mindenkori legkisebb munkabér 
összegét; rendszeres jövedelem: a legalább három egymást követő hónapban keletkezett jövedelem. 
 
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
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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 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 jogi szabályozás szerint a helyi önkormányzat külön törvényben meghatározott foglalkoztatási 
feladatainak ellátása során közfoglalkoztatást szervez, figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok 
alakulását, döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok 
foglalkoztatáspolitikai következményeit, az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és 
fejlesztéséhez támogatást nyújt. 
A helyi önkormányzat a Mötv. 15. §-a szerint feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben 
meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy 
feladatellátásba történő bevonását. Hátrányos megkülönböztetés, előnyben részesítés a foglalkoztatás 
területén – Ebktv. 21. § - 23. §. Az Ebktv. fenti paragrafusai rögzítik, hogy egyenlő bánásmód 
követelményének sérelmét jelenti különösen, ha a munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy 
közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz pl. a munkához jutás során, a munkához jutás felvételi 
eljárása keretében, stb. 
Előfordulnak olyan speciális helyzetek, amikor indokolt, hogy a munkáltató különbséget tegyen helyzetük, 
tulajdonságuk, jellemzőjük alapján a munkavállalók között, ezért az Ebktv. értelmében nem minősül az 
egyenlő bánásmód követelménye megsértésének, ha az a munka jellege vagy természete alapján indokolt, 
az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos 
megkülönböztetés. A 23. § biztosítja annak a lehetőségét, hogy törvény, kormányrendelet, illetve kollektív 
szerződés a munkavállalók meghatározott körére – a foglalkoztatási jogviszonnyal vagy a munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggésben – eltérjen az egyenlő bánásmód követelményétől, 
amennyiben ennek célja valamely hátrányosabb helyzetű csoporttal kapcsolatban előnyben részesítési 
szabályok meghatározása, előnyben részesítés alkalmazása. 
 

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

év  

15-64 év közötti lakónépesség 
(fő) 

nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 353 433 786 15 4,2% 44 10,2% 59 7,5% 

2009 339 327 666 29 8,6% 57 17,4% 86 12,9% 

2010 333 427 760 29 8,7% 29 6,8% 58 7,6% 

2011 337 426 763 26 7,7% 19 4,5% 45 5,9% 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2013     0   #######   ####### 0 ####### 

2014     0   #######   ####### 0 ####### 

2015     0   #######   ####### 0 ####### 

2016     0   #######   ####### 0 ####### 

2017     0   #######   ####### 0 ####### 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
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 A nyilvántartott álláskeresők száma a 15-64 éves korosztálynál a 2008-as évtől a 2009-es évre ugrásszerűen 
megnőtt, nagyobb arányban a férfiak körében, amely az egész országot érintő gazdasági válságnak 
köszönhető. A 2010-es évtől viszont csökkenő tendenciát mutat, ebben az évben a nők és férfiak aránya 
egyenlő. Ebben az évben kezdte el működését a településen a Bock Hungária Kft. ahol sok falubeli tudott 
munkát vállalni A 2011-es évben szintén csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma a településen, a nők 
körében magasabb arányban (26 fő), mint a férfiaknál (19 fő). Ennek az lehet az oka, hogy a településen és 
környékén szakképesítésének hiánya miatt nem talált munkát, illetve a munkáltató a családi gondok miatt ( 
kiskorú gyermek) nem foglalkoztatja. A nők körében súlyos problémává vált a munkanélküliség.  
A munkanélküliek számának növekedése együtt járt a különböző támogatásokban részesítettek – 
álláskeresési segély, szociális járadék stb. – számának emelkedésével 
 
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya    
        

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint  

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 

nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő 59 86 58 45 0 0 

20 éves és fiatalabb 
fő 4 6 2 2     

% 6,8% 7,0% 3,4% 4,4% ######### ######## 

21-25 év  
fő 7 17 6 6     

% 11,9% 19,8% 10,3% 13,3% ######### ######## 

26-30 év 
fő 12 7 10 2     

% 20,3% 8,1% 17,2% 4,4% ######### ######## 

31-35 év 
fő 8 7 11 9     

% 13,6% 8,1% 19,0% 20,0% ######### ######## 

36-40 év 
fő 6 7 2 5     

% 10,2% 8,1% 3,4% 11,1% ######### ######## 

41-45 év 
fő 5 12 4 4     

% 8,5% 14,0% 6,9% 8,9% ######### ######## 

46-50 év 
fő 9 11 9 3     

% 15,3% 12,8% 15,5% 6,7% ######### ######## 

51-55 év 
fő 7 15 11 10     

% 11,9% 17,4% 19,0% 22,2% ######### ######## 

56-60 év 
fő 1 4 3 4     

% 1,7% 4,7% 5,2% 8,9% ######### ######## 

61 év felett 
fő 0 0 0 0     

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ######### ######## 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
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A regisztrált munkanélküliek száma a 2008-as évről a 2009-es évre ugrásszerűen megnőtt a gazdasági válság 
hatására, majd a 2010-es évtől csökkentő tendenciát mutat, ez köszönhető annak, hogy elindult a 
közmunka és a Startmunka program a településen. 

A korcsoportonkénti munkanélküliek megoszlását vizsgálva kiderül, hogy a 2008-2011 évek között változó a 
regisztrált munkanélküliek aránya a településen. A 2008-as évben a 26-30 éves korosztály körében, a 2009-
es évben a 21-25 éves korosztály, a 2011-es évben a 31-35 éves korosztály, a 2011-es évben pedig az 51-55 
éves korosztály arányában volt a legtöbb regisztrált munkanélküli a településen. A táblázatból kiderül, hogy 
munkanélküliség mindegyik korosztályt érintette ezekben, az években.     
             

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

év  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 15 44 59 6 17 23 40,0% 38,6% 39,0% 

2009 29 57 86 19 39 58 65,5% 68,4% 67,4% 

2010 29 29 58 15 14 29 51,7% 48,3% 50,0% 

2011 26 19 45 7 1 8 26,9% 5,3% 17,8% 

2012 25 18 43 n.a. n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2013     0     0 ######## ######## ######### 

2014     0     0 ######## ######## ######### 

2015     0     0 ######## ######## ######### 

2016     0     0 ######## ######## ######### 

2017     0     0 ######## ######## ######### 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal       
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A táblázat megmutatja, hogy a településen nyilvántartott álláskeresők közül milyen arányban van a 180 
napnál régebben regisztált munkanélküliek aránya nemek szerinti bontásaban. A 2008-2009 évig a férfiak 
aránya magasabb a tartós munkanélküliek esetében. A 2010. évtől ez az arány megfordult és a nők körében 
magasabb (51,7%), a 2011. évben pedig már mindösszesen a férfiak körében 1 főt, a nők körében pedig 7 
főt érint. 

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 93 126 219 3 3,2% 1 0,8% 4 1,8% 

2009 88 119 207 3 3,4% 7 5,9% 10 4,8% 

2010 79 123 202 3 3,8% 0 0,0% 3 1,5% 

2011 83 113 196 1 1,2% 1 0,9% 2 1,0% 

2012     0   ########   ######## 0 ######## 

2013     0   ########   ######## 0 ######## 

2014     0   ########   ######## 0 ######## 

2015     0   ########   ######## 0 ######## 

2016     0   ########   ######## 0 ######## 

2017     0   ########   ######## 0 ######## 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
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 Az önálló egzisztencia megteremtése, illetve ennek nehézsége főképp a fiatal felnőttek esetében vált 
kardinális kérdéssé. Ők az a korcsoport, akik egyre később állnak munkába, melynek következtében csökken 
a tervezhető karrier-útvonalak stabilitása, ugyanakkor későbbre tolódik az az átlagéletkor, amikor családot 
alapítanak, vagy saját lakást vásárolnak. Ennek következtében a társadalomtudományokban megjelent egy 
új fogalom a posztadolencia. Ez egy olyan-a fiatalkor és a felnőttkor közé beékelődő- életszakaszra utal, 
amelybe azok tartoznak, akik „a felnőtté válás legtöbb pszichológiai kritériumának megfelelnek, de nem 
elégítik ki a szociológiai követelményeket”, azaz a szükséges gazdasági alapok nélkül lépik át a felnőttkor 
küszöbét. 
             
     

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága        

 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

év  

15 éves és idősebb lakosság 
száma összesen 

15-X éves legalább 
általános iskolát végzettek 

száma 
általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek száma  

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 914 449 465 756 352 404 158 17,3% 97 21,6% 61 13,1% 

2011 n.a.  n.a. n.a.  n.a n.a.  n.a.  n.a. ######### n.a. ######### n.a. ######### 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás          

          

A táblázat adatai a népszámlálási adatokra épülnek, a 2001. évre vonatkozóan. A 15 éves és idősebb 
lakosság iskolai végzettségét vizsgálva, látható, hogy a 2001. évben a 15 éves és idősebb lakosok száma a 
településen összesen 914 fő. Legalább általános iskolát végzettek száma 756 fő, és 158 fő pedig nem 
rendelkezik általános iskolai végzettséggel. A településen a női 15 éves és idősebb lakosság magasabb 
arányban (21,6%) nem rendelkezik általános iskolai végzettséggel. 

     

 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

év 
nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 
A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 
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8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 
8 általánosnál 

magasabb iskolai 
végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 59 3 5,1% 20 33,9% 36 61,0% 

2009 86 2 2,3% 26 30,2% 58 67,4% 

2010 58 3 5,2% 14 24,1% 41 70,7% 

2011 45 1 2,2% 11 24,4% 33 73,3% 

2012 #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! 

2013 0   #########   ##########   ########## 

2014 0   #########   ##########   ########## 

2015 0   #########   ##########   ########## 

2016 0   #########   ##########   ########## 

2017 0   #########   ##########   ########## 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
  

 
 

A táblázat megmutatja, a településen élő regisztrált munkanélküliek végzettség szerinti megoszlását. 
Legnagyobb arányban a 2008-2011. évig a 8 általánosnál magasabb iskolai végzettségű lakók vannak, majd 
őket követik a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők, legkevesebben, a 8 általánosnál alacsonyabb 
végzettségűek vannak. Az egyetemet, főiskolát végzett fiatalok nem tudnak elhelyezkedni a településen így 
álláskeresővé vállnak.  

 

 Noszlop község vonatkozásában nem volt olyan, aki igénybe vette volna a felnőttoktatást. 

 

c) közfoglalkoztatás           
            

Az állam aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazásával, köztük a közfoglalkoztatás korábbi 3 
formájának bevezetésével kívánt a tartósan jövedelem nélkül maradt, szociálisan rászoruló aktív korú 
segélyezettek számára munkalehetőséget biztosítani. Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása 
során mind az egyén, mind a társadalom számára, ugyanakkor a rendelkezésre álló források korlátozottsága 
miatt csak átmeneti alternatívát nyújt a munkavállalásra. A közfoglalkoztatási intézményrendszer 
legfontosabb célja, a tartósan munka nélkül lévők aktivizálása, és annak megakadályozása, hogy a 
munkájukat újonnan elveszített álláskeresők tekintetében bekövetkezzen a munka világától való 
elszakadás. A közfoglalkoztatás a passzív ellátások súlyának csökkentése érdekében az ellátásban részelülők 
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aktivizálásának egyik alternatívája lehet. A közfoglalkoztatás elsősorban az alacsony iskolai végzettségűek, 
fiatal munkanélküliek, szakképzetlen nők és férfiak számára biztosít munka lehetőséget.  

A közfoglalkoztatás másik formája a kistérségi és egyéb startmunka program, amely a kistérségi 
mintaprogramok közösségformáló hatásúak, élhetőbbé, lakhatóbbá teszik a településeket, azok közvetlen 
környékét, növelik a lakosság szubjektív biztonságérzetét, javítják a közbiztonságot. A mintaprogram főbb 
tevékenységi területei: mezőgazdasági projektek, belvízelvezetés, mezőgazdasági utak rendbetétele, bió-és 
megújuló energiatermelés, közúthálózat javítása, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, a 
közfoglalkoztatottak téli foglalkoztatásának a kialakítása, amely 2013. évtők kiegészül a helyi sajátosságokra 
épülő programelemekkel. 

A településen az önkormányzat által szervezett hosszú időtávú közfoglalkoztatás működik (6órás időtartam) 
2 hónapos foglalkoztatásban váltják egymást áprilistól október hónapig. A munkaügyi központ által 
biztosított létszámkeret alapján. A közfoglalkoztatás jelenleg 70 %-ban támogatott. A Startmunka program 
keretében a foglalkoztatottak munkaideje 8 óra, a tevékenységi területek: a mezőgazdasági utak 
karbantartása, a belvíz elevezető árkok tisztítása és  a helyi közutak karbantartása. 

  

 

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 

romák/cigányok 
száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák aránya az 

aktív korú roma/cigány 
lakossághoz képest 

2010 17 2% 1 n.a. 

2011 23 3% 2 n.a. 

2012 26  n.a. 2 n.a. 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017         

Forrás: Önkormányzat adatai    
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A településen a 2010. évtől kezdődött el a közfoglalkoztatási program, 17 fővel és a 2012. évig ez a szám 
folyamatosan emelkedett (26 fő). A programba főként olyan lakosok kerültek be akik több éve 
munkanélküliek alacsony iskolázottságúak, szakképzetlenek, vagy egyéb ok miatt  nincs lehetőségük az 
elhelyezkedésre, férfiak és nők is egyaránt. A közfoglalkoztatásba a település roma lakosságából is kerültek 
be, 2010. éveben 1 fő, majd a 2011-2012. években már 1fő női és 1 fő férfi roma közfoglalkoztatott 
dolgozott a településen  

           

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

3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások 

év 

regisztrált 
vállalkozások 

száma a 
településen 

Kiskereske
delmi 

üzletek 
száma 

vendéglátó
helyek 
száma 

állami 
szektorban 
foglalkoztat
ottak száma 

kivetett 
iparűzési 

adó 

befizetett 
iparűzési 

adó 

működő 
foglalkoztatási 

programok 
száma helyben 

foglalkoztat
ási 

programok
ban részt 

vevők 
száma 

2008 11 5 9 n.a. n.a. n.a. n.a n.a. 

2009 12 4 9 

n.a. 

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

2010 16 4 4 

n.a. 

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

2011 16 4 4 
n.a. 

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

2012 n.a. n.a. n.a. 

n.a. 

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

2013       
  

        

Forrás: TEIR, T-Star, 
önkormányzat adatai       
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A településen a regisztrált vállalkozások száma a 2008-as évtől folyamatosan növekedett, ezzel szemben a 
kiskereskedelmi üzletek száma a 2009. évtől csökkenni kezdett, amelyet a gazdasági válság eredményezett. 
A településen 3 élelmiszerbolt van, egy virágbolt, egy ruházati üzlet és egy fodrászüzlet, gumijavító, 
gyógyszertár, amelyek családi vállalkozásokban működnek.  A községben 3 vendéglátóhely van, amelyek 
falubelieket is foglalkoztatnak, de kis számban. A 2003. évben kezdte el működését a Bock Hungária 
fémmegmunkáló üzem, majd a 2007. évben, pedig a műanyag termékek gyártásával és szállítmányozásával 
foglalkozó Bock 5. Kft. Mindkét munkahely az első években elsősorban helybeli lakosokat foglalkoztatott, 
de az idő folyamán a környező települések lakói is elkezdtek ezekben, a gyárakban dolgozni. Jelen állapot 
szerint a noszlopi dolgozók aránya kisebb, mint a környező településekről bejáróké. A közintézményekben 
zömében helybeli lakosok dolgoznak.  
            

3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés 

  
elérhetőség 
átlagos ideje 

autóval 

autóbusz 
járatpárok 

száma munka-
napokon 

átlagos 
utazási idő 
autóbusszal 

vonat járatok 
átlagos száma 

munkanapokon 

átlagos 
utazási idő 

vonattal 

Kerékpár úton való 
megközelíthetőség 

átlagos 
utazási idő 
kerékpáron 

Legközelebbi 
centrum 

20 perc 32 20 perc 0       

Megye-
székhely 

50 perc 0 átszállással 0       

Főváros 150 perc 0 átszállással 0       

 

A település lakói leginkább a Noszloptól 15 km-re található Ajka városába járnak dolgozni, ahová a 
közlekedő járatok sűrűsége viszonylagosan megfelelő. A hétvégén és az ünnepnapokon közlekedő 
járatpárok száma kevesebb, mint a hétköznapokon, ez gondot okoz azoknak a lakóknak, akik nem 
rendelkeznek gépjárművel és csak hétvégén tudnak eljutni a közelebbi városokba bevásárlás céljából. A 
legközelebbi megyeszékhely Veszprém, Noszlopról közvetlenül járattam nem megközelíthető, csak 
átszállással. A lakók általában Ajkára utaznak be, hogy onnan menjenek tovább Veszprémbe, amely elég 
időigényes a csatlakozás miatt. A fővárosba szintén csak átszállással lehet eljutni. A településtől 8 km-re 
fekvő Devecserbe kevés autóbuszjárat indul, ezeknek a járatpároknak a sűrűsítése azért indokolt, mivel az 
ott található a Devecseri Járási Hivatal és nemsokára pedig a munkaügyi központ és földhivatal is megkezdi 
működését. A településnek saját vasúthálózata nincsen, legközelebb Ajkán illetve Devecserben található, 
kerékpárút nincs kiépítve a faluban. 

 

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

 
3.2.12. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – fiatalok 

  
van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a településen 

nincs közmunka 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a vonzásközpontban 

van  TÁMOP 1.1.2 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok a 
településen 

nincs   

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok a 
vonzásközpontban 

van TÁMOP bérköltség és bértámogatás 
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A településen közmunkaprogram működik a létszámkeret, attól függ, hogy a munkaügyi központ milyen 
mértékű támogatást ad. A pályakezdő fiatalok részére nincsen álláslehetőség a településen, csak a környező 
városokban, de mivel az iskolából kikerülve nem rendelkeznek elég gyakorlattal, sokszor ezért nem 
alkalmazzák őket, kénytelenek a végzettségüknek alacsonyabb tudást, igénylő munkát vállalni. A munkaügyi 
központok által szervezett a fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerő piacra való átmenetet 
megkönnyítő programok csak a vonzáskörzetben Ajkán vannak. A településen szervezett, a fiatalok 
foglakoztatását megkönnyítő programok segítséget nyújtanának a szabad munkaerő-piacra való 
belépésükhöz. 

 

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

 

3.2.14. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - felnőttek 

  
van/nincs Felsorolás 

felnőttképző programok a településen nincs   

felnőttképző programok a 
vonzásközpontban 

van  munkaviszonyban nem állók képzése 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
településen 

nincs   

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
vonzásközpontban 

van   

Helyi foglalkoztatási programok a 
településen 

van 
közmunkaprogram, startmunka 
program 

Helyi foglalkoztatási programok a 
vonzásközpontban 

van közmunka  

Forrás: helyi adatgyűjtés   
 

A településen felnőtt képző programok és egyéb munkaerő-piaciszolgáltatások nincsenek, csak a 
vonzáskörzetben, Ajkán. A helyi foglalkoztatási programok a településen a közmunka és a startmunka 
programok. A településen több alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen ember él. Anyagi helyzetük nem 
teszi lehetővé, hogy akár mindennap Ajkára beutazzanak. Számukra segítséget jelentene, ha a településen 
felnőtt képző programok indulnának. 

 

 

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

 
A Noszlop község Roma nemzetiségi Önkormányzata 2011. évben alakult. Céljuk, hogy a helyi cigány 
kisebbséghez tartozó lakosokat összefogják, érdekeiket képviseljék, tevékenységüket a Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvényben megfogalmazott feladatok alapján végezzék. A 
települési önkormányzat saját fenntartású intézményében nem foglalkoztat mélyszegénységben élőt és 
romát sem.  
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A 3.2.16. táblázat – „ A  településen mélyszegénységben élők és romák a települési önkormányzati saját 
fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása” Noszlop község Önkormányzata nem foglalkoztat 
intézményeiben mélyszegénységbe élőt és romát.  

A Noszlop község Roma nemzetiségi Önkormányzata 2010. évben alakult céljuk, hogy a helyi cigány 
kisebbséghez tartozó lakosokat összefogják, érdekeiket képviseljék, tevékenységüket a Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvényben megfogalmazott feladatok alapján végezzék. 
  
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
A foglalkozási diszkrimináció elsősorban a munkahelyi felvételnél, másodsorban az elbocsátásoknál érezteti 
hatását. A foglalkozási diszkrimináció mértéke és a munkaerő-piaci státusz között erős összefüggés található. 
A nem foglalkoztatottak csoportja (munkanélküliek és inaktívak együtt) és azokon belül a romaszármazású 
nem foglalkoztatottak szenvedték el legnagyobb valószínűséggel a hátrányos megkülönböztetést eddigi 
életútjuk során. A munkaerőpiacról való korai kiszoruláshoz leginkább az egészségi állapottal, a származással 
és az életkorral összefüggő foglalkozási diszkrimináció járul hozzá.16 „A munkaerőpiacon a romákat sújtó 
diszkrimináció leggyakrabban a munkára való jelentkezés során valósul meg. Természetesen arra is akadhat 
példa, hogy a roma munkavállalót alkalmazzák, de a munkahelyen főnöke vagy esetleg kollégái cigány 
származása miatt olyan légkört teremtenek számára, amelyben hosszú távon nem képes megmaradni. 
Előfordul, hogy egy csoportos létszámleépítés során a munkáltató elsősorban és nagyobb számban a roma 
beosztottjaitól válik meg szívesebben. A munkaügyi diszkrimináció egyik speciális típusa a települési 
önkormányzatok által szervezett közhasznú-, közcélú munkák keretében megvalósuló hátrányos 
megkülönböztetés. Ennek egyik formája, amikor a munkára kötelezett romákat kizárólag a „legalantasabb” 
munkák (utcaseprés, szemétszedés, ároktisztítás) elvégzésére kötelezik iskolai végzettségtől függetlenül, míg 
a közhivatalokban (polgármesteri hivatal), közintézményekben (iskola,óvoda) kizárólag nem romák 
dolgozhatnak. Találkoztunk olyan esettel is, amikor a romákat a közhasznú foglalkoztatás során 
munkaszerződés, megfelelő munkaruha, szerszámok, és védőital nélkül dolgoztatták,embertelen 
körülmények között. Végezetül, említsük meg a roma társadalmat feltűnően nagy arányban sújtó fekete 
foglalkoztatást, melynek során a kiszolgáltatott roma brigádok az embert próbáló körülmények között, 
sokszor lakóhelyüktől több száz kilométerre elvégzett munka után fizetség nélkül kénytelenek hazatérni.” … 
„A gyakorlatban előfordulhat, hogy meghatározott speciális foglalkoztatási jellemzők miatt, szükséges a 
munkavállalók között megkülönböztetést tenni, de ez nem jelentheti az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértését. Ilyen, az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű 
feltételre alapított arányos megkülönböztetés, ha azt a munka jellege vagy természete indokolja. 
Megengedett továbbá a vallási vagy más világnézeti meggyőződésen, illetve nemzeti vagy etnikai 
hovatartozáson alapuló, a szervezet jellegét alapvetően meghatározó szellemiségből közvetlenül adódó, az 
adott foglalkozási tevékenység tartalma vagy természete miatt indokolt, arányos és valós foglalkoztatási 
követelményen alapuló megkülönböztetés. A diszkriminációs gyakorlat visszaszorítása szempontjából fontos 
a foglalkoztatási viszonyok ellenőrzése, szükség esetén az Egyenlő Bánásmód Hatóság bevonása, a 
tájékoztató kampányok, vagy a területtel foglalkozó társadalmi szervezetekkel történő együttműködés.  
 
Noszlop község Önkormányzatához nem érkezett bejelentés hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban. 
 

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

 
E területen az Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli 
és természetbeni ellátási formák adhatók: 
Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, 
ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély. 
Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális 
ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély, 
rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás. Természetbeni ellátás továbbá a 
köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás. 
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A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 1991. évi IV. tv. szerint: 
 
Munkaerőpiaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatások  
 
13/A. §55 (1) Az állami foglalkoztatási szerv és az állami felnőttképzési intézmény a munkahelykeresést, a 
munkához, valamint megfelelő munkaerőhöz jutást, továbbá a munkahely megtartását szolgáltatások 
nyújtásával is elősegíti. 
(2) A munkaerőpiaci szolgáltatások formái a következők: 
a) munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása, 
b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás, 
c) munkaközvetítés. 
(3) Az állami foglalkoztatási szerv a (2) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott munkaerőpiaci 
szolgáltatást a (4) bekezdés szerinti jogszabályban meghatározott feltételekkel az alábbiak szerint biztosítja: 
a) pályázati eljárás eredményeként támogatást nyújt, vagy 
b) a 41. § (3)–(4) bekezdése szerinti uniós források bevonásával megvalósuló programok esetében a 2011. 
évi CVIII. törvény rendelkezései alapján, közbeszerzési eljárás keretében vásárol. 
Képzések elősegítése 
14. § (1) Támogatható az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott, vagy elfogadott képzése annak a 
személynek, 
a) aki álláskereső, 
b) aki 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét – nem töltötte be, és a tanulói, 
hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési járadékra és álláskeresési segélyre nem szerzett 
jogosultságot, 
c) aki gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi 
segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül, 
d)aki rehabilitációs ellátásban részesül, 
e) akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az 
állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte, vagy 
f) aki közfoglalkoztatásban vesz részt, és a képzésben való részvételt vállalja, továbbá 
g) aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható. 
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyek képzése akkor támogatható, ha a képzés 
időtartama hetente nem haladja meg a harminc órát, és 
a) a gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban részesülő személy képzése a gyermek egy éves 
– gyermekgondozási díj folyósítása esetén másfél éves – korának betöltését követően kezdődik meg, 
valamint 
b) a gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet 
nem folytat. 
 
(4) Képzési támogatásként 
 
a) az (1) bekezdés a)–b) pontjában, valamint e)–g) pontjában meghatározott személy részére a b) pontban 
foglaltak kivételével 
aa) keresetkiegészítés vagy keresetpótló juttatás, valamint 
ab) a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése; 
b) az (1) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott személy, valamint a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra jogosult álláskereső részére az általános iskolai végzettség megszerzéséhez, vagy a szakképzés 
megkezdéséhez, a külön jogszabályban meghatározott bemeneti kompetenciák megszerzéséhez szükséges 
képzésben történő részvételhez a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése adható. 
14/A. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv a – külön jogszabály szerint érvényes munkaerőigénnyel 
rendelkező – munkaadóval, a munkaadó erre irányuló kérelme esetén megállapodást köt arra vonatkozóan, 
hogy 
a) az állami foglalkoztatási szerv a munkaerőigény kielégítése érdekében képzési támogatást nyújt 
álláskeresők számára a munkaerőigényben meghatározott munkakör betöltéséhez szükséges, állam által 
elismert szakképesítést nyújtó képzésben, vagy munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység 
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gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére irányuló képzésben (betanító képzésben), valamint a 
közúti közlekedés C, D és E járműkategóriájára érvényes vezetői engedély és gépjárművezetői képesítési 
igazolvány megszerzését biztosító képzésben történő részvételhez, 
b) a munkaadó vállalja, hogy az a) pontban meghatározott álláskeresővel vagy a képzés megkezdését 
megelőzően, vagy a képzés alatt, vagy a képzés által nyújtott szakképesítés megszerzését követően 
munkaviszonyt létesít. 
 
Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások 
 
16. § (1) A munkaadó részére külön jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű személy 
munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához a munkabér és járuléka legfeljebb ötven százalékának, 
megváltozott munkaképességű személy esetében legfeljebb hatvan százalékának megfelelő összegű 
támogatás nyújtható, ha a munkaadó 
a) a foglalkoztatást legalább a támogatás folyósításának időtartama alatt vállalja, és 
b)a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban a munkavállaló munkaviszonyát a 
működési körében felmerülő okból felmondással nem szüntette meg, és 
c) kötelezettséget vállal arra, hogy a b) pont szerinti munkaviszony megszüntetésére a támogatás 
folyósításának időtartama alatt sem kerül sor. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás legfeljebb egyévi időtartamra, a legalább huszonnégy 
hónapja álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatásához legfeljebb kétévi időtartamra nyújtható. 
(3)87 Ha a munkaadó a szövetkezetekről szóló törvény szerinti szociális szövetkezet, a támogatás mértéke a 
munkabér és járuléka legfeljebb 70 százalékáig terjedhet feltéve, hogy a munkaadó vállalja a hátrányos 
helyzetű személy továbbfoglalkoztatását legalább a támogatás folyósítási időtartama 50 százalékának 
megfelelő időtartamra. 
(4)88 A (3) bekezdésben meghatározott támogatás esetén a támogatás és a továbbfoglalkoztatás együttes 
időtartama legfeljebb egy év, a legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként nyilvántartott személy 
foglalkoztatása esetén legfeljebb két év lehet. 
 
24. § Az álláskereső részére – az e törvényben meghatározott feltételek szerint – álláskeresési ellátásként 
álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár. 
 
Álláskeresési járadék 
 
25. § (1) Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki 
a) álláskereső, 
b) az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap – a 27. § (1) bekezdésében 
meghatározott – jogosultsági idővel rendelkezik, 
d) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami 
foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. 
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt feltételek alkalmazásában a munkahely akkor megfelelő, ha 
b) egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére alkalmas, 
c) a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetőleg – amennyiben az álláskeresési járadék 
összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb – a kötelező legkisebb munkabér összegét eléri, 
d) a munkahely és a lakóhely közötti naponta – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás 
ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő 
férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg, 
e) az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik. 
(3) A megváltozott munkaképességű álláskereső esetében az (1) bekezdés d) pontjában előírt feltétel 
alkalmazásában a munkahely akkor megfelelő, ha megfelel a (2) bekezdés a)–c) és e) pontjában foglalt 
feltételeknek, és a munkahely és a lakóhely közötti naponta – a megváltozott munkaképességű álláskereső 
által igénybe vehető közlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje a két órát nem haladja meg. 
(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogosultsági idő időtartamába nem számítható be a fizetés 
nélküli szabadság harminc napot meghaladó időtartama, kivéve, ha annak igénybevételére 
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a) háromévesnél – ha a munkavállaló a gyermek gondozása céljából gyermekgondozási segélyben részesül, 
tizennégy évesnél – fiatalabb gyermek gondozása, vagy tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek otthoni 
ápolása [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 128. § és 130. §], 
valamint 
b) közeli hozzátartozó ápolása [Mt. 131. § (1) és (2) bekezdése], továbbá 
d) önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatteljesítés miatt kerül sor. 
 (5) Az álláskereső részére a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő, rövid időtartamú 
munkalehetőség felajánlható. 
(6) Az álláskeresési járadék folyósításának időtartama alatt folytatott alkalmi foglalkoztatásnak minősülő 
munkaviszony időtartama az álláskeresési járadék folyósítási idejének kimerítését vagy megszüntetését 
követően megállapított álláskeresési járadék esetében nem vehető figyelembe jogosultsági időként. 
Álláskeresési járadék mértéke 
26. § (1) Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző, vagy – ha az álláskeresőként 
való nyilvántartásba vételre későbbi időpontban kerül sor – az álláskeresőnek az álláskeresővé válását 
megelőző négy naptári negyedévben az ezen időszakkal érintett jogviszonyokban elért, a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 19. §-ának (3) bekezdésében meghatározott munkaerő-
piaci járulék alapja (a továbbiakban: járulékalap) havi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani. A 
havi átlagos összeg kiszámítása során ezen időszak alatt elért járulékalap összegét osztani kell azoknak a 
hónapoknak a számával, amelyekben az álláskeresőnek volt járulékalapot képező jövedelme. Ha az 
álláskereső adott hónapban nem az egész hónapra vonatkozóan rendelkezik járulékalappal, akkor a 
hónapot a havi átlagos összeg kiszámítása során töredékhónapként kell figyelembe venni. 
(2) Ha az álláskereső az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben több munkaadóval állt 
munkaviszonyban, vagy több vállalkozói tevékenységet is folytatott, vagy munkaviszonyban állt és 
vállalkozói tevékenységet is folytatott, az álláskeresési járadék összegét valamennyi munkaadónál, illetőleg 
vállalkozói tevékenysége során elért járulékalap alapulvételével kell az (1) bekezdés szerint kiszámítani. 
(3) Megelőző négy naptári negyedévi járulékalap hiányában a járadék számításának alapja a négy naptári 
negyedévnél rövidebb időszakban elért járulékalap havi átlagos összege. Ha a megelőző négy naptári 
negyedévben egyáltalán nincs az álláskeresőnek járulékalapja, akkor az álláskeresési járadék 
megállapításának alapja a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 130 százaléka. 
(4) Az egy napra járó álláskeresési járadék számításának alapja az (1) és (3) bekezdésben meghatározott 
összeg harmincad része. 
(5) Az álláskeresési járadék napi összege a (4) bekezdés alapján meghatározott járadékalap 60 százaléka, 
legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegének megfelelő 
összeg. 
 (7)A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló rendeletek hatálya alá 
tartozó személyek esetében az Európai Gazdasági Térség másik tagállamában szerzett bért, szakmai 
jövedelmet vagy átlagkeresetet az (1) bekezdésben meghatározott járulékalapként kell figyelembe venni. 
(8) A 27. § (12) bekezdésében meghatározott ideiglenes ellátás összege a kérelem benyújtásának 
időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér 60 százaléka. 
 
Nyugdíj előtti álláskeresési segély 
 
30. § (1) Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (a továbbiakban: álláskeresési segély) 
kell megállapítani, ha 
a) rendelkezik a 25. § (1) bekezdésének c)–d) pontjában, meghatározott feltételekkel, és 
b) a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt 
év hiányzik, és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült és az álláskeresési járadék folyósítási 
időtartamát kimerítette, vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék 
folyósítását az állami foglalkoztatási szerv – kereső tevékenység miatt – megszüntette és az álláskereső 
álláskeresési járadékra ismételten nem szerzett jogosultságot, 
c)az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy a b) pontban meghatározott megszüntetését 
követően három éven belül betöltötte a b) pontban meghatározott életkort, és 
d)rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és, 
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e) korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti 
bányászjáradékban nem részesül. 
(2) Az álláskeresési segély összegét a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb 
munkabér összege 40 százalékának alapulvételével kell megállapítani. Ha a 26. § (1) bekezdésében 
meghatározott járadékalap az előbbi összegnél alacsonyabb volt, az álláskeresési segély összegét a 
járadékalap alapulvételével kell megállapítani. Az egy napra járó álláskeresési segély összege az előzőekben 
foglaltak szerint meghatározott segélyalap harmincad része. 
(3) Az álláskeresési segély az álláskereső öregségi nyugdíj, megváltozott munkaképességű személyek 
ellátása jogosultságának megszerzéséig terjedő időtartamra folyósíthat. 
 
Költségtérítés 
 
32. § Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, valamint a 
munkahelykereséssel kapcsolatos (ideértve a lakóhelyétől az állami foglalkoztatási szervhez történő oda- és 
visszautazást, valamint az állami foglalkoztatási szerv által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi 
szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazást is), a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült 
indokolt helyközi utazási költséget meg kell téríteni. Jogszabály az álláskereső részére az e §-ban felsorolt 
okokból felmerült, indokolt helyi utazási költségek megtérítéséről is rendelkezhet. 
 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti 

lakónépesség száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 786 4 0,5% 

2009 666 15 2,3% 

2010 760 3 0,4% 

2011 763 1 0,1% 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

2013     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   
            

   
 

A fenti táblázat megmutatja, hogy a 15-64 év közötti lakónépesség közül hányan részesültek álláskeresési 
segélyben a településen. A 2009. évben a település aktív korú lakossága csökkent, ennek ellenére az 
álláskeresési segélyben részesülök száma megnőtt (15 fő), amely a gazdasági válság által bekövetkezett 
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munkahelyelvesztésekből adódik. A 2010. évtől viszont nőtt az aktív korúak száma a településen és az 
álláskeresési segélyben részesülők száma jelentősen csökkent, így már a 2011. évben csupán 1 fő részesült 
segélyben. Az Flt 30. §-a rendelkezik arról, hogy 2011. január elsejét követően miként változik az 
álláskeresési segélyre való jogosultság. Ez a változás tapasztalható a 2011-2012 évi adatok esetében.  

 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 
nyilvántartott álláskeresők száma álláskeresési járadékra jogosultak  

fő fő % 

2008 59 22 37,3% 

2009 86 18 20,9% 

2010 58 15 25,9% 

2011 45 12 26,7% 

2012 42 8 19,0% 

2013     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
 

 
 

A nyilvántartott álláskeresők közül az álláskeresési járadékra jogosultak száma csökkent, amely nagyrészt 
abból adódhat, hogy az álláskeresési járadékfolyósítási idejüket a jogosultak kimerítették. A 
közfoglalkoztatásba való bekerülés esetén az álláskeresési járadék folyósítását szüneteltetni kell, mely 
szintén csökkenést eredményez. 

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

év 

rendszeres szociális 
segélyben részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
(álláskeresési támogatás) 

Azoknak a száma, akik 30 nap 
munkaviszonyt nem tudtak igazolni 

és az FHT jogosultságtól elesett  

Azoknak a száma, akiktől helyi 
önkormányzati rendelet 

alapján megvonták a 
támogatást fő 

15-64 évesek %-
ában 

fő munkanélküliek %-ában 

2008 9 7,1 8 7,5 n.a. n.a. 

2009 17 11,3 16 12,9 n.a. n.a. 

2010 15 11,4 13 7,6 n.a. n.a. 

2011 10 10,7 8 5,9 n.a. n.a. 

2012 14 n.a. 12 n.a. n.a. n.a. 

2013             

2014             

2015             

2016             

2017             
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal    

 

 
 

A 2008-2012. évek között a rendszeres szociális segélyben részesülők száma nagyon változó. 2008. évhez 
képest jelentősen megnövekedett az ellátottak száma, még 2008. évben a rendszeres szociális segélybe 
részesülők száma 7,1 % volt a 15-64 évesekhez viszonyítva, addig 2011. évben 10,7%, de a közte eső két 
évben még ennél is magasabb értéket mutatott.  Ebből sajnos az következik, hogy a munkanélküliek 
álláskeresők száma növekedett, ez érintette a 15-64 éves korosztályt. A foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás korábban álláskeresési támogatás illetve kereset pótló juttatásban részesülők száma a 2008. 
évhez képest, a 2009. évben a duplájára növekedett. 2010. évben kismértékű csökkenés mutatkozott, de 
sajnos ez nem folytatódott a 2012. évben ekkor ismét jelentős emelkedés volt. Településünkön a 4 év 
átlagában az aktív korú ellátottak száma 23-26 fő között ingadozik. 

 

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. 
Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség) 
gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a 
területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét 2013. január 1- 
től. A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott 
lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez 
nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a 
csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti 
kölcsön törlesztő-részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási 
támogatást nyújt. 
A lakásfenntartási támogatás alanyi jogon, normatív alapon állapítható meg. 
 
Igen lényeges az Ebktv. 26. §-ának (3) bekezdésének figyelembe vétele a lakhatási helyzet, illetve a 
szegregátumok vizsgálata és a megfogalmazandó intézkedések során. A rendelkezés rögzíti, hogy „a 
lakáshoz jutási feltételek meghatározása nem irányulhat arra, hogy a 8. §-ban meghatározott tulajdonságok 
szerint egyes csoportok valamely településen, illetve településrészen mesterségesen, nem a csoport 
önkéntes elhatározása alapján elkülönüljenek.” Az Ebktv. tiltja a lakáshoz jutási feltételek olyan módon való 
meghatározását, ami alapján egyes védett tulajdonságokkal rendelkező csoportok egy adott településen 
vagy településrészen belül mesterségesen elkülönülnek. Ezt elsősorban a település drágábban és olcsóbban 
értékesíthető telkekre, ingatlanokra történő felosztásával, kettéosztásával lehet megvalósítani. A törvényi 
tilalom része, hogy a mesterséges elkülönülés a csoport tagjainak szándékán kívül valósuljon meg, azaz 
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abban az esetben, ha egyes személyek vagy e személyek csoportja önként, kényszer nélkül kíván a település 
egy különálló részén élni anélkül, hogy ez a helyzet bizonyos lakáshoz jutási feltételek diszkriminatív 
meghatározásán alapult volna, az nem minősíthető az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének. 
 
a) bérlakás-állomány 

b) szociális lakhatás 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség) 
gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a 
területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét 2013. január 1-
től. 

 
A településen a lakóházak többségükben kiépültek az utca vonaláig, csak az újabb keletű utcákban a házak 
előtt találunk kiskerteket. A településen régebben gyakorlat volt az udvarokban a 2-3 lakóház építése, ahol 
a házak egymás végében, egy fedél alatt állnak, de van olyan telek is, amelyikben 4 lakóház van egymás 
folytatásában. A településre a Devecseri Vörösiszap katasztrófa után több család is betelepült. A Jókai 
utcában található a legtöbb újépítésű családi ház. A falu lakói nagy hangsúlyt fektetnek lakóházaik rendben 
tartására és felújítására. A házak előtti füves területet folyamatosan karbantartják a lakók, a járdák 
burkolatának javítása szükséges lenne. 
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3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

év 
összes 

lakásállomá
ny (db) 

  
bérlakás 
állomány 

(db) 
  

szociális 
lakásállomány 

(db) 
  

egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

  

    

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeke
t biztosító 

lakások száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmény
eket 

biztosító 
lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmény
eket 

biztosító 
lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmény
eket 

biztosító 
lakások 
száma 

2008 419 0 0 0 2 0 0 0 

2009 417 0 0 0 2 0 0 0 

2010 416 0 0 0 2 0 0 0 

2011 412 0 0 0 2 0 0 0 

2012 411 0 0 0 2 0 0 0 

2013                 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
önkormányzati adatok       
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A településen a lakásállományok száma a 2008-as évtől kis mértékben csökkent, így a 2012. évben 411 a 
lakásállomány száma Noszlopon. Elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások, egyéb lakáscélra 
használt, nem lakáscélú ingatlanok illetve bérlakások sem találhatóak a településen. A faluban több olyan 
alacsony jövedelemmel rendelkező család is él, akik nem tartják rendben lakásukat (penészes falak, 
igénytelen helyiségek a lakásban). A helytelen életvezetés a szűkös anyagi helyzetük miatt nem fordítanak 
kellő figyelmet a lakásukra, amely, hosszú távon testi-lelki egészségük romlásához is vezethet. Ezen 
családok segítésére a védőnő és a családgondozó életvezetési tanácsokkal láthatná el a rászorulókat, akár 
csoportos foglalkozás keretében és anyagi segítséget nyújthatna (festék, tisztító és fertőtlenítő szerek) 
számukra. Az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások száma 5 db, ezekben az ingatlanokban 
önkormányzati dolgozók, közalkalmazottak, köztisztviselők, háziorvos lakhatása biztosított. Bérlői évtizedek 
óta változatlanok. A lakásokat az önkormányzat adja bérbe általában határozatlan időre, a munkakör 
betöltésének idejére. Az ingatlanok összkomfortosak, pénzeszköz hiánya miatt a felújításukra az 
önkormányzat évek óta nem tudott költeni. A lakbér csekély mértékű, abból a finanszírozás nem 
megoldható.  

Az önkormányzati szociális lakásokból „Fecskelakások” 2 található a településen. Az egyik lakás 
összkomfortos a másik komfort fokozatú. Önkormányzati rendelet alapján 5 év időtartamra kerülnek bérbe 
adásra, fiatal párok életkezdését megkönnyítésére hivatott, azzal hogy alacsony lakbér és rezsi költségű. 
Pályázati feltételként szerepel a lakástakarék megkötése és folyamatos fizetése. Az önkormányzat ezzel 
szeretné a fiatalok saját lakáshoz jutását segíteni. A bérleti szerződés maximum egyszer 5 évre 
meghosszabbítható, ha a körülmények indokolják. A lakók kiköltözés után kötelesek az ingatlant tisztán 
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rendezetten átadni, sajnos e lakásoknál is érezhető az önkormányzat szűkös anyagi helyzete, mindig csak a 
legszükségesebb felújításra kerül sor. 

 

3.4.2. számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

év 
Feltárt veszélyeztetett 

lakhatási helyzetek száma 
Hajléktalanok száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

Forrás: önkormányzati adatok  
  

A településen nincsen feltárt veszélyeztetett lakhatási körülmény illetve hajléktalan sem él. 

 

 e) lakhatást segítő támogatások 

 f) eladósodottság 

 
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás 
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez 
nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a 
csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti 
kölcsön törlesztő-részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási 
támogatást nyújt. A lakásfenntartási támogatás alanyi jogon, normatív alapon állapítható meg. 
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3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 
adósságcsökkentési támogatásban 

részesülők száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 49 0 

2012 45 0 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

 
 

 

A településen a 2011. évben 49 fő részesült lakásfenntartási támogatásban, ez a 2012. évre lecsökkent, 
mivel megszűnt a méltányossági módon adható lakásfenntartási támogatás, melyet teljes mértékben az 
önkormányzat finanszírozott. Noszlop község Önkormányzata normatív lakásfenntartási támogatásban 
részesíti azokat a családokat, ahol az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg a 71.250,-
Ft.-ot. A támogatás mértéke függ az egy fogyasztási egységre jutó jövedelemtől és a lakás nagyságától. Az 
adható lakásfenntartási támogatás legkisebb összege 2.500,-Ft/hó. A kifizetett lakásfenntartási 
támogatások összege 90%-ban megtérül, így az Önkormányzatnak csupán 10%-ot kell finanszíroznia. A 
településen nem volt adósságcsökkentési támogatásban részesülő lakos. 

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

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 
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Noszlop a 8401. jelű  Ajka-Bakonygyepes-Dabrony összekötő út és 8402. jelű, Devecser-Pápa összekötő út 
csomópontjában található. A település belső úthálózatának fő tengelyét a Dózsa Gy. utca – Kossuth L. utca  
a Szabadság utca, és a  Sport utca adja. Az utcák nagyrészt szilárd burkolatúak. A belterületi utak szilárd, 
aszfaltozott burkolattal ellátottak. A településen az átmenő forgalom sűrű, ezért az utak folyamatos 
karbantartására szükség van. A szennyvízhálózat kiépítése során az utak nagymértékben rongálódtak, de 
ezek helyreállítása folyamatban is van. A külterületi utakat a Startmunka program keretében felújították, 
kaviccsal szórták le, amely a falu összképét is javítja, ez által, a falu határában található pincék könnyebben 
megközelíthetőek gyalogosan és gépjárművel egyaránt. A településen a járdák állapota helyreállításra 
szorul, a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése miatt.  

Közlekedés: A településről a közelebbi városok, illetve megyeszékhelyek (Győr, Kaposvár) is elérhetőek. A 
menetrend szerint közlekedő járatok leggyakrabban Ajkára, Pápára, Devecserbe indulnak. A lakók nagy 
része a Noszloptól 15 km-re található Ajka városába járnak dolgozni, ahova a közlekedő járatok sűrűsége 
viszonylagosan megfelelő. A hétvégi és az ünnepnapokon közlekedő járatpárok száma kevesebb, mint a 
hétköznapokon közlekedőké, ez gondot okoz azoknak a lakóknak, akik nem rendelkeznek gépjárművel, és 
csak hétvégén tudnak bejutni a közelebbi városokba, bevásárlás céljából. A település központjában a Sport 
téren található a központi buszmegálló, amely a környező városokból érkező autóbuszok fő megállóhelye. 
Ezen kívül még 4 megállóhely van. Az Ajkára menő és az Ajkáról jövő munkásjáratok ezeknél, a megállóknál 
is megállnak. 
A legközelebbi megyeszékhely Veszprém, Noszlopról közvetlen járattal nem megközelíthető, csak 
átszállással. A lakók általában Ajkára utaznak be, hogy onnan menjenek tovább Veszprémbe, amely elég 
időigényes a csatlakozás miatt. Devecserbe a szükségesnél kevesebb járat indul, ezeknek a járatpároknak a 
sűrűsítése azért lenne indokolt, mert ott található a Járási Hivatal, nemsokára pedig a munkaügyi központ 
járási kirendeltsége és a kormányhivatal is megkezdi működését. 
A községnek nincs saját vasúthálózata, megállóhely legközelebb Devecserbe található. Kerékpárút nincsen 
kiépítve. 

 

 

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 

 

Noszlop község vonatkozásában nincsenek telepek, szegregátumok. 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés  

  

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt  előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi 
alapellátás körében gondoskodik: a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az 
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról. 

A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik a 
köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról. Biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 
folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és ennek 
esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel 
rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát, együttműködik a 
lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló egészségfejlesztési 
tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. 
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A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. 

A Sztv. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és 
szakosított ellátásokat. Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, 
házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató 
szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás. Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított 
ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti 
elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális szociális intézmény. 

Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a 
társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi pénzbeli és 
természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és biztosítása, a 
betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyító-megelőző ellátás, a 
tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és egyéb szükségletek kielégítése során. Az 
egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi intézmények 
használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb kockázattal járó 
gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban (szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát. 

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés    

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 
Felnőttek és gyermekek részére 
tervezett háziorvosi szolgálatok 

száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008 1 0 0 

2009 1 0 0 

2010 1 0 0 

2011 1 0 0 

2012 1 0 0 

2013       

2014       

2015       

2016       

2017       

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

Noszlopon az alapellátást biztosító háziorvosi szolgálat vállalkozásban működik. A háziorvosi rendelő 
önkormányzati tulajdonú, melyet a háziorvosnak az alapellátás ellenében térítési díj nélkül bocsájt a 
rendelkezésére az önkormányzat. Az orvosi ellátást 1 háziorvos végzi, a gyermekorvos havonta egyszer 
keddi napokon a védőnői tanácsadóba tartja a rendelését. Fekvőbeteg ellátásra szolgáló egészségügyi 
intézmény nincs a településen. Kórházi ellátásra szoruló betegek Ajkára vagy Veszprémbe járnak. Fogorvosi 
ellátás vállalkozásban működik, a nagyalásonyi doktornő fogadja a falu művelődési házában kialakított 
fogorvosi rendelőbe a betegeket.  

 

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

 
A művelődési házban a lakosság egészségmegőrzése érdekében prevenciós napokat szerveznek. Minden 
évben a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet szervezésében kihelyezett tüdőszűrésre kerül sor a 
településen. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 



 36 

A falu Alkotmány utcájában Alkohol és Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona 
működik, mely a szenvedélybeteg embereknek nyújt segítséget. Az ország egész területéről érkeznek 
gyógyulni vágyó betegek. Ahol falusias környezetben terápiás kezelések által családias környezetben.  

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
A gyermekétkeztetést a településen a helybeli Lucullus Fogadó biztosítja a gyermekek számra, az ételek 
minősége megfelelő, gyümölcs is jár az ebédhez. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 
 Az emberek a falu művelődési házában, található tornateremben tudnak sportolni. Többen csapat 
sportokban vesznek részt: női foci, teremfoci, tollaslabda, röplabda, női torna. A Noszlopi Sport Egyesületen 
belül Asztalitenisz, Darts, és a Noszlopakodók Természetjáró szakosztályok tartoznak. A faluház több 
sportrendezvénynek adott helyet például: - Noszlopy Gáspár Sakk Villámverseny, Dunántúli Ifjúsági 
Asztalitenisz Bajnokság, - Noszlopiádé keretein belül: csocsó, szkander, tekeverseny, tollaslabda verseny 
fiataloknak, szimultán sakkverseny, női torna, asztalitenisz verseny, éjszaki túra a falu körül.  

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 
száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 24 

2009 25 

2010 27 

2011 22 

2012 22 

2013   

2014   

2015   

2016   

2017   

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

  

  
 
A természetben nyújtott támogatások közül kiemelkedő a közgyógyellátásban részesülők száma. A 
településen a 2010. évben kaptak a legtöbben közgyógyellátást (27fő), a 2012. évben ez a szám lecsökkent 
(22fő), amely a lakónépesség 2,2%-a. 
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év 
ápolási díjban részesítettek 

száma 

2008 4 

2009 4 

2010 5 

2011 5 

2012 4 

2013   

2014   

2015   

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

 
 

A településen az ápolási díjban részesülők száma, a 2010-2011. évben volt a legmagasabb (5fő), 2012. évre 
lecsökkent 4 főre. 

Noszlop település Oroszi, Doba és Magyarpolány, Bakonypölöske község önkormányzatával közösen 
fenntartott, az Alapszolgáltatási Központon keresztül foglalkoztatott családgondozóval biztosítja a 
gyermekjóléti szolgáltatást. Alapellátás során gondoskodnak a gyermekek családban történő 
nevelkedésének elősegítéséről, működtetik a veszélyeztetettség megelőzése érdekében az észlelő és 
jelzőrendszert. A házi segítségnyújtást 2 fő gondozónő végzi a településen, jelenleg maximális 9 ellátottal 
dolgoznak. A 2012. január 31-ével az Idősek Klubja bezárását követően a volt klubtagok közül többen 
igényelték a házi segítségnyújtás szolgáltatást. A szociális étkeztetést a nagyalásonyi Ludas Fogadóval 
biztosítják az ellátottaknak.  

 

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

 
A településen nem történt bejelentés hátrányos megkülönböztetés illetve az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértésére vonatkozóan. 

 

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

 

Az EU Élelmiszersegély Program Keretében Noszlop Község önkormányzata minden évben pályázik a 
Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől tartós élelmiszer adományra, melyet az Alapszolgáltatási Központ 
munkatársai osztanak ki a rászorulók számára. A jövőben is fontos dolog a rászoruló családok támogatása, 
így továbbra is szeretne az önkormányzat tartós élelmiszeradományokra pályázni. 
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

 
A közösségi élet színtere a településen a művelődési ház, melyben könyvtár és kiállító terem is 
megtalálható. A falu lakói számára, több rendezvényt is szerveznek, kiállítások, felolvasó estek, előadások. 
A művelődési ház könyvtárban eMagyarország Pont keretein belül szélessávú Internet ADSL-vonallal 
internet hozzáférés biztosított, továbbá fénymásolni és nyomtatni is lehet. A falu könyvtára hetente két 
alkalommal tart nyitva: hétfőn és csütörtökön 17:00-20:00 óráig, ezeken, a napokon és időben szolgáltat az 
eMagyarország Pont is. A könyvtár helyiségében 3 gép – ebből 2db közhasználatra -, a könyvári folyosón (az 
ún. ePortálon) 2 gép található, tehát összesen 5 db. A számítógépek cseréjére, korszerűsítése szükség 
lenne, mivel már elavultak, a könyvtári folyosón elhelyezett számítógépeket az iskola tanulói is használják. 
 

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

 
A településen az etnikai konfliktusok nem jellemzők 

 

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

 

A településen minden évben a Szülői Munkaközösség által szervezett jótékonysági bált tartanak, amelyre 
pártolójegyet is lehet venni (1+1 jegy).  Az így befolyt összeget az iskola és óvoda számára ajánlják fel. A falu 
szépítése érdekében többen ajánlják fel segítségüket a virágok ültetéséhez és gondozásához. A 2010 
októberében történt devecseri iszapkatasztrófát követően, a falu lakói közül többen összefogva önként 
segítettek Devecser lakóinak, a helyreállítási munkálatokban (házak tisztítása, kertek helyreállítása). 
Noszlop község Önkormányzata adománygyűjtést szervezett, a károsultak megsegítésére, amelyhez a falu 
lakói lehetőségeikhez mértén hozzájárultak, tartós élelmiszerrel, ruhákkal, használati tárgyakkal és anyagi 
segítséggel is. A településen lévő vállalkozók is lehetőségeikhez mérten támogatják a település 
rendezvényeit. 

 
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 

partnersége a települési önkormányzattal 

 
A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 115-116. §-ai rögzítik. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata többek közt a képviselt közösség 
érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen 
tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira, 

A helyi nemzetiségi önkormányzat önként vállalt feladatot láthat el különösen a nemzetiségi oktatási és 
kulturális önigazgatással összefüggő ügyekben, a társadalmi felzárkózás, a szociális, ifjúsági, kulturális 
igazgatás és a közfoglalkoztatás területén, valamint településüzemeltetési és településrendezési feladatok 
körében. 

A nemzetiségi önkormányzat együttműködését az állami és a helyi önkormányzati szervekkel a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 79-86. §-ai rögzítik.A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi 
önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi 
feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Ennek a 
szabályozásnak az értelmében született együttműködési megállapodás Noszlop község Önkormányzata és a 
Noszlop község Roma Nemzetiségi Önkormányzat között.  

Noszlop község Önkormányzatával és a Noszlopi Református Egyházközösséggel is együttműködési 
megállapodást írt alá a nemzetiségi önkormányzat, hogy a településen élő roma fiatalok bevonásával a 
közösségformáló, kulturális vagy társadalmi befogadást erősítő programok megvalósításában végzett 
munkájukat összehangolják, egymás munkáját segítsék, folyamatos kapcsolattartás mellett. 
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

magas munkanélküliség közmunkaprogram növelése 

rossz lakhatási körülmények életvezetési tanácsok, családsegítés 

önkormányzati szociális lakások lelakottsága  önkormányzati szociális lakások felújítás, 
helyreállítása 

megélhetési gondok élelmiszer adományozás 

közösségi közhasználatú számítógépek 
elavultsága 

Közösségi közhasználatú számítógép állomány 
(eMagyarország Pont ) cseréje, korszerűsítése 

 
 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 
 

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

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

A gyermekjóléti szolgálat munkáját az 1997. évi XXXI. törvény (a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról), illetve a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamit a személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről) alapján 
végzi munkáját. Feladata a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének 
elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, 
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése. 
 

Az alábbiakban segítségül elsőként áttekintjük a gyermekek helyzetének elemzéséhez kapcsolódó 
definíciókat és szabályozást. 
 
Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy 
körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését 
gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont) 
 
A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a gyermekjóléti szolgáltatás 
feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások 
önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy 
segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat 
jegyzője a gyermeket védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés). 
 
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének 
megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő 
gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, 
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi 
szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 
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 Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

 a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

 a gyermektartásdíj megelőlegezése, 

 az otthonteremtési támogatás, 

 a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. 

 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

 a gyermekjóléti szolgáltatás, 

 a gyermekek napközbeni ellátása, 

 a gyermekek átmeneti gondozása. 

 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

 az otthont nyújtó ellátás, 

 az utógondozói ellátás, 

 a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

 A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

 a védelembe vétel, 

 a családbafogadás, 

 az ideiglenes hatályú elhelyezés, 

 az átmeneti nevelésbe vétel, 

 a tartós nevelésbe vétel, 

 a nevelési felügyelet elrendelése, 

 az utógondozás elrendelése, 

 

 Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során 
adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak: 

 a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és személyek 
(Gyvt. 16. §), 

 a fővárosi főjegyző, 

 a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény 
fenntartója, vezetője, 

 a helyettes szülő, nevelőszülő, 

 a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának orvoslása érdekében feltétlenül 
szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátottjogi képviselő, 

 az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 

 a gyermekvédelmi szakértői bizottság. 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-éig hatályban 
tartja a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 14. pontjában rögzített definíciót a hátrányos 
és halmozottan hátrányos helyzet vonatkozásában, ezt követően a definíciót a Gyvt. fogja tartalmazni2. A 
2013. szeptember 1-éig hatályos szabályozás értelmében hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete miatt 
megállapították. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek törvényes 
felügyeletét ellátó szülője, óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetén a 
tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott 
tanulmányait fejezte be sikeresen. Erről a szülő önkéntesen a Gyvt-ben meghatározott eljárás keretében 
nyilatkozhat. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. 

                                                           
2
 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet Gyvt-ben rögzített definíciója a sablon készítésekor még nem ismert. 
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A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek és tanulók számát és az ily módon előállított statisztikai adatokat minden év október 
31-ig megküldi az illetékes kormányhivatal részére (Nktvr. 27-29. §)3 

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

év 
védelembe vett 18 év 

alattiak száma 

Megszűntetett esetek száma a 
18 év alatti védelembe vettek 

közül 

veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

200
8 

8 n.a. 0 

200
9 

4 n.a. 0 

201
0 

2 3 4 

201
1 

4 2 6 

201
2 

6 n.a. n.a. 

201
3 

      

201
4 

      

201
5 

      

201
6 

      

201
7 

      

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

 
 

                                                           
3
 Iskolaszolga, XXIII. 3., 2012. november 
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Védelembe vett gyermekek száma a 2008-2009. évekig folyamatos csökkenést, majd a 2010-2012. évben 
növekedést mutat. Gyermekjóléti alapellátásban a településen részesülő gyermekek száma a 2012. évben 
összesen 39 gyermek, védelembe vett 6 gyermek. A gyermekek veszélyeztetettségének kialakulásában 
rendkívül nagy szerepe van a szülők hanyagságának, meggondolatlanságának mely fokozza a korábban 
kialakult problémákat, mint például a szenvedélybetegség (alkoholizmus) és rossz lakáskörülmények. 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat jegyzője 
a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot 
állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a)) A jogosultság megállapítása során sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet 
vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint. 

 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra az rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és 

- nyugellátásban, 
- korhatár előtti ellátásban, 
- szolgálati járandóságban, 
- balettművészeti életjáradékban, 
- átmeneti bányászjáradékban, 
- időskorúak járadékában vagy 
- olyan ellátásban 

részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá 
tartozik. (Gyvt. 20/B. § (1)) 
 
Óvodáztatási támogatás: A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki 

 a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá 
 gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és 
 akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll 

pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a 
gyermek felett a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a 
szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a gyámhatósági eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen 
arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott 
tanulmányait fejezte be sikeresen. (Gyvt. 20/C. § (1), (2)) 

 
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma  

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

2008 65 2 0 0 3 

2009 40 2 0 0 3 

2010 68 4 0 1 1 

2011 76 4 0 0 0 

2012 68 6 0 0 n.a. 

2013           

2014           

2015           
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2016           

2017           

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok    
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 68 fő, (25 család) a kedvezményben 
részesülőkből 9 fő nagykorú. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma a település 
kiskorú gyermekeinek a számához viszonyítva: 33,9%, vagyis a településen élő majdnem minden harmadik 
gyermek részesül a támogatásból. 2012. évben igénylő elutasítására nem került sor. A 2012. évben 
legtöbben a 7-14 éves korú gyermekek részesültek gyermekvédelmi kedvezményben. Az önkormányzat 
2012. évben, augusztus hónapban 65 gyermek részére 377.000,- Ft, november hónapban 68 fő részére 
394.400,-Ft. összegű gyermekvédelmi támogatást fizetett ki, melyet a központi költségvetésből 
visszaigényelt az önkormányzat. Novemberben már Erzsébet-utalványban történt a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményjuttatás. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás nem volt a településen. 
 
 
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
 
Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a 
gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére. 
 

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

év 

 Ingyenes 
étkezésben 

résztvevők száma 
óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 

résztvevők száma 
iskola 1-8. évfolyam 

50 százalékos mértékű 
kedvezményes étkezésre 
jogosultak száma 1-13. 

évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők száma 

2008 15 37 26 80 0 26 

2009 15 36 23 85 0 34 

2010 17 50 21 82 0 34 

2011 15 48 18 80 0 28 

2012 12 47 17 74 0 28 

2013             

2014             

2015             

2016             

2017             

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok     
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Noszlop községben a gyermekétkeztetés a közoktatási intézményekben vásárolt élelmezés formájában 
történik. A gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekétkeztetés igénybe vevők után az 
önkormányzatot terhelő iskolai és óvodai étkezésért fizetendő összegek magasak. A településen a 
közintézményekben az ingyenes étkezők és az 50 %-os mértékű kedvezményes étkezésre jogosult száma a 
2010. évtől kis mértékben csökkent, de még így is gondot jelent a településen. Ingyenes tankönyvellátásban 
részesülők száma szintén csökkent, de az iskola létszámához viszonyítva magas. Az önkormányzat fontosnak 
tartja a nyári gyermekétkeztetést, melynek keretében a 2012. évben 28 településen élő gyermek részesült 
napi egyszeri meleg étkeztetésben a szünidő hétköznapjain (54 napon). A nyári szünet első hetében a 
gyermekjóléti szolgálat Noszlop településen nyári napközis tábort szervezett, mely során 20 hátrányos 
helyzetű gyermek egy hétig egész napos szórakoztató, személyiségfejlesztő, egészségnevelő programokban 
vehetett részt. A tábor ideje alatt háromszori étkezésben részesültek. A résztvevő gyermekek mindegyike 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezett, az önkormányzat a következő években is szeretne pályázni a 
nyári gyermekétkeztetés támogatására és a nyári napközis táborok megvalósítására. 

 
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek: Elsősorban a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. 
törvény szerinti menedékjogot kérő, menekült, menedékes, oltalmazott vagy humanitárius tartózkodási 
engedéllyel rendelkező gyermekek helyzetére szükséges kitérni. A menedékes - rászorultsága esetén - 
jogosult a befogadás anyagi feltételeire, valamint ellátásra és támogatásra. A menekültügyi hatóság, 
valamint a jegyző az ellátásra, támogatásra vonatkozóan határozattal dönt (2007. évi LXXX. törvény, 32. §). 
 
Noszlop községben nincs magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek. 
  
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
A településen nincsen szegregált, telepszerű lakókörnyezet 
 

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

Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény adja, amely előírja, hogy a települési 
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

- a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
- a fogorvosi alapellátásról, 
- az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
- a védőnői ellátásról 
- az iskola-egészségügyi ellátásról 

A gyermekek számára nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás, szociális ellátások: A hatályos jogi szabályozás 
alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a 
szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, 
családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A szolgáltatás 
elvi alapjai, működésére vonatkozó szabályozók jogszabályi kereteit a Gyvt., valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet adják. A gyermekjóléti szolgáltatást az adott 
fenntartó (önkormányzat, kistérségi társulás, egyház, civil szervezet, stb.) gyermekjóléti szolgálat által 
biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének jelentős része eléri az adott település valamennyi 
gyermekét, szolgáltató és megelőző funkcióval bír. Tevékenységét összehangolva a gyermekeket ellátó 
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egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. A 
gyermekjóléti szolgálat az általa ellátott településrészen, településen figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 
éves gyermek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. 
 
A gyermekek átmeneti gondozása keretében – kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok 
átmeneti otthona biztosítja – a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az 
életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való 
ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról, vagyis 
teljes körű ellátásáról kell gondoskodni. 
 
Fogyatékos gyermekek ellátáshoz történő hozzáférése: a szakértői bizottság szakvéleménye alapján a 
fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, vagy 
fejlesztő felkészítésben vehet részt. A Szt. rendelkezése szerint a nappali ellátás keretében gondoskodni kell 
többek közt a harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de 
felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek napközbeni tartózkodásáról, étkeztetéséről. 
 
Gyermekétkeztetés: Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a fenntartó az óvodában és 
az iskolában a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási 
napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a 
tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető (Gyvt. 151. §). 

 

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

betöltetlen státuszok) 

 
 
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év 
védőnői álláshelyek 

száma 
Egy védőnőre jutó 
gyermekek száma 

2008 1 47 

2009 1 44 

2010 1 40 

2011 1 41 

2012 1 39 

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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A településen egy nyugdíjas védőnő dolgozik, megbízásos szerződéssel. Az egy védőnőre jutó gyermekek 
száma a településen a 2012. évben 39 fő.  A védőnői szolgálat az alapellátás része. Az általános iskolai és az 
óvoda tanulóinál is szűrővizsgálatokat végez, kampányoltások és a kötelező oltások megszervezése is a 
védőnő feladata. Általános havi rendszerességgel az egészségmegtartására vizsgálatokat végez (tetvesség 
ellenőrzése) a 2. 4. 6. 8. osztályokban, valamint felvilágosító előadásokat is tart. A gyermekjóléti szolgálattal 
napi kapcsolatban van, ha kell soron, kívül felkeresik egymást, a  felmerülő problémát, ha lehet közösen 
egymást segítve oldják meg.  

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

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által 
ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek száma  

Felnőtt 
házi orvos 

által 
ellátott 

gyerekek 
száma  

2008 0 8591 182 241 

2009 0 8649 161 235 

2010 0 7198 137 217 

2011 0 6695 124 207 

2012 0 6011 107 183 

2013         

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés   
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Noszlopon nincsen betöltetlen háziorvosi praxis, a háziorvosi szolgálat vállalkozásban működik. A 
településen nincsen gyermekorvosi ellátás, a gyermekeket a háziorvos látja el. A gyermekorvos havonta 1 
alkalommal keddi napokon a védőnői tanácsadóba tartja rendelését. 

 

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

 
Korai fejlesztésre /1-3 éves korúak/ a 15 km távolságban, lévő Ajkán van lehetőség.  

 
d) gyermekjóléti alapellátás 

 
A gyermekjóléti szolgáltatás célja 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozottak szerint ellátásokkal és 
intézkedésekkel a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői 
kötelezettségek teljesítéséhez segítséget kell nyújtani a társult települési önkormányzatok működése 
területén. Gondoskodni kell a gyermek veszélyezettségének megelőzéséről, megszűntetéséről, a hiányzó 
szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek 
társadalmi beilleszkedéséről. A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása ellátások teljesítésével (gondozással), 
ellátások közvetítésével (szolgáltatás) vagy szervező tevékenységgel (szervezéssel történik). A nyári szünet 
első hetében a gyermekjóléti szolgálat Noszlop településen nyári napközis tábort szervezett, mely során 20 
hátrányos helyzetű gyermek egy hétig egész napos szórakoztatató, személyiségfejlesztő, egészségnevelő 
programokban vehetett részt.  

 

e) gyermekvédelem 

 
A településen a gyermekvédelmi tevékenységet a gyermekjóléti szolgálat végzi jelzőrendszerei tagok 
bevonásával és együttműködésével. A gyermekvédelem fontos színterei a prevenciós tevékenységek, a 
veszélyezettség észlelése, megszűntetése érdekében végzett családgondozás, valamint a gyermekvédelmi 
gondoskodás más formái (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti nevelésbe vétel) 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 
A családsegítő szolgáltatás célja a társult településeken a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve 
egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzetekhez vezető okok 
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képességek megőrzése. Cél, hogy 
csökkenjen a kliensek és csoportok kiszolgáltatottsága és periférikus helyzetre sodródása. 
Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtet, elősegíti a jelzőrendszer 
tagjainak részvételét a megelőzésben, beérkezett jelzésekre megteszi a szükséges intézkedéseket. Az 
intézkedésről tájékoztatja a jelzést, tevőt. 

 

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

 
A gyermekjóléti szolgálat a település művelődésszervezőjével együttműködve a szünidő alatt napközis 
tábort és kölyök hetet szervez, amely keretében az egészséges életmód, valamint a szabadidő hasznos 
eltöltésének lehetőségeit mutatja be, népszerűsíti a gyermekek számára. A településen a gyermekek 
számára ideális lenne egy olyan épületet kialakítani, ahol tartalmasan el tudnák tölteni a szabadidőjüket, 
tudnának beszélgetni, filmet nézni, játszani (csocsó asztal, biliárdasztal). 

 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei)  
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Ingyenes tankönyvellátásra jogosult az a tanuló is, aki: nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra 
jogosult, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott 
(pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitás zavar). 
A települési önkormányzat minden évben pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstárhoz nyári 
gyermekétkeztetés céljából. Évek óta 28 hátrányos helyzetű rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 
részesülő gyermek számára a nyári szünidő hétköznapjain (54nap) egyszeri meleg ebédet biztosít 
ingyenesen. Az önkormányzat az étkeztetést részben pályázati pénzből részben saját forrásból biztosítja.  
Ingyenes tankönyvellátásra, továbbá 50%-os mértékű kedvezményes étkezésre jogosult a vonatkozó 
jogszabályok alapján az a tanuló, aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül, három- vagy többgyermekes családban él. 
Az önkormányzat minden évben tanévkezdésre tankönyvtámogatással segíti az iskoláskorú gyermekes 
családokat és a jövőben is szeretné támogatni a gyermekeket. Az önkormányzat anyagi lehetőségei 
szűkültek, de a támogatásról nem kíván lemondani ezért annak összegét csökkentette. A felsőoktatási 
intézményben tanuló középiskolások, általános iskolai tanulók 5.000,-Ft. és az óvodások 1.000,-Ft. összegű 
támogatást kaptak. Az ingyenes tankönyvtámogatásban azok a családok részesülnek, akik rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásra jogosultak, illetve a családban 3 vagy több gyermeket nevelnek. 
 
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 
Noszlop község Önkormányzatához nem érkezett bejelentés hátrányos megkülönböztetésre és az egyenlő 
bánásmód követelményének megsértésére vonatkozóan a szolgáltatások nyújtásakor 

 

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

 
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat folyamatosan fogadja az adományokat (ruha, tartós, élelmiszer, 
játék stb.) melyet az év folyamán rászoruló családoknak gyermekeknek közvetít. Az EU Élelmiszersegély 
Program Keretében Noszlop Község Önkormányzata 2012. évben is pályázott a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesülettől tartós élelmiszer adományra, melyet az Alapszolgáltatási Központ munkatársai osztottak ki a 
rászorulók számára. A jövőben is fontos dolog a rászoruló családok támogatása, így továbbra is szeretne az 
önkormányzat tartós élelmiszer adományokra pályázni. 
 

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

 
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 3 

Óvodai férőhelyek száma 50 

Óvodai csoportok száma 2 

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

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 
Július elejétől 5 hétig 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 6 0 
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Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 4 0 

Gyógypedagógusok létszáma 

0 0 

Dajka/gondozónő 
2 0 

Kisegítő személyzet 
0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés  
  
  

 Az intézmény a falu központjában helyezkedik el, 2003 augusztusában költözött az iskola épületébe. Az 
intézmény kétcsoportos óvodaként működik. A csoportok részben osztottak kis-középső és középső-
nagycsoport. A településen egy óvoda működik, amely 50 férőhelyes, a gyermekek 3 településről járnak be. 
Az intézményben 2 csoport van, a nyitvatartási ideje 6: 30-16: 30-ig tart. A nyári óvoda-bezárás július 
elejétől kezdve 5 hét. Az intézményben 6 óvodapedagógus dolgozik, ebből 4 fő rendelkezik diplomával, 
gyógypedagógus nincsen, 2 fő dajka segíti az óvónők munkáját. Hiányzó létszám az intézményben nincsen. 
Az épületben 2 db csoportszoba, 1 gyermekmosdó, folyosó/ gyermeköltöző, 1 irodahelység, 1 személyzeti 
WC és egy tálaló konyha található. Az óvoda bútorzatát az elkövetkezendő időben korszerűsíteni szükséges, 
a játéktároló bútorzata több mint 30 éves.  
 

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

év 
3-6 éves korú 

gyermekek száma 
óvodai gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 
férőhelyek 

száma 

óvodai 
feladat-
ellátási 
helyek 
száma 

óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyógypedagógiai 
csoportok száma 

2008 32 2 50 1 49 0 

2009 31 2 50 1 46 0 

2010 37 2 50 1 49 0 

2011 35 2 50 1 59 0 

2012   2 50 1   0 

2013             

2014             

2015             

2016             

2017             

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés     
 
Az óvodai férőhelyek száma szűkös, több helyre lenne szükség a folyamatosan növekvő beíratott 
gyermekek száma miatt. A magas gyermeklétszám miatt a levegő hatékonyabb tisztítása érdekében egy 
sódézsa beszerzése ideális lenne az óvodának. Az intézmény korszerűsítése, fejlesztése, bővítése, 
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felszerelésének (bútorok, játékok) cseréje, illetve a játszóterének bővítése szintén fontos. Az udvar ideális 
környezet a gyermekek számára, sajnos a szűk anyagi korlátok miatt, az évek során a játékeszközök 
megrongálódtak, elavultak.  
 
 

 

4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 

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

székhely             

Az intézménybe beíratott 
gyermekek létszáma  

7 14 17 15 5 58 

Más településről bejáró 
gyermekek létszáma  

1 6 6 5 2 20 

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

0 0 1 0 0 1 

a beíratott gyermekek közül a 
hátrányos helyzetűek létszáma 

0 2 4 3 1 10 

a beíratott gyermekek közül a 
halmozottan hátrányos helyzetűek 
létszáma 

1 2 1 0 1 5 

  tagóvoda             
Az intézménybe beíratott 
gyermekek létszáma 

6 3 7 3 0 19 

Más településről bejáró 
gyermekek létszáma 

1 0 0 0 0 1 

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

0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a 
hátrányos helyzetűek létszáma 

2 1 2 0 0 5 

a beíratott gyermekek közül a 
halmozottan hátrányos helyzetűek 
létszáma 

0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatgyűjtés     

 

 

Az óvodás hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek száma magas.  A 
2012/2013. nevelési évben 10 fő HH óvodás (17%) és 5 fő HHH (8,6%)  gyermek jár óvodába.  

 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 
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4.4.5. számú táblázat - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása 

  

beíratott 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-ot 

meghaladóan 
hiányzott hátrányos 
helyzetű gyermekek 

száma (az adott 
évből eltelt 
időszakra 

vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek száma 

beíratott 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-

ot meghaladóan 
hiányzott 

halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma (az adott 

évből eltelt 
időszakra 

vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gyermekek száma 

Székhely             

Csoport 1 3     3     

Csoport 2 7   2 2   1 

Csoport 3             

Csoport 4             

Csoport 5             

Csoport 6             

Összesen 10 0 2 5 0 1 

A csoportok összlétszámából 
a 6 évesnél idősebb 
gyermekek  

            

A csoportok összlétszámából 
a 7 évesnél idősebb 
gyermekek (ped. 
szakszolgálat véleménnyel) 

            

Tagóvoda             

Csoport 1 5           

Csoport 2             

Csoport 3             

Csoport 4             

Csoport 5             

Csoport 6             

Összesen 5 0 0 0 0 0 

A csoportok összlétszámából 
a 6 évesnél idősebb 
gyermekek  

            

A csoportok összlétszámából 
a 7 évesnél idősebb 
gyermekek (ped. 
szakszolgálat véleménnyel) 

            

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés     

       

 

A településen működő óvodának 2 csoportjában a 2012/2013. nevelési év időszakában 10 hátrányos 
helyzetű, és 5 fő halmozottan hátrányos gyermek jár. A hátrányos helyzetű gyermekek közül 2 fő vesz részt 
fejlesztő foglalkozásban, az 5 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek közül pedig 2 fő. A dobai 
tagóvoda első csoportjába pedig 5 fő hátrányos helyzetű gyermek jár. A településen szintén magas a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek száma. Az intézményben nincsen önálló 
helyiség ahol a hátrányos helyzetű sajátos nevelési igényű gyermekek részére fejlesztő foglalkozásokat 
lehetne tartani, ezért szükséges lenne egy ilyen szoba kialakítása. 

 

i) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, 
iskolapszichológusok száma stb.) 
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Az iskola 1967-ben alakult noszlopi alsó és felső tagozat, oroszi és bakonypölöskei alsós tanulók oktatására. 
A hetvenes években mindhárom település alsó/ felső tagozatosai idejártak. 1993-tól német nemzetiségi 
nyelvoktató általános iskola. 2003-ban és 2008-ban részleges felújítások voltak az épületben. Felszereltsége 
jónak mondható, bútorzata és oktatástechnikai színvonala, ellátottsága megfelelő. Az IKT eszközökkel járó 
ellátot: informatikai/nyelvi laborral, négy tanterem interkatív táblával, WIFI-hálózattal rendelkezik. Az iskola 
rendszeresen és eredményesen pályázott megyei ( Veszprém Megyei Közoktatásért) és országos 
pályázatokon ( OKM Kul-Túra élmény 2009, Határtalanul BGA 2011 és 2012, TIOP 1.1.1.-07.2008). Az iskola 
területén egy aszfaltos sportpálya van, amelynek fejlesztése szükséges lenne, mivel a gyermekek számára 
nagyon fontos a mozgásigény, illetve az iskolába több tehetséges sportoló és sportolni vágyó gyerek. A 
kiépített atlétikai pályán a gyermekek számára akár versenyeket is lehetne tartani. 
 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 

tanév 

Általános iskola 1-4 
évfolyamon tanulók 

száma 

Általános iskola 5-8 
évfolyamon tanulók 

száma 

általános 
iskolások száma 

napközis tanulók 
száma 

fő fő fő fő % 

2010/2011 71 64 135 57 42,2% 

2011/2012 67 63 130 59 45,4% 

2012/2013 61 70 131 57 43,5% 

2013/2014     0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014/2015     0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015/2016     0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016/2017     0   #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar     



 53 

 
 

 
A településen az általános iskolába járó tanulók létszáma a 2010/2011. tanévtől kismértékben csökkent. A 
napközis tanulók száma a 2011/2012. tanévben volt a legmagasabb 59 fő, amely 45,4%-a az általános 
iskolások számának. A 2012/2013. tanévben az általános iskolások száma 131 fő, melyből 57 fő jár 
napközibe. 
 
 

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

tanév 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen db 

2010/2011 4 4 8 0 0 0 1 

2011/2012 4 4 8 0 0 0 1 

2012/2013 4 4 8 0 0 0 1 

2013/2014     0   0 0   

2014/2015     0     0   

2015/2016     0     0   

2016/2017     0     0   

Forrás: TeIR, KSH Tstar       
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Az általános iskolába 1-8. évfolyamig járnak a diákok, gyógypedagógia osztály nincsen a feladat ellátási 
helyek száma 1db. 

 

4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek 

  Fő Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító 0 0 

Szaktanítást végző tanítók száma 6 0 

Szaktanítást végző tanárok száma 13 0 

Gyógypedagógusok létszáma 1 0 

Gyermekvédelmi felelős 1 0 

Iskolaorvos 1 0 

Iskolapszichológus 0 0 

Kisegítő személyzet 4 0 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 

Az általános iskolában 6 fő szaktanítást végőz tanító, 13 fő szaktanítást végző tanár, és 1 fő 
gyógypedagógus, 1 fő gyermekvédelmi felelős és 4 fő kisegítő személyzet dolgozik. A gyermekeket a 
háziorvos látja el, az intézményben a védőnő szűrővizsgálatokat szervez. 

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

tanév 

8. évfolyamot eredményesen 
befejezettek száma / aránya a 
nappali rendszerű oktatásban 

fő % 
2010/2011 17 100  
2011/2012 16 100 
2012/2013  9 90  
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Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 

 Az iskolában a továbbtanulási mutató nagyon jó, de további segítséget nyújtana még gyermekek 
pályaválasztásában, ha lehetőség lenne a közeli városokban gyár, üzemlátogatásra, ahol a diákok 
betekintést nyernének a munka világába.  

 

A településen a 2012/2013. tanévben 131 fő járt általános iskolában, legtöbben a 6. osztályba 20 fővel. A 
napközis tanulók száma 57 fő, és 68 gyermek jár más településről az általános iskolába (Devecser, Oroszi, 
Doba, Bakonypölöske). A hátrányos helyzetű gyermekek száma 52 fő, amely az osztályok átlag létszámához 
viszonyítva 40%. Az első osztályban a legmagasabb ez az arány 56%. A halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók száma az iskolában 5 fő, arányuk az osztályok létszámához viszonyítva 4%. Sajátos nevelési igényű 
tanulók száma az intézményben 2 fő, az évismétlők száma 2 fő, magántanuló pedig 1 fő. 

 

k) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények 
között és az egyes intézményeken belüli szegregáció. 

 
Hátrányos megkülönböztetésről és a gyermekek jogellenes elkülönítéséről nincsenek információink, óvoda 
és iskola, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi, továbbá a családsegítő szolgáltatások és juttatások 
segítik a hátrányos helyzetbe került és SNI gyermekek, gyermekes családok életkörülményeinek mielőbbi 
javulását és a gyermekek egészséges fejlődését, a gyermekek érdekeit és esélyegyenlőségét tartva szem 
előtt. A szükséges esetekben a gyermekek és tanulók megkapják a szükséges szakmai támogatást. 

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

 
Tekintettel arra, hogy Noszlopon egy általános iskola van, a fenti kérdés számunkra nem releváns. 
 
l) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Noszlop község Önkormányzata minden évben csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelővel együttműködve a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez. A településen az „A” típusú pályázat a támogatott, amellyel 2 tanulmányi félévre 
biztosít az önkormányzat támogatást a pályázóknak. A 2012/2013. tanévben 3 fő részesült támogatásban, 
amelynek összege 2.500,-Ft/fő/hó, mely teljes mértékben az önkormányzatot terhelte. Az Arany János 
Tehetséggondozó programba azok a tehetséges tanulók kerülnek be, akik szociálisan hátrányos helyzetben 
élnek legfőképpen anyagi gondokkal küzdő családok gyermekeinek részére nyújtott támogatás. Az iskola 
javaslata alapján a Képviselő-testület dönt a támogatottak személyéről mérlegelve a család anyagi és 
szociális helyzetét. A támogatás 5 év időtartamra szól, általában évente 2 tanuló kerül támogatásra. Az 
önkormányzat havi rendszerességgel, 2013. évtől 4.000,-Ft/fő/hó összegű támogatást biztosít, mely a 
tanuló számlájára kerül folyósításra. Ezt az összeg teljes mértékben az önkormányzat költségvetését terheli. 
Vannak olyan tanulók, akik anyagi támogatást nem kapnak, de tehetségük miatt javasoltak a programba 
való részvételhez. Az önkormányzat továbbra is fontos ügynek tartja, a diákok támogatását. 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

rossz étkezési körülmények nyári gyermekétkeztetés 

gyermekek kirekesztettsége nyári táboroztatás 
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gyermekek részére ifjúsági klubok hiánya szabadidő hasznos eltöltése 

továbbtanulás anyagi nehézségei tanévkezdési támogatások, ingyenes tankönyv 

óvodai férőhelyek bővítése, berendezések 
korszerűsítése, SNI gyermekek fejlesztésére 

alkalmas fejlesztő szoba kialakítása 

férőhely bővítés, belső helyiségek modernizálása 

pályaválasztási tanácsadás hiánya pályaválasztási tanácsadások, üzemlátogatás 
szervezése 

Mozgásigény fejlesztése az iskolában atlétikai pálya kiépítése, sportfejlesztések 

diétás speciális étkeztetés biztosításának hiánya szolgáltatók felkutatása 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez: 

 

- Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a férfiakat 
azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális,kulturális jog 
tekintetében. 

- a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, 
a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek teréntörténő végrehajtásáról és az 
azt módosító 2002/73/EK irányelv, 

- a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociálisbiztonság 
területén történő fokozatos megvalósításáról, 

- a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének afoglalkoztatási 
szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról. 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a munkaviszonnyal, így 
különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A 
munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, 
mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, 
tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni. Az Ebktv. megfogalmazza a 
közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az adott személy olyan tulajdonsága 
miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő személyekhez képest, amit nem tud 
befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot, az anyaságot és 
terhességet is. 
 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 408 335 371 321 37 14 

2009 300 321 242 293 58 28 

2010 405 316 375 287 30 29 

2011 405 322 300 300 17 22 
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2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2013             

2014             

2015             

2016             

2017             

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés     
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A munkanélküli nők száma 2010. évben volt a legmagasabb (29fő), arányuk a munkavállalású korúak 
számához viszonyítva 9%. A 2011. évben csupán 6 fővel csökkent a munkanélküli nők száma, így ebben az 
évben 22 fő nem dolgozott. A gazdasági válság hatására munkahelyek szűntek meg. A településen sem 
tudtak, illetve tudnak elhelyezkedni a nők, mert a válság hatására átszervezett, több műszakos munkarend 
a nők elhelyezkedési esélyét rontotta. 
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l) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
Noszlop község Önkormányzatának nem áll rendelkezésre olyan adat, amely a nők foglalkoztatását segítő 
képzési programokról való részvételét vizsgálja. 
 
m) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
Noszlop község Önkormányzatának nem áll rendelkezésre olyan aktuális adat, amely az alacsony iskolai 
végzettségű nők számáról ad felvilágosítást. 

 

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

 
Noszlop község Önkormányzatának nem áll rendelkezésére olyan adat, amely a nők munkaerő-piaci 
hátrányos megkülönböztetéséről tájékoztatást adna. 

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

napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát 
munkahelyi megoldások stb.) 

 
A településen óvoda, és napköziotthonos iskola található, bölcsőde, családi napközi nincs. Az óvoda reggel 
fél héttől fogadja a gyermekeket délután fél 5-ig, az óvoda a nyári időszakban július elejétől 5 héten 
keresztül zárva tart. A faluban nincsen bölcsőde és családi napközi sem, a családoknak sokszor gondot okoz 
a gyermekük felügyeletének megoldása a tanítási szünetben. Vannak szerencsés helyzetben lévő családok, 
akik gyermekiket a szintén helyben élő nagyszülőkre tudják bízni, amíg ők dolgoznak. A művelődésszervező 
a szünidő alatt a falu gyermekei számára kölyökhetet szervez, amelynek keretében foglalkozásokat, 
beszélgetéseket, filmvetítéseket tart ez által megkönnyíti részben a dolgozó szülők helyzetét a 
gyermekfelügyelet szempontjából. Fontos támogatni ezeket a kezdeményezéseket, mivel ezekkel a 
programokkal a szünidő alatt a gyermekek számára biztosítva van a szabadidő hasznos és értelmes 
eltöltése. 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

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

év védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008 1 47 47 

2009 1 44 44 

2010 1 40 40 

2011 1 41 41 

2012 1 39 39 

2013     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016     #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR és helyi 
adatgyűjtés   
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A településen a vizsgált időszakban a 2009. évről a 2010. évre csökkent legnagyobb számban (4fő) a 0-3 
éves korú gyermekek száma. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók közötti 
erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. tv. és a Büntető törvénykönyv tartalmazza. 
A családon belüli erőszakról nincs önálló tényállás, a párkapcsolati erőszakra jelenleg a Büntető 
törvénykönyv különböző tényállásai vonatkoznak, ld. testi sértés, zaklatás, távoltartás. 
A nők elleni erőszak különböző formáira, vagy ugyanezeknek nem a párkapcsolaton belül megnyilvánuló 
formáira (pl. szexuális jellegű visszaélések) is a Büntető törvénykönyv releváns paragrafusai vonatkoznak.  
 
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 

 

5.5. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

év 
önkormányzati 
anyaotthon a 
településen 

önkormányzati 
anyaotthon a 

település 50 km-es 
körzetében 

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a 
településen   

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a település 
50 km-es körzetében 

2008 0 1 0 1 

2009 0 1 0 1 

2010 0 1 0 1 

2011 0 1 0 1 

2012 0 1 0 1 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017         

Forrás: Helyi adatgyűjtés    
 

A településen nincsen önkormányzati és egyházi, alapítványi anyaotthon. A vonzáskörzetben Ajkán és 
Pápán található. A krízishelyzetbe kerülő nőket a településen a védőnő illetve a családgondozó segíti. 
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 

év 
Képviselőtestület tagja 

Városi bíróság és ítélőtáblák 
vezetői 

Közgyűlések tagjai 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2008 5 2 0 0 0 0 

2009 6 1 0 0 0 0 

2010 6 1 0 0 0 0 

2011 6 1 0 0 0 0 

2012 6 1 0 0 0 0 

2013             

2014             

2015             

Forrás: Helyi adatgyűjtés      
 
A képviselő-testületben a 2008. évben 2 női képviselő dolgozott, ez a szám a 2009-2012. évek között 
lecsökkent 1 főre. A településen működő civil szervezetekben, nagyobb arányban vannak a nők, mint a 
képviselő testületben. A településen működő civil szervezet az Anyák Klubja 2008. évben alakult, mely 
szervezet célja a faluban összekovácsolni a nőket, anyákat, asszonyokat. A Klub a faluban élő családok 
számára több rendezvényt is szervezett, illetve segédkezett a megvalósításban (Családi nap, Falunap, 
Főzőverseny, „bolhapiac”). A Klub részére önálló helyiség nincs fenntartva, ahol összegyűlhetnének a tagok 
és kötetlenül beszélgethetnének, segítenék egymást a problémák megoldásában, ötletezhetnének, hogy 
mivel segítség a falu lakóközösségét. Az önkormányzat a tulajdonába lévő használaton kívüli ingatlanok 
külső-belső helyreállítása után tudná biztosítani az Anyák Klubja részére egy állandó helyiséget, ahol 
önsegítő csoportként tudnának működni. 
 

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

 

A településen nem voltak a nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 
irányuló kezdeményezések.  

 
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

gyermekfelügyelet hiánya tanszünetben gyermekfelügyelet biztosítása nyári tábor 
szervezésével 

 nők részére közösségi klub hiánya nők klubhelyiség létrehozása 

     

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők vonatkozásában az alábbi jogszabályi rendelkezések 
irányadók: 

 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 

1. saját jogú; és 
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2. hozzátartozói 

nyugellátásokat biztosít. 

 

A saját jogú nyugellátások körébe tartozik: 

1. az öregségi nyugdíj, 

2. a rehabilitációs járadék. 

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás: 

1. az özvegyi nyugdíj; 

2. az árvaellátás; 

3. a szülői nyugdíj; 

4. a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint 

5. özvegyi járadék. 

Időskorúak járadéka 

A Szt. értelmében az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő 
hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony 
összegű ellátással rendelkeznek. A Szt. 25. §-a szerint az ellátást a települési önkormányzat jegyzője állapítja 
meg. 

 

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

 
Az Flt. 24. §-a értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére nyugdíj előtti álláskeresési segély, 
valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési segély feltételeit a Flt. 30. §-a rögzíti. 
 
A településen a 65 év felettiek száma a 2012. évben 125 fő. Az idősek nyugdíjának összegéről az 
önkormányzatnak információja nincs. 
 
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak száma 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő nők száma 
összes nyugdíjas 

2008 122 157 279 

2009 118 144 262 

2010 117 141 258 

2011 117 140 257 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

2013     0 

2014     0 

2015     0 

2016     0 

2017     0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátás nemek szerint megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy több nő 
részesül nyugdíjba, nyugdíjszerű ellátásban, mint férfi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

év 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma 

fő fő % fő fő % 

2008 59 1 2% n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

2009 86 4 5% n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

2010 58 3 5% n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

2011 45 4 9% n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR      
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A településen az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek aránya a regisztrált munkanélküliekhez viszonyítva 
a 2008.-2011. évekig emelkedő tendenciát mutat, így a 2011. évben 9%. 

 

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

 
A településen nincsen az idősek, nyugdíjasok számára foglalkoztatásukat támogató egyéb program. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Noszlop község Önkormányzatához nem érkezett a hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó bejelentés a 
foglalkoztatás területén. 

 

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

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

év 
64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

fő fő % 

2008 138 32 23% 

2009 139 31 22% 

2010 131 25 19% 

2011 125 23 18% 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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A 2008-2011. évekig kis mértékben csökkent a nappali ellátásban részesülő időskorúak száma, így a 2011. 
évben 125 fő 64 év feletti lakos 18%-a részesül nappali ellátásban. 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
A településen időskorúak járadékában nem részesült senki. 

 
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
A településen az idősebb korosztály számára a szabadidő eltöltéséhez a művelődési ház nyújt 
lehetőségeket, azáltal, hogy különböző előadásokat, kiállításokat és programokat szerveznek. A nyugdíjasok 
számára a településen kettő klub is elérhető, a Nemzedékek Hagyományőrző Csoport és az Őszikék 
Nyugdíjas Klub.  

A nyugdíjasok az Őszikék Nyugdíjas Klub keretében évente egyszer- kétszer is részt vesznek a színházi 
előadás látogatásokon, Veszprémben, Ajkán és Pápán. Ismeretterjesztő vagy irodalmi jelleg előadások közül 
3-5-8 fő látogatta rendszeresen a nyugdíjas szabadegyetem előadásait, Ajkán illetve vett részt alkalmanként 
irodalmi/képzőművészeti előadásokon Veszprémben, Ajkán, Pápán, Devecserben.  A Nemzedékek 
Hagyományőrző Csoport tagjai főként nyugdíjasok, akik előadásaikkal a helyi és környező települések 
rendezvényein előszeretettel fellépnek. A falu programjain az idősek szívesen vesznek, illetve vennének 
részt, mivel a falu központjába való eljutás a járdák állapota az idős és a nehezen mozgó emberek számára 
nehézkes, nem biztonságos ezért fontos lenne a járdák felújítása és egyben karbantartása. 
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c) idősek informatikai jártassága 

 
A művelődési ház könyvtárában található eMagyarország pont keretien belül biztosított az internet 
hozzáférés amelyet az idősebb (50év feletti) korosztály csak 2-3 fővel használja, ők is inkább alkalmanként 
nem rendszeresen. Az önkormányzatnak nincsen adata a településen élő idősek informatikai jártásságáról.  

 

 

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

 
A településen kevés az idősebb korosztályt, megcélzó programot rendeznek, pl. előadások, kiállítások. 
Minden évben a faluban élő nyugdíjasok számára rendeznek egy összejövetelt, ahol köszöntik őket, az 
iskolás gyermekek versmondással, énekléssel készülnek az idősek részére, akik nagy örömmel fogadják 
szereplésüket.  

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Járdák, utak rossz állapota Járdák, utak helyreállítása 

  

  

  

  

  

 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

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

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit 
jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően 
korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. 

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden olyan 
személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb 
akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi 
szerepvállalását. 
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a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás) 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
A településen nem él fogyatékos személy az Önkormányzat tudomása szerint, de fontos az 
akadálymenetesítés a településen. 

 

A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett 
foglalkoztatásra jogosult. 

A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a 
munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az 
átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. 

Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, úgy 
számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint biztosítani kell. A 
védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti. 

Fogyatékkal élő munkavállaló, aki 

a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy 

b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. 

Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki 

a) rehabilitációs ellátásban részesül, 

b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális 
járadékban részesült. 
(Flt. 57/B §.) 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

 Fogyatékossági támogatás: A Fot. 22. §-a alapján biztosított fogyatékossági támogatás a súlyosan 
fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A 
támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi segítséggel járuljon 
hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. 

 
 Rokkantsági járadék: A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet értelmében aki a 
25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve 80 %-os vagy azt meghaladó mértékű 
egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg, 
rokkantsági járadékra jogosult. 

  
 Közlekedési kedvezmény: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében szerzési és átalakítási támogatásra (közlekedési 
kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult 

 
 Parkolási igazolványra az a személy jogosult, 

aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott, 

aki látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi fogyatékosnak minősül, 
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akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján 2001. július 1-jét 
megelőzően vaknak minősítettek, vagy aki vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, 
értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül 

 

 Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák: 

Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás 

Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek otthona, 
rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon. 

 
 
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban 
részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 26 1 

2009 24 1 

2010 24 1 

2011 n.a. n.a. 

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A megváltozott munkaképességű személyek ellátásában résztvevők száma a 2008-2009. évekig csökkent, 
majd a 2010. évtől ez a szám stagnál, így a 2011. évben 24 fő. Az egészségkárosodott személyek szociális 
ellátásában részesülők száma a településen a 2008-2011. évig 1 fő. 

 

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

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő középületek közül a háziorvosi rendelő akadálymentesített, ahol 
rámpa, és mozgáskorlátozottak részére kialakított mosdó található.  A településen lévő vállalkozásban 
működő fiókgyógyszertár szintén akadálymentesített. Noszlop község Önkormányzata az idei évben 
sikeresen pályázott, a Községháza akadálymentesítésére. Minden önkormányzati tulajdonú középület 
akadálymentesítésére szükséges lenne.  

 
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és 
kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 

 
A településen lévő művelődési ház, ahol a kulturális és sportrendezvényeket tartják nincs 
akadálymentesítve. 
 
c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
A településen működő gyárban mozgássérültek részére nincsen kialakítva mosdó, egyedül csak rámpa és 
hangos tájékoztatásra szolgáló eszköz van kiépítve. 
 
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
A településen a járdák a parkok az autóbusz várok nincsenek akadálymentesítve. 
 
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 
A településen a fogyatékos személyek számára nem állnak rendelkezésre speciális közlekedési megoldások 
és nincsen fogyatékosok nappali intézménye sem. 
 
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 

A településen nem él fogyatékos személy. 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

közszolgáltatásokhoz, közösségi  közlekedéshez, 
információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 

való hozzáférési lehetőségek 
akadálymentesítésének hiánya 

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

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

 
A településen Polgárőr és Tűzmegelőző Egyesület működik. 
 

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

 
A településen Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik, amely együttműködési megállapodásban áll 
Noszlop község Önkormányzatával és a Noszlopi Református Egyházközséggel. 
 
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

 
Noszlop község Önkormányzata az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás tagja, amely 2013. június 30-
ával megszűnik. Noszlop község Önkormányzata 2014. január 1. napjától a Somló Környéki Többcélú 
Kistérségi Társuláshoz szeretne csatlakozni. 
 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
Ilyen kapcsolata nincs a településnek. 
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

  
Ilyen kapcsolata nincs a településnek. 
 

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

 
Ilyen kapcsolata nincs a településnek. 

 
 

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 

 
 Lásd 8. pont. 
 
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását 
szolgáló eszközök bemutatása. 

Település honlapja 
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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 

-magas munkanélküliség, 
-rossz lakhatási körülmények, 
-önkormányzati szociális lakások 
lelakottsága, 
- megélhetési gondok, 
-közösségi közhasználatú 
számítógépállomány elavultsága 

- közmunkaprogram növelése, 
 - életvezetési tanácsok, 
 - önkormányzati lakások felújítása,  
- élelmiszer adományozás, 
 - közösségi közhasználatú 
számítógépállomány cseréje, felújítása 

Gyermekek 

- rossz étkezési körülmények, 
 -gyermekek kirekesztettsége,  
- ifjúsági klubok hiánya,  
- a szociálisan rászoruló gyermekek 
továbbtanulásának nehézsége,  
- óvoda felszereltségének és férőhelyek, 
bútorok, játékok hiánya 
 - SNI gyermekek fejlesztésére alkalmas 
helyiség hiánya,  
- pályaválasztást segítő programok hiánya,  
- sportolásra alkalmas pálya hiánya 
 - diétás speciális étkezés biztosításának 
hiánya 

- nyári gyermekétkeztetés biztosítása, 
 - szociálisan rászoruló gyermekek nyári 
táboroztatása,  
- szabadidő hasznos eltöltése,  
- tanévkezdési támogatások, ingyenes 
tankönyv,  
- továbbtanulást segítő pályázatok - óvodai 
berendezések korszerűsítése, férőhelyek 
bővítése,  
- fejlesztő szobák kialakítása, - 
pályaválasztást segítő programok 
létrehozása,  
- sportolásra alkalmas eszközök beszérzése 
és atlétikai pálya kiépítése, 
 - speciális étkezést biztosító szolgáltatók 
felkeresése 

Idősek - járdák, utak rossz állapota - járdák, utak helyreállítása 

Nők 
- gyermekfelügyelet hiánya a tanszünetben, 
- nők részére közösségi klub hiánya 

- gyermekfelügyelet biztosítása nyári tábor 
szervezésével, 
 - nők számára közösségi klub létrehozása 

Fogyatékkal 
élők 

- közszolgáltatásokhoz, közösségi 
közlekedéshez, információhoz és a 
közösségi élet gyakorlásához való 
hozzáférési lehetőségek 
akadálymentesítésének hiánya 

-  akadálymentesítés 
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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 

-munkanélküliség 
csökkentése,közmunkaprogram 
növelése  
- életvezetési tanácsok, családsegítés 
 - önkormányzati szociális  ingatlanok 
felújítása, helyreállítása,  
- élelmiszer adományozás 
(élelmiszerbank által) 
 - közösségi közhasználatú számítógép 
állomány korszerűsítése 

- önkormányzat, munkaügyi központ, 
pályázatíró, védőnő, családsegítő, Anyák 
klubja civil szervezet vezetője, 
művelődésszervező 

Gyermekek 

- nyári gyermekétkeztetés biztosítása, 
 - szociáisan rászoruló gyermekek 
táboroztatása,  
- szabadidő hasznos eltöltése, - 
tanévkezdési, továbbtanulási 
támogatások (ingyenes tankönyv, Bursa 
Hungarica Ösztöndíj és Arany János 
tehetséggondozó Program) biztosítása, 
 - óvodai épületbővítés és berendezések 
( bútorok, sódézsa) játékok 
korszerűsítése, SNI gyermekek részére 
fejlesztő szoba kialakítása 
 - mozgásigénye fejlesztése az iskolában  
– diétás spreciális étkezés biztosítása, 
 - pályaválasztási programok szervezése 

- önkormányzat, családsegítő, védőnő, 
művelődésszervező, pedagógusok, óvónők, 
civil szevezetek, pályázatíró, vállakozó, 
étkeztetést biztosító szolgáltató 

Idősek - járdák, utak állapotának helyre állítása 
- önkormányzat, pályázatíró, kivitelező 
vállalkozó 

Nők 

- gyermekfelügyelet biztosítása a 
tanszünetben nyári tábor szervezésének 
keretében – nők számára közösségi klub 
helyiség létrehozása önkormányzati 
épület felújításnak keretében 

- önkormányzat, művelődésszervező, 
családsegítő,  - önkormányzat, Anyák Klubja 
vezetője, pályázatíró, kivitelező vállakozó 

Fogyatékkal 
élők 

- közszolgáltatásokhoz, közösségi 
közlekedéshez, információhoz és 
közösségi élet gyakorlásához való 
hozzáférés lehetőségeinek 
akadálymentesítése 

- önkormányzat, pályázatíró, kivitelező 
vállalkozó 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: 
Munkanélküliség csökkentése, 
közmunkaprogram növelése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Táblázat adatai 

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

Munkanélküliség csökkentése a településen a 
közmunkaprogramba való bevonás által 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

- munkanélküli emberek felkutatása a 
településen - tájékoztatás a munkanélküli 
juttatásokkal kapcsolatba, - munkaügyi 
központtal való kapcsolattartás, - pályázati 
kiírások figyelése 

Résztvevők és 
felelős 

Munkanélküli emberek, önkormányzat 

Partnerek Önkormányzat, munkaügyi központ 

Határidő(k) pontokba szedve 2 év 

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

A településen lévő munkanélküliség csökkentése 
a közmunkaprogramba való bevonás által 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Sikertelen pályázat, pénzhiány, a munkanélküliek 
nem működnek együtt az önkormányzattal és a 
munkaügyi központtal sem 

Szükséges erőforrások 
pályázati, önkormányzati erőforrás, 
humánemberi erőforrás 
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Intézkedés címe: Életvezetési tanácsok, családsegítés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Rossz lakhatási körülmények 

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

Rossz lakhatási körülmények javítása, tiszta és egészséges életmód 
megvalósítása érdekében 
 Rövid: - eljutni minden érintett családhoz és felmérni a lakás helyzetét, - 
partnerek összegyűjtése, - lehetőségek elemzése (pályázatok) 
 Közép: - megvalósítási szakasz, - visszajelzések, probléma feltárás, további 
partnerek bevonása, - pályázatok benyújtása  
Hosszú: - További segítéség biztosítás. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Lakások állapotának és a motivációnak a felmérése, családok 
szemléletmódjának megváltoztatása 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, érintett családok, védőnő, családsegítő 

Partnerek Önkormányzat, védőnő, családsegítő, pályázatíró, szociális ügyintéző 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1 év 

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

Az összes rossz lakhatási körülmények, igénytelen lakások feltárása 
megtörténik. A családok folyamatos kapcsolatban maradnak a védőnővel és 
a családgondozóval, akik életvezetési tanácsadással segítik őket. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Az érintett családok nem működnek együtt.  

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzati erőforrás, pályázati erőforrás, emberi-humán erőforrás, 
anyagi erőforrás 
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Intézkedés címe: Önkormányzati szociális ingatlanok felújítása, helyreállítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Önkormányzati szociális ingatlanok elhanyagoltsága, korszerűtlensége 

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

Rövid: - önkormányzati tulajdonba lévő szociális épületek felmérése, 
 Közép: önkormányzati szociális ingatlanok felújítása 
 Hosszú: felújított ingatlanok állagmegóvása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Önkormányzati szociális ingatlanok felújítása, állagmegóvása 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, szociális lakások bérlői,  

Partnerek Önkormányzat, pályázat író, kivitelező vállalkozó 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

3 év 

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

Az összes szociális önkormányzati lakás felmérése megtörténik. A 
felújítások lezajlanak. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- nem vigyáznak az új állapotra, hamar visszaamortizálódik,  
- pénzügyi erőforrás hiánya, 
 - pályázatok figyelése 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati erőforrás, önkormányzati erőforrás 
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Intézkedés címe: Élelmiszeradományozás ( élelmiszerbank által) 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Megélhetési gondok a településen 

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

Rövid: a rászoruló családok feltérképezése.  
Közép: adományosztás megszervezése, lebonyolítása  
Hosszú: további pályázatok figyelése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- pályázati kiírások figyelése, 
 - önkormányzati költségvetés feltérképezése, 
 - kiosztás megszervezése 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, családsegítő, házi gondozók 

Partnerek Önkormányzat, lakosság,  

Határidő(k) 
pontokba szedve 

A következő 5 évben 

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

Az összes rászoruló család, illetve személy tartós élelmiszeradományt kap. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Sikertelen pályázat, pénzügyi erőforrás hiánya 

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzati erőforrás, pályázati erőforrás, humán-emberi erőforrás 
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Intézkedés címe: Közösségi közhasználatú számítógép állomány korszerűsítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A közösségi közhasználatú számítógép állomány elavult 

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

Rövid: -számítógépek állapotának felmérése, - lehetőségek felmérése 
(pályázatok) Közép: - megvalósítási szakasz, pályázatok benyújtása Hosszú: 
100% megvalósítás 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Számítógépek állapotának felmérés, pályázatok figyelése, számítógépállomány 
korszerűsítése. 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, művelődésszervező, könyvtáros,  

Partnerek Önkormányzat, pályázatíró cégek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

3 év 

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

Az közösségi közhasználatú számítógépek felújítása, cseréje megtörnétik 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Sikertelen pályázat, nem helyesen használják az új számítógépeket és ez által 
rongálódnak. 

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzati erőforrás, pályázati erőforrás 
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Intézkedés címe: Nyári gyermekétkeztetés biztosítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Táblázat adatai 

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

Szociálisan rászoruló gyermekek a szünidő hétköznapjain való legalább 
egyszeri meleg étkeztetése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- a rászoruló gyermekek számának felmérése, - családsegítő, vállalkozók 
Önkormányzat, civil szervezetek megkeresése, - pályázati kiírások figyelése, - 
önkormányzati költségvetés feltérképezése, - pályázatíró bevonása 

Résztvevők és 
felelős 

Érintett gyermekek, családgondozó, önkormányzat, iskola, óvoda, védőnő, 
civil szervezetek 

Partnerek Civil szervezetek, családsegítő 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

A következő 5 évben minden nyáron 

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

A nyári gyermekétkeztetésben résztvevők száma. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Sikertelen pályázat, pénzügyi támogatás hiánya  

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzati erőforrás, pályázati erőforrás, emberi-humán erőforrás 
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Intézkedés címe: A szociálisan rászoruló gyermekek nyári táboroztatása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Táblázat adatai 

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

Szociális rászoruló gyermekek táboroztatása, a szünidő alatt azon belül napi 
háromszori meleg étkezés biztosítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- a szociálisan rászoruló gyermekek létszámfelmérése, - civil szervezetek, 
családsegítő védőnő, Önkormányzat, vállalkozók megkeresése, - pályázati 
kiírások figyelése, - önkormányzat költségvetésének felmérése, - feladat 
ütemterv készítése, pályázatíró bevonása,  

Résztvevők és 
felelős 

Iskola, óvoda, családgondozó, művelődésszervező, védőnő, önkormányzat 

Partnerek Civil szervezetek, önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Következő 5 évben minden nyáron 

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

Az összes szociálisan rászoruló gyermek nyári táboroztatása megvalósul. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pénzügyi erőforrás hiánya 

Szükséges erőforrások 
Önkormányzati, pályázati, pénzügyi erőforrások, adományok, emberi-humán 
erőforrás  

 



 80 

 
 

Intézkedés címe: Szabadidő hasznos eltöltése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen nincsen ifjúsági klub a gyermekek számára 

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

Rövid: - önkormányzati tulajdonba lévő épületek felmérése,  
Közép: önkormányzati szociális ingatlanok felújítása, ifjúsági klub számára 
Hosszú: felújított ingatlanok állagmegóvása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Önkormányzati ingatlanok külső-belső felújítása 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, iskola, óvoda, művelődésszervező, családsegítő 

Partnerek Önkormányzat, pályázat író, kivitelező vállalkozó 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

3 év 

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

Az önkormányzati tulajdonba lévő lakás felmérése megtörténik. A felújítások 
lezajlanak, és ifjúsági klub létrejön. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

- nem vigyáznak az új állapotra, hamar visszaamortizálódik, - pénzügyi erőforrás 
hiánya 

Szükséges erőforrások Önkormányzati, pénzügyi pályázati erőforrások, humán-emberi erőforrások 
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Intézkedés címe: 
Tanévkezdési, továbbtanulási támogatások (ingyenes tankönyv, Bursa 
Hungaria Ösztöndíjpályázat, Arany János Tehetséggondozó program) 
biztosítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen sok a szociálisan rászoruló gyermek, nehézkes a továbbtanulás 
biztosítása a szülőnek 

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

Rövid: Segélyek, továbbtanulási támogatások.  
Közép: A rászoruló gyermekek tanulásához szükséges anyagi hozzájárulás.  
Hosszú: Továbbtanulás ösztönzése, sikeres iskolai tanulmányok 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- rászoruló gyermekek számának feltérképezése, 
 - iskolával és óvodával való kapcsolattartás 
 - pályázati kiírások figyelése, - önkormányzati költségvetés feltérképezése, 
 - pályázatíró bevonása,  

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, óvoda, iskola, civil szervezetek, családsegítő 

Partnerek Önkormányzat, óvoda, iskola 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Az elkövetkező 5 évben 

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

Rövid: hányan kaptak segélyt, ingyenes tankönyvellátást, tanévkezdési 
támogatást. Közép: A gyermekek létszáma, továbbtanulók száma. Hosszú: hány 
gyermeknek változik meg az élet körülménye. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Sikertelen pályázat, pénzügyi erőforrás hiánya 

Szükséges erőforrások Önkormányzati, pénzügyi pályázati erőforrások, humán-emberi erőforrások 
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Intézkedés címe: 
Óvodai épületbővítés és berendezések ( bútorok, sódézsa), játékok 
korszerűsítése, sajátos nevelési igényű gyermekek részére fejlesztő 
szoba kialakítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Táblázat adatai 

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

 Az óvodai férőhely bővítése és a berendezések, játékok korszerűsítése, 
Sajátos nevelési igényű tanulók számára fejlesztő szoba kialakítása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

pályázati kiírások figyelése, önkormányzati költségvetés feltérképezése, - 
óvoda épületének felmérése szakember bevonásával, - koordinátor 
kiválasztása, - feladatütemterv elkészítése, pályázatíró bevonása 

Résztvevők és 
felelős 

Óvoda, önkormányzat 

Partnerek Önkormányzat, vállalkozók 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

2 év 

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

Az óvodába a férőhelyek bővítése miatt több gyermeket tudnak a szülők 
beiratni, az óvodai berendezések korszerűsítése által könnyebb lesz a 
gyermekekkel való foglalkozás. A sajátos nevelési igényű tanulók részére 
külön fejlesztő szoba kialakítása nagymértékben hozzájárul a 
fejődésükhöz. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Sikertelen pályázat 

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzati, pénzügyi, pályázati humán-emberi erőforrás 
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Intézkedés címe: Mozgásigény fejlesztése az iskolában 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nagyon keveset mozognak a gyerekek önállóan. Tanuló létszáma alig 25% 

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

Rövid: motiváció/igény felmérése, - gyermekek és szülői vélemények felmérése 
kérdőívvel.  
Közép: mozgáskultúra igény fejlesztése foglalkozásokkal, - sportpálya 
kialakítása.  
Hosszú: Önálló mozgást végzők arányának 50%-ra való emelése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Felmérés, - pályakiépítés, - sportfoglalkozások, - délutáni bajnokságok 
szervezése, - szakemberek toborzása 

Résztvevők és 
felelős 

Gyermekek, szülők, pedagógusok, iskola sportegyesület, Önkormányzat 

Partnerek Önkormányzat, sportegyesületek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Rövid: 3 hónap,  
Közép: 1 év,  
Hosszú: 3 év 

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

A felmérések három hónapon belül lezajlanak. Foglalkozások szervezése, 
szakemberek igénybevételével, sportfoglalkozások megtartása 1 éven belül. 
Hosszú távon a sportpálya átalakításával 5-10 évig fenntartható. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Alacsony érdeklődési szint, - hatékony propaganda és innovatív foglalkozás 
szervezése, sportszerek beszerzése 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati, pénzügyi, önkormányzati erőforrás, humán-emberi erőforrás 
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Intézkedés címe: Diétás spreciális étkezés biztosítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Több gyermek  speciális étkezést igényel, helyben nincs olyan vállalkozó aki 
ezt biztosítani tudná 

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

Rövid: a speciális étkezést igénylő gyermekek és ezek ellátást biztosító 
vállalkozók felmérése.  
Közép: legkedvezőbb szolgáltató kiválasztása, visszacsatolás, visszajelzés, 
problémák feltárása, - esetleges további partnerek bevonása.  
Hosszú: 100 % megvalósítás, diétás speciális étkezés megfelelő biztosításának 
megvalósulása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

pályázati kiírások figyelése, önkormányzati költségvetés feltérképezése, 
étkeztetést biztosító vállalkozók árajánlatainak megkérése, azok 
összehasonlítása, - felmerült problémák kiküszöbölése 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, iskola, óvoda,  védőnő, étkeztetést biztosító vállalkozók 

Partnerek Önkormányzat, iskola, óvoda, szülök, vállalkozók 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

3 év 

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

Minden diétás és speciális étkeztetést igénylő gyermek étkeztetése megoldódik 
az intézményekben, egészséges fejlődésükhöz való hozzájárulás nagymértékben 
növekszik. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Sikertelen pályázat, pénzügyi erőforrás hiánya, étkeztetést biztosító vállalkozó 
hiánya, magas költségek 

Szükséges erőforrások Pályázati, pénzügyi,önkormányzati erőforrás, humán-emberi erőforrás 
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Intézkedés címe: Pályaválasztási programok szervezése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Kevés a pályaválasztás segítő program a továbbtanuló gyermekek részére 

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

A gyermekek számára pályaválasztási programok növelése az iskolában, 
üzemlátogatások megszervezése, illetve a környező továbbtanulást biztosító 
közintézményekbe való ellátogatás keretében. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- pályázati kiírások figyelése, 
 - önkormányzati költségvetés figyelése,  
- partnerek felkeresése, 
 - közlekedési társaságok felkeresése  
- programok megszervezése és lebonyolítása,  

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, iskola, pedagógusok, gyermekek, szülők, családsegítő 

Partnerek 
Önkormányzat, iskola, gyermekek, szülők, vállalkozók, a környező 
továbbtanulást biztosító közintézmények 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1 év 

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

A gyermekek elégedettségének felmérése és a továbbtanulási kedv 
növekedésének vizsgálata 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Célcsoport érdektelensége, partnerek korlátozott lehetőségei, pénzügyi 
pályázati erőforrás hiánya  

Szükséges erőforrások Emberi-humán erőforrás, pályázati önkormányzati és pénzügyi erőforrás 
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Intézkedés címe: Járdák, utak helyreállítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen a járdák és az utak állapota nem megfelelő ezáltal az időseknek 
gondot okoz a közlekedés 

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

Rövid: - lehetőségek felmérése ( pályázatok), - önkormányzati költségvetés 
feltérképezése  
Közép: - megvalósítás, - problémák feltárása, - visszajelzések 
 Hosszú:  - 100% megvalósítás 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

pályázati kiírások figyelése, - pályázatíró bevonása - járdák, utak állapotának 
felmérése szakember segítségével, - feladatütemterv készítése, - átmeneti 
megoldás a gyalogos forgalomra,   

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, lakosság, közlekedési társaságok, kivitelező vállalkozók, 
közlekedési társaságok 

Partnerek Önkormányzat, kivitelező vállalkozó, szakemberek,  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2 év 

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

A járdák és az utak helyre állítása megtörténik, ezálltal a település 
infrastruktúrája pozitív mértékben javul, az idősek könnyebben közlekednek 
majd a falu járdáin és útjain, csökkennek a balestek 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Sikertelen pályázat, pénzügyi erőforrás hiánya, nem vigyáznak az új állapotra, 
gyors mértékben visszaamortizálódik 

Szükséges erőforrások Önkormányzati, pénzügyi, pályázati erőforrás,  
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Intézkedés címe: 
Gyermek felügyelet biztosítása a tanszünetben nyári tábor szervezésének 
keretében 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A gyermekek tanszüneti elhelyezése, a szabadidő hasznos eltöltése nem 
biztosított 

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

Rövid: A szülők, gyermekek igényeinek felmérése.  
Közép: Nyári táborok megszervezése  
Hosszú: Javul a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésének a módja. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- motiváció felmérése, - civil szervezetek, családsegítő, pedagógusok 
megkeresése, - pályázati kiírások figyelése, - önkormányzati költségvetés 
feltérképezése, - anyagszükségletek és programok szervezéséhez való anyagi 
költségek felmérése, - feladat ütemterv készítése 

Résztvevők és 
felelős 

Gyermekek, művelődésszervező, önkéntesek 

Partnerek 
Önkormányzat, védőnő, családgondozó, helyi vállalkozók, pályázatíró, civil 
szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

A következő 5 évben minden nyáron 

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

A gyermekek szünidei nyári táboroztatása megtörténik 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Gyermekek érdektelensége, pályázati erőforrás hiánya, emberi- humán erőforrás 
hiánya 

Szükséges erőforrások Önkormányzati pénzforrás, pályázati pénzforrás, emberi-humán erőforrás 
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Intézkedés címe: 
Nők számára közösségi klubhelyiség létrehozása önkormányzati épületfelújítás 
keretében 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen nincsen közösségi klubhelyiség 

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

Rövid: Az önkormányzati használaton kívüli épületek felmérése, - lehetőségek 
felmérése (pályázatok), - igény felmérése a klub kialakításával kapcsolatba 
Közép: - megvalósítási szakasz, visszajelzések problémák, pályázatok benyújtása, 
- kivitelező vállalkozó felkeresése.  
Hosszú: 100% megvalósítás, önálló működés. - állagmegóvás 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- önkormányzati használaton kívüli ingatlanok felmérése szakemberek 
bevonásával, - pályázati kiírások figyelése, - önkormányzati költségvetés 
feltérképezése, - anyagszükségletek felmérése, - feladat ütemterv elkészítése, - 
megvalósítás során felmerült problémák feltárása, kiküszöbölése 

Résztvevők és 
felelős 

Nők lakosság, Anyák Klubja, önkormányzat, vállalkozók 

Partnerek 
Önkormányzat, Anyák Klubja, szakemberek, polgármester, pályázatíró, kivitelező 
vállalkozó 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

3 év 

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

A településen élő női lakosság felmérése megtörténik a klubbal kapcsolatban.  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem vigyáznak az új állapotra, hamar visszaamortizálódik 

Szükséges erőforrások 
Emberi pénzügyi, pályázati erőforrás, adományok, önkormányzati hozzájárulás, 
lakossági támogatás  
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Intézkedés címe: 
 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és közösségi 
élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségeinek akadálymentesítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen az önkormányzati épületek, buszmegállók nincsenek 
akadálymentesítve 

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

Rövid: - az önkormányzati épültek, és a településen lévő buszmegállók 
feltérképezése akadálymentesítés szempontjából. – lehetőségek felmérése 
(pályázatok) 
 Közép: - megvalósítási szakasz, visszacsatolás, visszajelzések, probléma 
feltárása, további partnerek bevonása, - pályázatok benyújtása.  
Hosszú: 100% megvalósítás, akadálymentes közlekedés 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- pályázati kiírások figyelése, - önkormányzati költségvetés feltérképezése, - 
épületek, buszmegállók állagának felmérése szakember bevonásával – 
koordinátor kiválasztása, - feladat ütemterv elkészítése, - pályázatíró bevonása 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, polgármester,  

Partnerek 
Pályázatíró, önkormányzat, polgármester, kivitelező vállalkozó, közlekedési 
társaságok 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2 év 

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

Az összes önkormányzati tulajdonú épület, illetve a buszmegállók 
akadálymentesítése megtörténik. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Sikertelen pályázat, nem vigyáznak az új állapotra 

Szükséges erőforrások Humán-emberi, pénzügyi, pályázati erőforrások, önkormányzati erőforrás 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 A B C D E F G H I J 

Intézked
és 

sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseibe

n feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az 
intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentum
okkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az 
intézkedés 

megvalósítá
sának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményesség

ét mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 

erőforrások  
(humán, pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatóság

a 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Munkanélküliség 
csökkentése a 

közmunkaprog-ram 
növelése 

Táblázat adatai Munkanélküliség 
csökkentése 

EU 2020 
stratégia 

Munkanélküliség 
csökkentése a 
településen a 
közmunkaprogramba 
való bevonás által 

Önkormányzat 2 év munkanélküliek Pályázati, önkormányzati 
erőforrás, humánemberi 
erőforrás 

5 év 

2 Életvezetési 
tanácsok, 

családsegítés 

Rossz lakhatási 
körülmények 

Lakhatási 
körülmények 
javulása 

EU 2020 
stratégia 

Rossz lakhatási 
körülmények javítása, 
tiszta és egészséges 
életmód megvalósítása 
érdekében 

 

Családsegítő, 
Védőnő 

1 év Szociálisan 
rászoruló családok 

Önkormányzati erőforrás, 
pályázati erőforrás, emberi-
humán erőforrás, anyagi 
erőforrás 

5 év 

3 Önkormányzati 
szociális ingatlanok 

felújítása, 
helyreállítása 

Önkormányzati 
szociális ingatlanok 
elhanyagoltsága, 
korszerűtlensége 

Önkormányzati 
szociális lakások 
helyreállítása 

Településren-
dezési Terv 

Önkormányzati szociális 
ingatlanok felújítása, 
állagmegóvása 

Önkormányzat 3 év 2 db szociális 
önkormányzati 
ingatlan 

Pályázati erőforrás, 
önkormányzati erőforrás 

5 év 

4 Élelmiszeradomány
ozás ( 

élelmiszerbank 
által) 

Megélhetési gondok 
a településen 

Szociálisan 
rászoruló 
lakosság 
támogatása 

„Legyen jobb a 
gyermekeknek” 
Nemzeti 
stratégia 

- pályázati kiírások 
figyelése, 
 - önkormányzati 
költségvetés 
feltérképezése, 

 - kiosztás 
megszervezése 

Önkormányzat, 
Családsegítő 

Minden 
évben, 5 éven 
keresztül 

Szociálisan 
rászoruló családok 

Önkormányzati erőforrás, 
pályázati erőforrás, humán-
emberi erőforrás 

5 év 

5. Közösségi 
közhasználatú 
számítógép 
állomány 
korszerűsítése 

A közösségi 
közhasználatú 
számítógép állomány 
elavult 

A közösségi 
közhasználatú 
számítógépek 
fejlesztése 

„Legyen jobb a 
gyermekeknek” 
Nemzeti 
stratégia 

Számítógépek 
állapotának felmérés, 
pályázatok figyelése, 
számítógép állomány 
korszerűsítése. 

Önkormányzat 3 év Közösségi 
közhasználatú 
számítógépek 

Önkormányzati erőforrás, 
pályázati erőforrás 

5 év 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Nyári 
gyermekétkeztetés 

biztosítása 

Táblázat adatai Szociálisan 
rászoruló 
gyermekek nyári 
étkeztetésének 
megvalósulása 

„Legyen jobb a 
gyermekeknek” 
Nemzeti 
stratégia 

Szociálisan rászoruló 
gyermekek a szünidő 
hétköznapjain való 
legalább egyszeri meleg 
étkeztetése 

Önkormányzat, 
Családsegítő 

A következő 5 
évben minden 
nyáron 

Szociálisan 
rászoruló 
gyermekek 

Önkormányzati erőforrás, 
pályázati erőforrás, emberi-
humán erőforrás 

5 év 

2 A szociális rászoruló 
gyermekek nyári 

Táblázat adatai A szociálisan 
rászoruló 
gyermekek nyári 

„Legyen jobb a 
gyermekeknek” 
Nemzeti 

Szociális rászoruló 
gyermekek 
táboroztatása, a 

Önkormányzat, 
Családsegítő 

A következő 5 
évben minden 
nyáron 

Szociálisan 
rászoruló 
gyermekek 

Önkormányzati, pályázati, 
pénzügyi erőforrások, 
adományok, emberi-humán 

5 év 
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táboroztatása táboroztatásának 
megvalósulása 

stratégia szünidő alatt azon belül 
napi háromszori meleg 
étkezés biztosítása 

erőforrás 

3 Szabadidő hasznos 
eltöltése 

A településen 
nincsen ifjúsági klub 
a gyermekek 
számára 

 Településren-
dezési terv 

Rövid: - önkormányzati 
tulajdonba lévő 
épületek felmérése, 
Közép: önkormányzati 
szociális ingatlanok 
felújítása, ifjúsági klub 
számára 

Hosszú: felújított 
ingatlanok 
állagmegóvása 

Önkormányzat, 
Családsegítő, 
Művelődésszer-vező 

3 év Önkormányzati 
épület 1 db. 

Önkormányzati, pénzügyi 
pályázati erőforrások, humán-
emberi erőforrások 

5 év 

4 Tanévkezdési, 
továbbtanulási 
támogatások ( 
ingyenes tankönyv, 
Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázat, 
Arany János 
tehetséggondozó 
program) 
biztosítása 

A településen sok a 
szociálisan rászoruló 
gyermek, nehézkes a 
továbbtanulás 
biztosítása a 
szülőnek 

A településen élő 
gyermekek 
támogatása. 

Közoktatási és 
Esélyegyenlősé
gi 
Helyzetelemzés 
és Intézkedési 
Terve 

Rövid: Segélyek, 
továbbtanulási 
támogatások. 
Közép: A rászoruló 
gyermekek tanulásához 
szükséges anyagi 
hozzájárulás. 

Hosszú: Továbbtanulás 
ösztönzése, sikeres 
iskolai tanulmányok 

Önkormányzat, 
Iskola, 

Minden 
évben, 5 éven 
keresztül 

5 fő gyermek Önkormányzati, pénzügyi 
pályázati erőforrások, humán-
emberi erőforrások 

5 év 

5 Óvodai 
épületbővítés és 
berendezések ( 

bútorok, sódézsa) 
játékok 

korszerűsítése , SNI 
gyermekek részére 

fejlesztő szoba 
kialakítása 

Táblázat adatai Óvodai 
épületbővítés és 
berendezések 
(bútorok, 
sódézsa) játékok 
korszerűsítése , 
SNI gyermekek 
részére fejlesztő 
szoba kialakítása 

Közoktatási és 
Esélyegyenlősé
gi 
Helyzetelemzés 
és Intézkedési 
Terve 

Óvodai épületbővítés és 
berendezések ( 
bútorok, sódézsa) 
játékok korszerűsítése , 
SNI gyermekek részére 
fejlesztő szoba 
kialakítása 

Önkormányzat, 
Óvoda 

2 év Óvodai 
férőhelyek, 
játékok, bútorok, 

Önkormányzati, pénzügyi, 
pályázati humán-emberi 
erőforrás 

5 év 

6 Mozgásigény 
fejlesztése az 

iskolában 

A gyermekek részére 
nincs megfelelő 
sportolást biztosító 
létesítmény, pálya 
illetve sporteszközök 

Megfelelő 
sportolási 
lehetőségek 
elősegítése 

Közoktatási és 
Esélyegyenlősé
gi 
Helyzetelemzés 
és Intézkedési 
Terve 

Rövid: motiváció/igény 
felmérése, - gyermekek 
és szülői vélemények 
felmérése kérdőívvel. 
Közép: mozgáskultúra 
igény fejlesztése 
foglalkozásokkal, - 
sportpálya kialakítása. 

Hosszú: Önálló mozgást 
végzők arányának 50%-
ra való emelése 

Önkormányzat, 
Iskola 

3 év Sportolási 
lehetőséget 
biztosító 
létesítmény, és 
eszközök 

Pályázati, pénzügyi, 
önkormányzati erőforrás, 
humán-emberi erőforrás 

5 év 

7 Diétás speciális 
étkezés biztosítása 

Több gyermek  
speciális étkezést 
igényel, helyben 
nincs olyan 
vállalkozó, aki ezt 
biztosítani tudná 

A gyermekek 
részére diétás és 
speciáis étkezés 
megvalósítása 

Közoktatási és 
Esélyegyenlősé
gi 
Helyzetelemzés 
és Intézkedési 
Terve 

Rövid: a speciális 
étkezést igénylő 
gyermekek és ezek 
ellátást biztosító 
vállalkozók felmérése. 
Közép: legkedvezőbb 
szolgáltató kiválasztása, 
visszacsatolás, 

Önkormányzat, 
Iskola 

3 év Diétás és speciális 
étkezést igénylő 
gyermekek 

Pályázati, pénzügyi, 
önkormányzati erőforrás, 
humán-emberi erőforrás 

5 év 
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visszajelzés, problémák 
feltárása, - esetleges 
további partnerek 
bevonása. 

Hosszú: 100 % 
megvalósítás, diétás 
speciális étkezés 
megfelelő 
biztosításának 
megvalósulása 

8 Pályaválasztási 
programok 
szervezése 

Kevés a 
pályaválasztás segítő 
program a 
továbbtanuló 
gyermekek részére 

Pályaválasztás 
megkönnyítése 

Közoktatási és 
Esélyegyenlősé
gi 
Helyzetelemzés 
és Intézkedési 
Terve 

A gyermekek számára 
pályaválasztási 
programok növelése az 
iskolában, 
üzemlátogatások 
megszervezése, illetve a 
környező 
továbbtanulást 
biztosító 
közintézményekbe való 
ellátogatás keretében 

Önkormányzat, 
Iskola 

1 év Az általános iskola 
8. osztályába járó 
diákok 

Emberi-humán erőforrás, 
pályázati önkormányzati és 
pénzügyi erőforrás 

5 év 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Gyermek felügyelet 
biztosítása a 

tanszünetben nyári 
tábor 

szervezésének 
keretében 

A gyermekek 
tanszüneti 
elhelyezése, a 
szabadidő hasznos 
eltöltése nem 
biztosított 

Gyermekfelügyel
et részbeni 
megoldása a 
tanszünetben 

„Legyen jobb a 
gyermekeknek” 
Nemzeti 
stratégia 

Rövid: A szülők, 
gyermekek igényeinek 
felmérése. 
Közép: Nyári táborok 
megszervezése 

Hosszú: Javul a 
gyermekek 
szabadidejének hasznos 
eltöltésének a módja 

Önkormányzat, 
Művelődésszer- 
vező 

A következő 5 
évben minden 
nyáron 

A településen élő 
gyermekek 

Önkormányzati pénzforrás, 
pályázati pénzforrás, emberi-
humán erőforrás 

5 év 

2 Nők számára 
közösségi 

klubhelyiség 
létrehozása 

önkormányzati 
épület felújítás 

keretében 

A településen 
nincsen közösségi 
klubhelyiség 

Nők számára 
közösségi klub 
létrehozása 

Település-
rendezési terv 

Rövid: Az 
önkormányzati 
használaton kívüli 
épületek felmérése, - 
lehetőségek felmérése 
(pályázatok), - igény 
felmérése a klub 
kialakításával 
kapcsolatba Közép: - 
megvalósítási szakasz, 
visszajelzések 
problémák, pályázatok 
benyújtása, - kivitelező 
vállalkozó felkeresése. 

Hosszú: 100% 
megvalósítás, önálló 
működés. - 
állagmegóvás 

Önkormányzat 3 év 1 épület Emberi pénzügyi, pályázati 
erőforrás, adományok, 
önkormányzati hozzájárulás, 
lakossági támogatás 

5 év 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Járdák, utak 
helyreállítása 

A településen a 
járdák és az utak 
állapota nem 

Idősek gyalogos 
közlekedésének 
megkönnyítése 

Település-
rendezési terv 

A járdák és az utak 
helyre állítása 
megtörténik, ezálltal a 

Önkormányzat 2 év Az összes út és 
járda 

Önkormányzati, pénzügyi, 
pályázati erőforrás 

5 év 
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megfelelő ezáltal az 
időseknek gondot 
okoz a közlekedés 

település 
infrastruktúrája pozitív 
mértékben javul, az 
idősek könnyebben 
közlekednek majd a falu 
járdáin és útjain, 
csökkennek a balestek 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 A 
közszolgáltatásokho
z, közösségi 
közlekedéshez, 
információhoz és 
közösségi élet 
gyakorlásához való 
hozzáférés 
lehetőségeinek 
akadálymentesítése 

A településen az 
önkormányzati 
épületek, 
buszmegállók 
nincsenek 
akadálymentesít-ve 

Akadálymentesíté
s megvalósulása 

Település-
rendezési terv 

Rövid: - az 
önkormányzati épültek, 
és a településen lévő 
buszmegállók 
feltérképezése 
akadálymentesítés 
szempontjából. – 
lehetőségek felmérése 
(pályázatok) 
Közép: - megvalósítási 
szakasz, visszacsatolás, 
visszajelzések, 
probléma feltárása, 
további partnerek 
bevonása, - pályázatok 
benyújtása. 

Hosszú: 100% 
megvalósítás, 
akadálymentes 
közlekedés 

Önkormányzat 2 év Önkormányzati 
épületek és 
buszmegállók 

Humán-emberi, pénzügyi, 
pályázati erőforrások, 
önkormányzati erőforrás 

5 év 

 



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

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

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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Monitoring és visszacsatolás 

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

Nyilvánosság 

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

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: 
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- 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. 
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

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

Érvényesülés, módosítás 

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

 
I. A  Noszlop község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az 
itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
III. Ezt követően Noszlop község Önkormányzatának képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 74/2013. (VI.26.)  számú határozatával 
elfogadta. 
 
Mellékletek:  
 
 
 
 
 
 
Dátum          Aláírás 
 
 
 
A Noszlop község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
Dátum          Partner aláírás 



HEP elkészítési jegyzék4 
 

NÉV5 HEP részei6 Aláírás7 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Bendes István  jegyző  R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Városi Attila Német 
Nemzetiségi 

Általános Iskola 
Igazgatója 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Horváth Lászlóné 
Noszlopi Közös 

Fenntartású Óvoda 
vezetője 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

György Anita 
Alapszolgáltatási és 

Családsegítő Központ 
vezetője 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Szabó Szabolcsné 
védőnő 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Szakács Veronika 
Művelődésszervező 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Harkai Gyuláné 
szociális ügyintéző 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Bogdán Attila 
Noszlop község Roma 

Nemzetiségi 
Önkormányzat E. 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

                                                           
4
 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 

dokumentum 
5
 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  

6
 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, 

észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
7
 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 
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Felső Sándor 
polgármester 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 
1
 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 

dokumentum 
1
 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  

1
 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, 

észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
1
 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 
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