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I.  Bevezetés 

 

Körmend Város Önkormányzata 2015-ben sikeresen pályázott a „Területi együttműködést 

segítő programok kialakításaKörmend Járásban” Államreform Operatív Program (ÁROP 

1.A.3.-2014) keretében. 

A projektben előírt és vállalt kötelezettségeinek eleget téve, valamint az egyenlő bánásmód és 

az esélyegyenlőség biztosításának szempontjait szem előtt tartva, a járáshoz tartozó települések 

önkormányzataival együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá, amelynek végső célja, hogy 

egységes, öt évre szóló járási szintű Esélyteremtő Programtervetalkosson.  

 

Mindehhez kapcsolódósan további cél, a járáshoz tartozó települések helyi szereplői közötti 

együttműködés kialakítása/megerősítése, a társadalmi felzárkózást segítő kerekasztal 

létrehozása és működtetése, a szakmai megvalósítók közreműködésével egy járási koordinációs 

bizottság felállítása. Az elkészült járási szintű „Esélyteremtő Programterv” széles körben 

történő megismertetésére céljából rendezvények, konferenciák szervezése, is tervezett, 

valamint annak disszeminációja érdekében kapcsolat felvétele a Türr István Képző és Kutató 

Intézet területi igazgatóságával.  

A munkában Körmend Város Önkormányzata, a Körmendi Járás Kormányhivatala, a térség 

településeinek önkormányzatai, nemzetiségi önkormányzatai, szociális szolgáltatói, oktatási-, 

és közművelődési intézményei, az érintett célcsoportokkal napi szinten kapcsolatban lévő civil 

szervezetek, a gazdasági élet szereplői és az egyházak is részt vettek annak érdekében, hogy a 

támogatandó társadalmi csoportokról minél több, valós információra alapozva készülhessen el 

a járási szintű Esélyteremtő Programterv. 

2013-ban az ÁROP 1.1.16.-2012-0001 azonosító számú „Esélyegyenlőség-elvű 

fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása” című projekt keretében a Türr István Képző és 

Kutató Intézet mentorhálózatának közreműködésével, az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXL törvényben foglaltakat szem előtt 

tartva a járáshoz tartozó települések önkormányzatainak képviselő testületei öt évre szóló 

„Helyi Esélyegyenlőségi Programot” fogadtak el. E törvény pozitív hozadéka, hogy a 

stratégiák kidolgozásában a települési önkormányzatok képviselői vettek részt, szorosan 

együttműködve az érintett civil szervezetekkel, egyházakkal, oktatási és szociális ellátást 

biztosító intézmények és az adott célcsoportok képviselőivel. Az elkészítés szempontjait a helyi 

esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 

szóló 321/2011 (XII. 27) Kormányrendelet tartalmazta. A helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. és 2. számú 

melléklete rögzítette azokat statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek a 

Helyi Esélyegyenlőségi Programok elkészítésének alapját képezték. E dokumentumok 

elkészítésének célja az volt, hogy települési szinten feltárják a hátrányos helyzetű társadalmi 
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csoportok (mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek, fogyatékossággal élők) 

életkörülményeit a foglalkoztatás, lakhatás, oktatás, egészségügyi és szociális ellátás, a 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés területein. A feltárt problémákra rövid, közép illetve hosszú 

távú intézkedéseket fogalmaztak meg, meghatározták a megvalósítás módját, felelősét, 

határidejét.  

A Helyi Esélyegyenlőségi Programok egyik alapvető hibája, hogy az abban megfogalmazott 

intézkedési tervek sok esetben sablonosak voltak, az elérendő célok megvalósulása pedig akár 

évtizedeket is igénybe vehet. A járási szintű Esélyteremtő Programterv elkészítése során nagy 

hangsúlyt kapott az a vezérelv, hogy olyan, valós problémákat tárjanak fel a munkacsoport 

résztvevői, amelyek a Helyi Esélyegyenlőségi Programokból hiányoznak, járási szinten 

érzékelhetőek, az egyes településeken pedig nem megoldhatóak, de amelyeknél reális esély van 

arra, hogy a kidolgozott intézkedésekkel javítani lehet a támogatandó társadalmi csoportok 

helyzetén. Emellett szükségessé vált azt is, hogy a programtervben megjelenjenek azok a 

problémák is, amelyekre csak jogalkotói szinten lehet megoldást találni. 

A járási szintű Esélyteremtő Programterv elkészítésének egyik lényeges ösztönzője, hogy a 

későbbi pályázatokkal is összhangban kell lenniük, mert csak olyan célokra lehet majd 

pályázni, amelyek a programban megjelennek. 

A programterv elkészítésének további előnye, hogy a munkában résztvevők között kiépült, 

illetve megerősödött a kapcsolati háló, ezáltal az együttműködés is hatékonyabbá válik a 

jövőben is. A hálózati szemléletmód kialakítása lehetőséget nyújt az erőforrások, és a feladatok 

hatékonyabb elosztására, valamint arra is, hogy a támogatandó társadalmi csoportok számára 

magasabb szinten valósuljon meg az esélyegyenlőség követelménye. Mindezek szorosan 

illeszkednek az Államreform Operatív Program 1 prioritásában támasztott elvárásokhoz.  

Az érintett társadalmi csoportok az alábbiak: 

1. Mélyszegénységben élők és romák 

2. Nők 

3. Gyermekek 

4. Idősek 

5. Fogyatékossággal élők 

 

A Körmend Járás Esélyteremtő Programterve mindazokat a megoldási javaslatokat tartalmazza, 

melyek a járáshoz tartozó települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjainak áttekintést és a 

felzárkózási kerekasztal résztvevőinek véleménynyilvánításátkövetőenkerültek 

megfogalmazásra, s mely megoldási javaslatok megvalósítása a támogatandó társadalmi 

csoportok felzárkózását szolgálják. A dokumentumban megfogalmazásra került intézkedési 

tervek gyakorlatba való átültetése az elkövetkező öt év legfontosabb feladata. A folyamtok 

koordinálását, az érintettek a felzárkózási kerekasztal működési rendjében leírtak szerint 

végzik. 



5 

II.  Módszertan 
A Járási Esélyteremtő Programtervet megalkotó szakmai csoport az alábbi munkafolyamatokat 

végezte el annak érdekében, hogy minden szempontból kielégítő dokumentum születhessen 

meg: 

- A települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjainak összegyűjtése, áttekintése, az 

intézkedési tervekben szereplő javaslatok összegzése. 

- A Helyi Esélyegyenlőségi Programokat elkészítő, települési önkormányzatoknál 

dolgozó felelősök összehívása szakmai kerekasztalokra, ahol ismertették a HEP 

intézkedési tervekben megfogalmazottakat, külön kiemelve azokat, amelyekre 

vonatkozóan a felülvizsgálati időszakban változás következett be.  

- A járás településeinek történeti, táji-környezeti jellemzőinek feltérképezése, a földrajzi 

környezetből és a történetiségből adódó hagyományok azonos hozzáféréshez való 

hatásai miatt.  

- A HEP IT-k alapján összegzés készítése a legjellemzőbb problémákra vonatkozóan.  

- Statisztikai adatok gyűjtése a TEIR, KSH oldalairól, ezek összegzése, táblázatokban és 

grafikonokban ábrázolva.  

- A települések esélyegyenlőséggel foglalkozó rendeleteinek, szabályozóinak 

összegyűjtése. 

- Az összegyűjtött adatok alapján a JEP tervezetének elkészítése. 

- A JEP tervezetet workshopok alkalmával ismertettük a kerekasztalok, valamint az 

érintett célcsoportokkal kapcsolatban lévő szervezetek képviselőivel, amelyeken 

további javaslatokat tettek a résztvevők arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedési 

javaslatok kerüljenek bele a dokumentumba.  

- A fentiek alapján kidolgozott JEP ismertetése a célcsoportokkal roadshow-k keretében. 

- A roadshow-k tapasztalatai ugyancsak kiegészítették a JEP-et.  

- A projektzáró rendezvényeken a JEP elkészítésének munkafolyamatának ismertetése, az 

elkészült dokumentáció bemutatása.  

 

 

III.  A járás bemutatása 
 
A Körmendi járás a Vas megye középső részén, az Alpokalján, a Rába völgyében elterülő 

kisváros, a Körmend központhoz tartozó települések közigazgatási egysége. A terület több 

kisebb tájegységhez (Vasi-hegyhát, Rába-völgység és az Őrség) tartozik. A járást mintegy 

kettészeli a Rába folyó, amely a Duna egyik legjelentősebb mellékfolyója és az ország 

harmadik leghosszabb folyója. Magyarországra beérve kelet-északkelet felé halad Körmenden 

keresztül majd észak felé fordul Rábahidvéget elérve. Vízjárása szélsőségesnek mondható, 

hiszen legkisebb és legnagyobb vízhozama között jelentős eltérések vannak és a Rába völgyben 

gyors levonulású heves áradások is gyakoriak. A folyó „vadvízi jellegű” és a hazai folyók 
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közül szakaszonként a leggyorsabb, így nem hajózható, de vízi sportra kitűnően alkalmas. A 

Rába völgye történelmi, építészeti és néprajzi értékekkel adja a festői tájhoz a maga szépségeit. 

A Rába Vízgyűjtő területét a jobb parton a Vasi-hegyhát kíséri, innen csak rövid, a magas 

partba bevágó völgyek patakjai és erei futnak, melyek Halogy község határáig a Rábába 

torkollanak.Ez alatt a Csörnöc-Herpenyő gyűjti össze a jobb oldali vízfolyásokat. Évente 

rendszeres árvizek következnek be, főleg Körmend térségében ahol a folyó már a Pinka vizét is 

fölveszi.  

Mivel a Rábát tápláló patakok forrásvidéke rendszerint erdőkkel fedett dombok közt van, ezért 

útjuk során kezdetben az erdős majd a sík réteken kanyarognak. A térség változatos és gazdag 

növényvilága rendkívül szembetűnő és gyönyörködtető is egyben. A legszebb hóvirágos erdők 

Körmendnél a Vasi Hegység északi lábánál, Katafa-Nádasd alatt a Rába árterén, Molnaszecsőd 

és Egyházashollós térségében vannak. A tavaszi tőzike végigkíséri a Csörnöc-Herpenyő 

mellékét és szinte szőnyegszerű összefüggő állományok találhatóak a Pinka-Rába árterében a 

Dobogóban és az Egyházashollósi erdőben. Ugyancsak a Rába közelében alakultak ki azok a 

nedves rétek, amelyek közül egyesek egyedülállónak számítanak az országban. 

A járás 1886. óta az állandó járási székhelyek kijelölése óta létezett, amelynek székhelye 

mindvégig Körmend volt. Területe az 1910 körül mintegy 522 km², népessége 35 ezer fő volt. 

A trianoni békeszerződés előtt északról a szombathelyi járás keletről a Vasvári járás, 

délkeletről Zala vármegye, nyugatról a Szentgotthárdi és a Németújvári járás, határolta. A 

trianoni békeszerződés, illetve a határkiigazítás osztrák-magyar megállapodása alapján 

Ausztriához kerültek a Németújvári járás települései Nemesmedves kivételével, ezért a két 

járást összevonták és elnevezése Körmend-Németújvári járás lett. A név az 1950-es 

járásrendezésig volt érvényben, amikor ismét székhelyéről lett elnevezve és egészen 

megszűnéséig ezt a nevet viselte. 1945-ben a járás területe 484,68 km2 volt lakosainak száma 

pedig 33116 fő. Székhelye Körmend akkoriban nagyközség volt, így a járáshoz 1 nagyközség 

és 40 kisközség tartozott. 

Területe a trianoni összevonás után még kétszer változott jelentősen az 1969. július 1-én a NET 

határozat alapján megszűnő Vasvári járás néhány községét csatolták ide, illetve a 

Szentgotthárdi járás teljes területét kebelezte be. Ezzel a járás községeinek száma 71-re, 

területe pedig 912,15 km2-re duzzadt. A lakók száma 1970-ben 54.967 fő volt 

Körmend nagyközségben önálló jegyzőség működött a kisközségeket pedig 11 körjegyzőségbe 

osztották be. Egy-egy körjegyzőséghez nagyjából 2300 lakos tartozott. Az ideiglenes járási 

tanács 1950. augusztus 15-én kezdte meg a működését. Az október 22-i tanácstag választások 

eredményeképp megalakult az állandó tanács. Az 1971-es évi I. törvény megszüntette a járási 

tanácsokat. 1978. december 31-ével Körmend ismét várossá válhatott ezzel kiválva a járás 

területéről. 1984. január 1-jétől új közigazgatási beosztás lépett életbe, ezért 1983. december 

31-én a Körmendivel együtt valamennyi járás megszűnt területe ekkor mintegy 855 km², 

népessége 37 ezer fő volt. 
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2013-tól az új közigazgatási jogszabályozás értelmében újra létrejött a körmendi járás, aminek 

központja ismét Körmend városa lett, amelyhez jelenleg két közeli, szomszédos község 

(Horvátnádalja és Felsőberkifalu) is tartozik. Területe 2013-ban 614,53 km², népessége 26 865 

fő, népsűrűsége pedig 44 fő/km² volt. A járáson belül két város található jelenleg Körmend és 

Őriszentpéter valamint a hozzájuk tartozó két kistérség. Jelenleg 7 körjegyzőséghez tartoznak a 

települések. 

Rába baloldali részén a Rába völgységhez tartozó: Vasalja, Pinkamindszent, Magyarnádalja, 

Kemestaródfa, Rádóckölked, Harasztifalu, Nagykölked; Egyházasrádóc, Nemesrempehollós, 

Egyházashollós Molnaszecsőd, Magyarszecsőd; illetve Körmend és Csákánydoroszló 

fekszenek.  

A Rába jobb partján a természetföldrajzi beosztásban Vasi-hegyhátnak nevezett az Országhatár 

közelében 360-380m-es magasságot elérő az Őrség keleti határainál pedig 250m magasságra 

ereszkedő dombság húzódik. A szűkebb értelemben vett Őrségben a dombhátak dombtetők 

fennsíkszerűek. Ezeken járva például az őriszentpéteri-ivánci úton a dombság majdnem sík 

területnek tűnik. Déli peremét a Zala és a Kerka-Kerca ismét feldarabolta és lealacsonyította. A 

folyó jobb oldalán a Vasi-hegyháti települések: Daraboshegy, Hegyháthodász, Hegyhátsál, 

Katafa, Nádasd, Halogy. 

A Vasi-hegyháton elkülönülő kistáj az Őrség, amely történetileg több részre tagolható egyrészt 

egy a 1595-ös adománylevélben felsorolt községek és a jogutódok járáshoz tartozó települései: 

Szalafő, Őriszentpéter, Bajánsenye, Ispánk, Nagyrákos, Kerkáskápolna, Kercaszomor, 

Kisrákos, Pankasz, Szaknyér, Szatta. A „Belső-Őrségi” Magyarszombatfa és Velemér; a 

„Külső-Őrségi Hegyhátszentjakab, Felsőjánosfa Őrimagyarósd Viszák, Szőce, 

Hegyhátszentmárton, Ivánc és Felsőmarác. A járáshoz tartozik még a Kemeneshát néhány 

települése: Döröske, Halastó, Nagymizdó. Döbörhegy Szarvaskend. 

A honfoglalás után a Rába-völgy fontos átjáró helynek számított komoly hadászati 

jelentőséggel az itt élő népességet határvédelmi feladatokkal telepítették ide. Már a 

középkorban több nyelvterület érintkezési pontja volt, amelyben sajnos Trianon és a 

Jugoszláviával és a nyugattal való szembefordulás után komoly problémákat okozott. A határ 

mentén élőket állandóan szemmel tartottak a térség egy részét különösen az idegen ajkúakat 

eltelepítették így az Őrségi térség egy része kihalttá vált hozzájárulva az ahhoz, hogy az ország 

egyik hátrányos helyzetű területévé váljon az Őrség. Az egyébként is szórványtelepülés jellegű 

(szeres) őrség falvai alacsony lélekszámúak, elöregedőek. 
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III.1. Körmend Város, mint járásközpont bemutatása 
 
Körmend Nyugat-Dunántúlon, Vas megye középső részén, az Alpokalján, a Rába völgyében 

elterülő kisváros. Éghajlata az országos átlagnál hűvösebb, csapadékosabb. A várost délről a 

Rába folyó határolja, nyugatról néhány kilométernyire húzódik a magyar-osztrák határ. 

Körmend határában torkollik a Rábába az Ausztriából érkező Pinka folyó, a Rábával 

párhuzamosan folyik a Csörnöc patak, melyek miatt a város egy része árvízveszélyes területen 

fekszik. Kezdettől fogva fontos közlekedési csomópont volt, jelenleg áthalad a városon a 

Szombathely-Graz vasútvonal, mely elágazik a szlovéniai Hodos felé. A városon hosszában 

áthalad a Székesfehérvártól a rábafüzesi határátkelőig vezető 8-as számú főút, melyet itt 

keresztez a jelentős észak-déli tranzitforgalmat bonyolító, rédicsi határátkelőhöz vezető 86-os 

főút. A település jelenlegi területe 53 km2.  

Az első említés egy XIII. század eleji okiratban található a településről. 1244-ben adott IV. 

Béla király kiváltságlevelet a városnak, melynek akkor már állt a vára. 1604-ben a vár és a 

város a Batthyány család tulajdonába került. A török hódoltság idején fontos szerepet játszott, 

országgyűlés és megyegyűlés helyszíne is volt. 1650-ben végvárrá nyilvánították, miután itt 

állították meg a törököket a magyar és francia seregek. A Rákóczi-szabadságharc bukása után a 

vár nagy részét lerombolták majd közel 100 év alatt – ma is álló - barokk kastély együttes épült 

helyette. A kastély 1945-ig volt a család híres tagjának, dr. Batthyány-Strattmann László 

hercegnek, a híres szegények orvosának a birtoka.  

Az első világháborút követően Körmend természetes vonzáskörzete leszűkült. A két 

világháború között a település fejlődése lelassult. A 2. világháborút követően, kezdetben a 

nyugati határövezeti elhelyezkedéséből adódóan, ez tovább folytatódott. A hetvenes évek 

elejétől - részben az ország gazdasági fejlődése, részben a nemzetközi feszültség enyhülése és a 

turizmus fellendülésének hatására - a település dinamikus fejlődésnek indult. Az előzőkben 

jelzett társadalmi-gazdasági változásokra érzékeny helyi- és megyei vezető szervek alkotó 

együttműködésével a település városi szintre történő fejlesztésének tervezési munkái 

megindultak. 1973-ban ennek keretében készült el a várossá fejlesztés programja és a leendő 

városközpont rendezési terve. 1978. december 31-én Körmendet várossá nyilvánították. 1980. 

augusztus 20-án került sor a 86-os főút várost elkerülő szakaszának átadására és az új Rába-híd 

avatására. A fejlesztési és rendezési tervek fő elképzelései napjainkban már megvalósultak, 

mások - némi korszerűsítő módosítással - a város további tervszerű fejlesztését szolgálják.  

 

 

Társadalom  

 

A Nyugat-dunántúli régió Körmendi kistérségben fekvő város közigazgatási területe 52,79 km². 

A járáshoz tartozó települések száma: 46 db, a járási terület mérete: 615 km². Körmend 

lakónépessége 11.610 fő, a járás lakónépessége: 26.871 fő. 
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Járás illetékességi területe: Bajánsenye, Csákánydoroszló, Daraboshegy, Döbörhegy, Döröske, 

Egyházashollós, Egyházasrádóc, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Halastó, Halogy, Harasztifalu, 

Hegyháthodász, Hegyhátsál, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Ispánk, Ivánc, Katafa, 

Kemestaródfa, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Kisrákos, Körmend, Magyarnádalja, 

Magyarszecsőd, Magyarszombatfa, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, 

Nagyrákos, Nemesrempehollós, Őrimagyarósd, Őriszentpéter, Pankasz, Pinkamindszent, 

Rádóckölked, Szaknyér, Szalafő, Szarvaskend, Szatta, Szőce, Vasalja, Velemér, Viszák. 

 

 

Gazdaság  

 

A város életét évszázadokon át a földesurak érdeke határozta meg, ezért a céhes ipar fejlődése 

helyett a kereskedelem erősödött. A XIX. században is lassan haladt előre az iparosodás, 1847-

ben nyílt meg az első manufaktúra. 1871-ben a település elvesztette városi rangját s bár 1872-

ben adták át a vasútvonalat, ezt nem követte a várt nagyobb ipari fejlődés. Az I. világháborút 

követően a stagnálás volt jellemző. A 40-es évek végétől a 60-as évek közepéig visszafojtott, 

elzárt település és régió volt Körmend és vidéke. Az 50-es évek erőteljes iparfejlesztése hozott 

változást. Néhány évtized alatt nagyobb, több száz főt foglalkoztató gyárak épültek, és a 

felszabadulás után fellendült a mezőgazdaság is. Az iparban foglalkoztatottak száma két 

évtized alatt megkétszereződött. Ez a folyamat magával hozta a lakosság létszámának gyors 

gyarapodását is. A település időközben megépült kórházával, középiskolájával és egyéb 

intézményeivel térségi – egy időben járási – központi funkciókat látott és lát el napjainkban is. 

Körmend 1979-ben visszanyerte városi rangját, de a rendszerváltásig a határsáv közelsége 

miatt jelentős volt a település elzártsága. A város életében jelentős fellendülést, fiatalos 

pezsgést hozott az 1961-79 közötti időszak, amikor felsőfokú mezőgazdasági technikum majd a 

Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kara működött itt. A 

rendszerváltás utáni időszakban a térség iparának fejlődésével, új munkahelyek létesülésével és 

a beköltözők számának emelkedésével történt nagyobb változás. Napjainkra a lélekszám 

stagnál, több nagyvállalat megszűnt, a munkanélküliség megemelkedett, kisebb vállalkozások 

kezdenek a városba betelepülni.  

Mára a munkanélküliség nem mutat kedvezőtlen statisztikai eredményeket, a gyógyszer-, a 

könnyű- és építőipar fejlődést mutat, azonban most is sokan dolgoznak más, nagyobb 

településen, illetve jelentős azoknak az itt élőknek a száma, akik a közeli Ausztriában vállalnak 

munkát.  
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Foglalkoztatottság – ipar és városfejlesztés  

 

Komoly veszteségeket okozott Körmendnek és az ott élő családoknak az évekig tartó válság. 

Mára azonban a város mindezt legyűrte és növekedési pályára állt.  

Körmend foglalkoztatási szerkezete már jóval a gazdasági válság kezdete előtt, a 

rendszerváltást követően jelentősen megváltozott. A hagyományos könnyűipari ágazatok, mint 

ruhagyártás, vagy a cipőgyártás megszűnt, vagy jelentősen csökkent a szerepe a 

foglalkoztatásban. Bezárt a cipőgyár, a Styl üzeme, megszűnt több vállalat, köztük a nagy helyi 

hagyományokkal bíró ládagyár. Százak váltak munkanélkülivé, kritikus helyzet alakult ki. 

Tudatos várospolitikával, a tartalékok mozgósításával, a gazdaság szerkezetének 

átrendezésével azonban sikerült úrrá lenni a helyzeten. A válság legsúlyosabb következményét 

az elmaradt fejlesztések és az új beruházók terveiktől való visszalépései jelentették. Az 

önkormányzat folyamatos egyeztetéseket folytatott a cégekkel, elsősorban a munkahelyek 

megőrzésére kellett koncentrálni. A városban működő vállalkozások jelentős része pozitívan 

állt a feladathoz. A gazdaság alakításához kiemelten fontos, hogy vonzó környezetet, korrekt 

együttműködést tudjon kínálni a város a gazdasági élet szereplői számára. Mindehhez 

elengedhetetlenek az infrastrukturális feltételek biztosítása, a közművek, közlekedési feltételek, 

iparterület, és a megfelelő szabályozási háttér. A város él a kormány által bevezetett 

közmunkaprogram lehetőségével, ami egyre több területen nyújt lehetőséget az elhelyezkedésre 

és törvényes kereseti lehetőséget a munkaerőpiacon nehezebben elhelyezkedők és családjaik 

számára.  

A gazdaság növekedésével az ipari park is egyre jobb helyzetbe került, ezzel közép és 

hosszútávon bővül az ott működő vállalkozások száma. A kis- és mikro vállalkozások is egyre 

nagyobb szerepet töltenek be, ami különösen fontos a Körmend léptékű városok életében. A 

városirányítás döntése szerint ezért kiterjesztik rájuk azt a városi rendeletet, amit még a válság 

idején hoztak a vállalkozások foglalkoztatottságának növelése érdekében. A munkanélküliség 

számottevően csökkent az elmúlt időszakban. Míg négy éve 9, 2 százalék volt, ma 3 %, s ezzel 

jócskán az országos alatt van. Elsősorban a szakképzett munkaerő hiánya okoz most gondokat, 

főként a termelő cégek letelepítésénél. Ezért is próbálják a kis- és mikro vállalkozások 

lehetőségeit bővíteni. 
A város jó irányba halad, egyrészt él a kormány által biztosított lehetőségekkel, másrészt a saját 

felelősségi területén is teszi a dolgát. Új irányként a turizmusban rejlő lehetőségek kiaknázását 

tűzték, ez számos új munkalehetőséget teremthet. A város alapoz a meglévő értékekre, ennek 

keretében indult el a Batthyány Örökségközpont kialakítása. Egyeztetéseket kezdtek a fürdő 

átalakításáról és törekszenek a szálláskapacitás bővítésére. 
 
Körmend város átfogó célja, hogy a társadalmi-gazdasági szerkezetének fejlesztésével a város 

egyedi adottságainak kihasználása révén, dinamikusan fejlődő, önálló identitással rendelkező 

térségi központtá váljon.  
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Mindezzel összhangban alkotta meg négyéves önkormányzati programját, melynek 

legfontosabb célkitűzései a következők:  

• Az infrastrukturális fejlesztések folytatása, kiszélesítése a vasúti fejlesztések irányába 

is;  

• Fejlett egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézményrendszer megtartása, az 

új törvényi szabályokhoz való igazítása, a további fejlesztési prioritások kialakítása;  

• Megváltozott gazdasági körülmények közt munkahelyek megőrzése, Körmend 

versenyképességének megtartása;  

• Új fejlesztési irányok kijelölése különösen a turisztikai lehetőségek területén;  

• Környezeti állapot védelme, környezeti és helyi értékek megismertetése és védelme;  

• Körmend térségi pozíciójának további erősítése.  

 

A 2013-tól új helyzetbe került önkormányzat. Ebben a jogszabályilag meghatározott 

közszolgáltatási körben kell helytállnia és a fenti célokat megvalósítania, miközben jelentős 

változás következett be az önkormányzat feladatellátásában, illetve intézményszerkezetében, 

amelyet az alábbiakban lehet összegezni:  

• A kormányhivatalok létrejötte következtében a polgármesteri hivatal létszámában 

következett be csökkenés, tekintettel arra, hogy az okmányirodai, illetve egyes szociális 

feladatok átkerültek a kormányhivatalhoz 2013. január 1-vel.  

• További változás az iskolák átkerülése a KLIK-hez, így Körmend Város 

Önkormányzata működtetési feladatokat lát el.  

• 2013. március 1-től Körmend Város Önkormányzata közös önkormányzati hivatalt tart 

fenn Csákánydoroszló Község Önkormányzatával Körmendi Közös Önkormányzati 

Hivatal néven.  

• 2013. január 1-től múzeumi feladatokat vett át az önkormányzat, amely a kulturális 

intézmény kereti között kerül ellátásra. A fenti változásokból adódóan az önkormányzat 

intézményszerkezete is jelentősen megváltozott, amellett, hogy az ellátandó feladatok 

csak kis részben módosultak. A fenti változások következtében az Önkormányzat által 

fenntartott intézmények száma a 2012. év végi 8 intézményről 2013. év végére 3-ra 

csökkent, tekintettel arra, hogy 2013. félévétől a két óvoda a Körmend és Mikrotérsége 

Köznevelési Intézményfenntartó Társulás által fenntartott intézmény lett. A Szociális 

Szolgáltató és Információs Központ továbbra is a Körmend és Kistérsége 

Önkormányzati Társulás fenntartásában van. Az iskolák fenntartójában bekövetkező 

változások következtében az üzemeltetési feladatokat a Körmend Város Gondnoksága 

(továbbiakban: Városgondnokság) látja el, tehát a tevékenységi köre kibővült a három 

általános iskola és a gimnázium működtetésével, és az élelmezési feladatok ellátásával. 

 
Körmend városvezetése a rendelkezésre álló uniós források felhasználását és ez által minél 

több fejlesztés megvalósítását úgyszintén támogatja, és fontos feladatának tartja azért, hogy a 
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lakónépesség és a vállalkozások számára minél inkább élhető- és kedvező lakó- illetve 

működési körülményeket biztosítson. Az elmúlt években és jelenleg is számos fejlesztést 

valósít meg az Európai Unió és az állam támogatásával. 

forrás:Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Körmendi járásban  ÁROP-

1.A.3.-2014 Szakmai koncepció 

 

III.2. A Járási szintű Esélyteremtő Programterv elkészítésében együttműködő települések 
bemutatása a Helyi Esélyegyenlőségi Programokban megfogalmazottak alapján 

 
Körmend Kistérség Települései 
 
Csákánydoroszló 
Lakónépesség száma: 1792 fő 

 

Csákánydoroszló Vas megyében, a Körmendi Kistérségben található község. A megye nyugati 

határánál, a Rába folyó völgyében, az Őrségi Nemzeti Park északi kapujában helyezkedik el. 

Infrastrukturálisan jól ellátott. Vasúti és autóbusz közlekedése kielégítő. A település lakás és 

bérlakás állománya jellemzően átlagos állapotú. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 

átszervezés következtében a körmendi telephelyű, kistérségi fenntartású Szociális Szolgáltató 

és Információs Központ egységeként működik. Csákánydoroszlóban egy háziorvos teljesít 

szolgálatot. A község kulturális életének mozgatórugója a Csaba József Általános Művelődési 

Központ. További jelentős tényezőként vannak jelen a kulturális életben az általános iskola a 

művelődési központhoz tartozó óvoda, valamint a különböző civil szervezetek. A település 

sportélete a falu méreteihez képest sokrétűnek és rendkívül sikeresnek mondható. A 

versenyszerű sport mellett a településen több, időszakos tömegsport foglalkozásnak is otthont 

ad a helyi művelődési központ, illetve az iskola tornaterme. A több mint 10 helyi civil 

szervezet programjaikkal, javaslataikkal, észrevételeikkel, valamint különböző helyi 

kezdeményezéseikkel segítik a falu kulturális, művészeti, sport és egyéb területeinek fejlődését. 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás: 
Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról 

szóló 5/2006. (IV.27.) önkormányzati rendelete 

Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (II.22.) 

önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 5. (IV.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

Csákánydoroszló község önkormányzat képviselő-testületének 6/2013./II.22./ számú rendelete 

az 6/2006./IV.27/ számú önkormányzati rendelet –a gyermekek védelméről szóló- rendelet 

módosításáról. 
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Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő- Testületének 12/2013 (12.12) 

önkormányzati rendelete a szociális tűzifa igénylésének és az igények elbírálásának 

szabályairól  

Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(12.12.) önkormányzati 

rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2006. (IV.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

26/2014. (IV. 22.) sz. határozat – Térfigyelő kamerarendszer építésére pályázat benyújtása 

72/2014. (VIII. 18.) sz. határozat – KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú projekt megvalósításához 

kapcsolódó feladatok ellátása terén megbízás a csákánydoroszlói Csaba József Általános 

Iskola energiatakarékos korszerűsítésére és felújítására 

80/2014. (09.17) sz. határozat – Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 

ösztöndíj pályázati rendszerhez. 

84/2014. (X. 06.) sz. határozat – önkormányzati lakás átadása árvízkárosult javára 

89/2014. (X. 27.) sz. határozat – Döntés árvízkárosultak lakásvásárlási lehetőségéről 

107/2014. (XII. 01.) sz. határozat – Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

2/2015. (II. 09.) sz. határozat – Óvoda-bölcsőde létrehozásának szándékának kinyilvánítása  

3/2015. (II. 10.) sz. rendelet – az Önkormányzat által biztosított települési támogatásról és más 

szociális jellegű és gyermekvédelmi ellátásokról, illetve a gyermekek óvodai, iskolai 

étkeztetésének terítési díjáról (szociális rendelet)  

4/2015. (IV. 08.) sz. rendelet – „Helyi kiválóságokért ösztöndíj” alapításáról 

14/2015. (IV. 07.) sz. határozat – Társadalmi-gazdasági program elfogadása a 2014-2019. 

közötti időszakra 

35/2015. (V. 26.) sz. határozat – A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására 

c. pályázat benyújtása 

38/2015. (V. 26.) sz. határozat – A Kockás Liliom családi napközivel 1 éves időtartamra 

feladatellátási szerződés kötése a bölcsődés korú gyerekek ellátása érdekében 

56/2015. (VIII. 24.) sz. határozat – Pályázat benyújtása a csákánydoroszlói köztemetőben lévő 

temetőközlekedési utak építése céljából.  

Daraboshegy 
Lakónépesség száma. 100 fő 

 

Vas megyei kisközség, a Rába völgyének déli peremén elterülő, kis patakokkal szabdalt Vasi 

Hegyháton. Szomszédos települései Nádasd, Halogy, Felsőmarác és Szőce, valamint a Rába 

északi bal partján Körmend városa. Daraboshegy községben a foglalkoztatási helyzet nem túl 

jó. A faluban egyedüli helyi foglalkoztatóként mindössze egy faipari vállalkozás működik. A 

lakosság többi része alkalmazotti körben, valamint a mezőgazdaságban dolgozik. A településen 

lakók többsége azonban nem helyben, hanem elsősorban Körmenden és a környező 

településeken dolgozik. Daraboshegy községben a vezetékes ivóvíz-hálózat 100%-os. 

Szennyvízcsatorna-hálózat nincs a településen. Az utóbbi években erre irányuló pályázati 
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lehetőségük nem volt. A község szociális lakásállománnyal nem rendelkezik. A háziorvosi 

rendelés Nádasdon minden munkanapon, Daraboshegyen heti egy alkalommal vehető igénybe. 

A gyermekorvosi ellátás Nádasdon és a legközelebbi városban, Körmenden érhető el. A 

prevenciós és szűrőprogramokról tájékozatják a lakosságot. A Nádasdi Evangélikus Diakóniai 

Központ által működtetett falugondnoki szolgálat megállapodás alapján látja el a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat. A művelődési házban fórumokat, 

ünnepségeket, megemlékezéseket tartanak, a könyvtárban lehetőség van internet elérésére, ami 

eMagyaroszág pontként is működik 

Daraboshegyen nincs a romák kisebbségi kultúrájának ápolását célzó helyi kezdeményezés. Az 

önkormányzat által fenntartott, illetve támogatott közművelődési intézmények és kulturális 

programok kínálatában nem jelennek meg a társadalom multikulturális jellegét, a kultúrák 

közötti párbeszédet és a roma kisebbségi kultúrát, mint értéket bemutató elemek. A település 

szolgáltatásszervezési koncepciójában nem szerepelnek a romák esélyegyenlőségét elősegítő 

konkrét intézkedések. Az önkormányzat nem gyűjt és értékel adatokat arra vonatkozólag, hogy 

az általa működtetett, vagy felügyelt közszolgáltatásokhoz (oktatás, nevelés, szociális ellátás, 

egészségügy, közétkeztetés, gyermekjólét, közművelődés, stb.) való hozzáférés mennyire 

biztosított a településen élő hátrányos helyzetű romák számára, illetve, hogy a gyakorlatban 

mennyire veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat. A Körmendi Szociális Szolgáltató és 

Információs Központ Gyermekjóléti Szolgálata és a családgondozója heti egy alkalommal tart 

ügyfélfogadást. A településen nincs óvoda, sem iskola. A védőnői feladatokat a nádasdi védőnő 

látja el. A gyermekorvosi ellátás a legközelebbi városban, Körmenden érhető el. A családi, 

magánéletbeli feladatok és felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik. Bölcsőde és 

családi napközi nem működik. A település lakosságának 24 % időskorú. A nyugdíjasok között 

igen magas az egyszemélyes háztartások száma. Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az 

idősek támogatására. Az elmúlt évben sikeres pályázat útján felújításra került a régi tűzoltó 

szertár. A projekt keretében ifjúsági házat, turisztikai találkozási pontot alakítottak ki az 

épületben. Az épület akadálymentesített. 

 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás: 
 

Nincs adat. 

 

 
Döbörhegy 
Lakónépesség száma. 154 fő 

 

A Vasi- Hegyhát középső részének északi peremén, Körmendtől délkeleti irányban, attól 13 

km-re fekszik. A lakónépesség száma folyamatos csökkenést mutatott az elmúlt évek 

folyamán. Az idősek aránya magas. A munkanélküliség által sújtott korosztály a 21-25 év 



15 

közötti pályakezdők, valamint az 55-60 év közöttiek. Senki nem vallotta magát roma 

származásúnak. Az állami szektorban foglalkoztatottak helyben a közös hivatalban dolgoznak. 

A közlekedés nehezen megoldott. Nincs program a foglalkoztatás elősegítésére, mindössze a 

közfoglalkoztatás. Az önkormányzat nem rendelkezik adattal, hogy van-e mélyszegénységben 

élő a településen. A lakásállomány változása elenyésző, szinte állandónak vehető. A községben 

egy háziorvos működik, megosztva a társtelepülésekkel, Szarvaskend község központtal. A 

közösségi élet fő színterei a művelődési központ és a könyvtár. Döbörhegyen sem óvoda, sem 

iskola nincs. Egy védőnő látja el a feladatokat. Szabadidős programok leginkább a 

járásközpontban elérhetőek. A munkavállaló korú nők száma alacsonyabb. A nyugdíjas nők 

száma folyamatosan emelkedik. A nyugdíjas korú lakosság funkcionálisan is aktívnak 

mondható. Az időskorúak nappali ellátása nem megoldott. A fogyatékossággal élők 

foglalkoztatási esélyei csekélyek, bár a vállalkozók szívesen alkalmaznának megváltozott 

munkaképességű személyeket. Az önálló életvitelüket a falugondnoki szolgálat, a kistérség 

által fenntartott házi segítségnyújtás és a házi jelzőrendszer segíti. A közlekedésben segítséget 

nyújt a mozgáskorlátozottak számára biztosított falubusz, amelyben a tolókocsi elhelyezésére is 

lehetőség van. 

 
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás: 
 

Döbörhegy községi önkormányzatának 1/2015 (II.27) rendelete a pénzbeli és természetbeni 

támogatások rendszeréről 
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Döröske 
Lakónépesség száma 91 fő 

 

Döröske a Vasi- Hegyhát Rábára tekintő peremén fekszik, Körmendtől 12 km-re. A 

lakónépesség száma folyamatos csökkenést mutat. Az idősek aránya magas, mely jellemző a 

közös hivatalhoz tartozó településeken is. A nyilvántartott álláskeresők zömében 

közfoglalkoztatottak. Munkanélküliség által leginkább sújtott az 55-60 év közötti korosztály. A 

településen senki nem vallotta magát roma származásúnak. Az önkormányzat nem rendelkezik 

adattal arra vonatkozóan, hogy van-e mélyszegénységben élő a településen. A közlekedés 

nehezen megoldott. A lakásállomány szinte állandónak mondható. A községben egyetlen 

háziorvos működik, megosztva a társtelepülésekkel, Szarvaskend központtal. A gyermekek 

bölcsődei, óvodai ellátását a KörmendiMikrotérségi Társulás látja el. Védőnői álláshely nincs a 

településen, mint ahogy nincs bölcsőde, sem családi napközi. Gyermekjóléti alapellátás 

Döröskén nincs. Társulásban látja el a kötelező feladatot az önkormányzat a falugondnoki 

szolgálat segítségével. Döröskén iskola nincs. A munkavállaló korú népességben nők száma 

alacsonyabb. A nyugdíjas korúak között több a nő, mely arány az elmúlt években nem 

változott. A nyugdíjas korú lakosság funkcionálisan aktívnak mondható. Az időskorúak nappali 

ellátása nem megoldott. A fogyatékossággal élők foglalkoztatási esélyei csekélyek, bár a 

vállalkozók szívesen alkalmaznának megváltozott munkaképességű személyeket.  

 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 
Döröske községi önkormányzatának 1/2015 (II.27) rendelete a pénzbeli és természetbeni 

támogatások rendszeréről 

 
 
Egyházashollós 
Lakónépesség száma: 562 fő 

 

Egyházashollós Vas megye déli részén közvetlenül a 8-as főút mentén, a Rába folyó völgyében 

fekvő település. A települést átszeli a 8-as számú főút, emiatt közlekedése jónak mondható. 

Kiépített ivóvíz, gáz és telefonhálózat van. Valamennyi mobilszolgáltató elérhető. A községben 

25 férőhelyes óvoda működik. Egyházashollóson általános iskola nincs, a tanulók Körmendre 

vagy Egyházasrádócra járnak iskolába. A két civil szervezet /a Vöröskereszt helyi szervezete és 

a Polgárőr Egyesület/ jelentős szerepet vállal a helyi rendezvények szervezésében 

lebonyolításában. Egyházashollós lakosságának kismértékű csökkenés tapasztalható. A 

munkanélküliség az országos átlaghoz viszonyítva alacsony. Az inaktív emberek leginkább 

alacsony iskolai végzettségűek, alkoholproblémával küzdők vagy megváltozott 
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munkaképességűek. A településen kevés a munkalehetőség, ezért az itt élő aktív korú népesség 

a környező városokban, - elsősorban Körmenden, Szombathelyen – vállal munkát. A 

közfoglalkoztatottak száma korlátozott. A bérlakások száma 1 db. Sok az üresen álló, eladó 

ingatlan. Szociális lakhatás céljára nem épültek lakások. A lakók kevés kivétellel saját 

tulajdonú ingatlanokban élnek. A helyi vállalkozók/vállalkozások általában helyi 

munkavállalókat alkalmaznak. Roma személy nem él a településen. A védőnői és a háziorvosi 

körzet székhelye is Egyházashollóson van. A fogorvosi és az orvosi ügyeleti ellátás 

Körmenden vehető igénybe. Házi gyermekorvosi feladatokra külön orvos nincs a községben. A 

kisgyermekek és az iskolások kötelező szűrővizsgálatai a háziorvos és a védőnő bevonásával 

rendszeresen megtörténnek. A településen konyha nem működik, a közétkeztetést – az ebéd 

kiszállításával - az Atroplusz Kft biztosítja. A házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás feladatait, valamint a gyermekjóléti szolgáltatást a körmendi Szociális 

Szolgáltató és Információs Központtal kötött szerződés alapján látja/láttatja el. 

Egyházashollóson nincs művelődési ház. A helyi rendezvények megszervezésének fő színtere a 

klubhelyiség. Könyvtár is található, az óvodával közös épületében. A közösségi élet fontos 

színtere lehetne még egy játszótér, mely jelenleg nincs a településen. A rászoruló gyerekek 

számára, a hétvégi, illetve szünidei étkeztetés nem megoldott. A kisgyermekes anyák, - 

amennyiben arra lehetőségük van -, a munkanélküliség helyett a főállású anya státuszt 

választják, illetve háztartásbeliként otthon maradnak. Az alacsony iskolai végzettségű nők 

munkavállalási lehetőségei korlátozottak, csak betanított munka végzésére nyílik lehetőségük, 

ezért lenne fontos, hogy több képzési lehetőség helyben kerüljön megszervezésre. A GYES- ről 

való munkába visszatérés nehézségei miatt egyre kevesebb a családokban az egy főre jutó 

jövedelem. Az érintettek számára megoldást jelentene a távmunka illetve a részmunkaidős 

foglalkoztatás. A községben erre nincs példa. A nők munkaerőpiacra való visszatérését az is 

nehezíti, hogy a gyermekek nappali ellátását biztosító intézmények nyitva tartása nem igazodik 

az igényekhez. Magas a szegénység kockázata a gyermekét egyedül nevelő és a több 

gyermeket nevelő családokban. A 45 éves kor feletti nők elhelyezkedése szinte lehetetlen. A 

településen az idősek száma kismértékű csökkenést mutat. A nyugdíjas nők száma magasabb, 

mint a férfiaké. Az idős korcsoport nagy része nem vesz részt a közösségi életben, nem 

látogatják a rendezvényeket. Az egyedül élő, idős emberek számára nehéz a ház körüli teendők 

ellátása. A még nem akadálymentesített önkormányzati épületek akadálymentesítése pályázati 

támogatás igénybe vételével oldható meg. 

 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 
2/2015.( II.16) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 

Egyházasrádóc 
Lakónépesség száma: 1350 fő 
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A község a 86. számú főút mellett fekszik, Körmendtől 8 km-re, északra. Kiépített ivóvíz, 

szennyvíz, gáz és telefonhálózat van. Valamennyi mobilszolgáltató elérhető a településről. A 

községben 25 férőhelyes óvoda, 8 osztályos általános iskola és könyvtár is működik. 

Háziorvosi, védőnői és fogorvosi szolgálat, valamint családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás 

helyi szinten elérhető. Négy civil szervezete /Diák-Nyár Alapítvány, az Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület, a Vöröskereszt helyi szervezete és a Polgárőr Egyesület/ jelentős szerepet vállal a 

helyi rendezvények szervezésében, lebonyolításában. A település lakossága folyamatosan 

öregszik. Az életet, lakhatást, gyermek, időskorú, bántalmazott nő, vagy fogyatékkal élő 

személy ellátatlanságból eredő azonnali beavatkozást igénylő esélyegyenlőségi probléma nem 

jellemző. Mélyszegénységben élő személyről, családról nincs információ, azonban 

munkahelyek hiánya, az elhelyezkedési esélyek csökkenése a szerény körülmények között élő 

emberek, családok lecsúszásához vezethet, ezért ennek nyomon követése kiemelt feladat. A 

településen roma származású személy nem él. A népesség kevés kivétellel saját tulajdonú 

ingatlanokban lakik. Elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakás és hajléktalanság nincs. 

Egyházasrádócon 1999-ben jött létre a Diák-nyár Alapítvány, mely célja, hogy a községben 

szociálisan hátrányos helyzetűek, nagycsaládosok gyermekei nyári táborozását segítse. A 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nyilvántartásának hiányossága jelentős 

problémát okoz. A településen este, éjszaka felügyelet nélkül csellengő gyermekek 

előfordulása gyakori. A nők munkaerőpiacra való visszatérését nehezíti, hogy a gyermekek 

nappali ellátását biztosító intézmények nyitva tartása nem igazodik az igényekhez. Magas a 

szegénység kockázata a gyermekét egyedül nevelő és a több gyermeket nevelő családban. Nagy 

veszélyt jelent az idősek elszigetelődése.A szervezett programokban szinte egyáltalán nem 

vesznek részt. Hiányos az idősek számítástechnikai ismerete is. Az akadálymentesítés a 

településen nem megoldott. A fogyatékossággal élők sem vesznek rész a szervezett 

rendezvényeken, róluk, élethelyzetükről, nehézségeikről, számukról a település bővebb 

információval nem rendelkezik. 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
3/2015. (II.27.) rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 
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Halastó 
Lakónépesség száma:106 fő 

 
Halastó a Vasi- Hegyhát déli peremén, a Bük-patak mentén fekszik. Külső- és Belső Halastó a 

megyehatáron ugyan, de a 76-os főúttól nem messze, kisebb jelentőségű utak 

kereszteződésében található, Körmend, Vasvár és Zalaegerszeg térségének középpontján. A 

helyi gazdálkodást 3 mezőgazdasági őstermelő és egy habszivacs-feldolgozó kft. jelenti. A falu 

ellátását egy élelmiszerbolt biztosítja. A település vezetékes ivóvízzel, telefonnal, földgázzal 

ellátott. A szennyvízcsatorna kiépítése folyamatban van. A lakónépesség száma folyamatos 

csökkenést mutat. Az idősek aránya magas. A fiatalok más településre költözése jellemző. Az 

esélyegyenlőség szempontjából releváns kutatások a térségben nem voltak. 

Munkanélküliséggel sújtott a 21-25 év közötti pályakezdők, valamint az 55-60 év közötti 

korosztály. A 46-50 évesek szintén problémákkal küzdenek. A foglalkoztatás elősegítésére, 

csak a közmunka program nyújt lehetőséget, amelybe elsősorban a helyi lakosság kerül 

bevonásra. Az állami szektorban foglalkoztatottak helyben a közös hivatalban dolgoznak. A 

közlekedés nehezen megoldott. A kerékpáros közlekedés a település földrajzi elhelyezkedése 

miatt nehezített. Az önkormányzat mélyszegénységben élők tekintetében nem rendelkezik 

információval. A településen roma nemzetiséghez tartozó személy nem él. A lakásállomány 

szinte állandónak vehető. A községben egyetlen háziorvos működik, Nádasd község 

központtal. A lakosság a falugondnoki szolgálat segítségével jut el a szűrővizsgálatokra. A 

közösségi élet fő színterei a művelődési központ és a könyvtár. A gyermekek bölcsődei, óvodai 

ellátását a Telekesi Óvodafenntartó Önkormányzati Társulás biztosítja. SNI gyermekekre 

vonatkozóan az önkormányzat nem rendelkezik adatokkal. Halastón egy védőnő látja el a 

feladatokat. Rászorulók számára a gyermekétkeztetés hétvégén és szünidőben a településen 

nem megoldott. A munkavállaló korú népességben nők száma alacsonyabb. A gyermeket 

egyedül nevelő, vagy több gyermeket nevelő család elszegényedése egyre súlyosabb probléma. 

A tartós munkanélküliség aránya a nők esetében magasabb. A nyugdíjasok száma a lakosság 

közel 35%-át teszi ki. A nyugdíjas korú lakosság funkcionálisan is aktívnak mondható. Az 

időskorú és fogyatékos személyek nappali ellátása sem a településen, sem a környező 

településeken nem megoldott. Fogyatékossággal élők foglalkoztatására nincs lehetőség. Az 

önálló életvitelt a falugondnoki szolgálat segíti. Az önkormányzat látássérültek, gyengén látók 

számára akadálymentes honlapot üzemeltet. 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

Halastó községi önkormányzatának 1/2015 (II.27) rendelete a pénzbeli és természetbeni 

támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 
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Halogy 
Lakónépesség száma:283 fő 

 

Halogy az ország nyugati végvidékén fekszik. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns 

kutatások a térségben nem voltak Az önkormányzat nem rendelkezik adattal, hogy van-e 

mélyszegénységben élő a településen. A település aktív lakossága Körmendre, Szombathelyre 

jár dolgozni. Bérlakás és szociális lakás a településen nincs. A lakosság szinte teljes egészében 

saját tulajdonú ingatlanokban él. A településen sok az időskorú, egyedülálló, nehéz anyagi 

körülmények között élő ember. Egészségi állapotuk és szegényes körülményeik 

megakadályozzák őket abban, hogy lakóházaikat kellő mértékben-karban tartsák, mely 

eredményeként egyre több az elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakás. Szükséges 

lenne egy közterületi játszótér kialakítása is. Az egészségügyi alapellátást a Nádasdi háziorvos 

biztosítja. A közösségi élet fő szinterei a faluház, a könyvtár, és a sportpálya. A szociális 

alapellátások biztosítása a Magyarországi Evangélikus Diakóniai Központ segítő szolgálata 

által valósul meg. Mindezeken túl végzik a rászorulók egészségügyi, lelki gondozását, és 

segítséget nyújtanak a hivatalos ügyek intézésében is. Halogyon működik, Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat. A település szolgáltatásszervezési koncepciójában nem szerepelnek a romák 

esélyegyenlőségét elősegítő konkrét intézkedések. A Körmendi Szociális Szolgáltató és 

Információs Központ Gyermekjóléti Szolgálata és a családgondozója hetente egyszer tart a 

településen ügyfélfogadást. A nádasdi védőnő látja el a feladatokat. A gyermekek Nádasdra 

járnak általános iskolába és óvodába. A család működését zavaró és akadályozó okok közül a 

családok anyagi, család széteséséből, a nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiányából adódó 

veszélyeztetettség megemelkedett. A nők foglalkoztatottsága 88%-os. A 8 általános iskolai 

végzettségű nők elhelyezkedési esélyei rosszabbak, mint a magasabb iskolai végzettségűeké. A 

nők foglalkoztatását gátló legfőbb akadály a gyermekek napközbeni elhelyezésének 

megoldatlansága. A magas munkanélküliségi adatokból látható, hogy az az idős korosztályt is 

súlyosan érinti. Az önkormányzat tervei között szerepel egy idősek klubja létrehozása. Nincs 

felmérés a fogyatékkal élőkről, ezért nem lehet pontos elemzést készíteni a fogyatékkal élők 

helyzetéről, szükségleteiről. Halogyon a középületek nem akadálymentesítettek.  

 
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

Nincs adat. 
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Harasztifalu 
Lakónépesség száma:159 fő 

 

Harasztifalu Körmendtől északnyugatra lévő Pinka-fennsíkon települt, szoros beépítésű, 

egyutcás, szalagtelkes község. 

Itt található a Müllex Közszolgáltató Kft, mely az egyetlen vállalkozás. Tevékenysége adja a 

község iparűzési adójának, gépjármű adójának jelentős részét. A lakosság létszáma 

folyamatosan csökken. A településen élők fele aktív korú, jövedelmi vagyoni helyzetük 

átlagosnak minősíthető. A térségben új beruházás, vállalkozás évek óta nem volt. A közösségi 

közlekedés meglehetősen korlátozott, nehézkes. Az autóbuszok csatlakozása nem kellően 

összehangolt. A lakásállomány az elmúlt időszakban jelentősen nem változott. Az 

önkormányzatnak 2+1 db szociális bérlakása van. Elégtelen lakhatási körülmények, 

veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság nem jellemző. Házi orvosi ellátás heti 

rendszerességgel vehető igénybe, gyermekorvosi ellátás helyben nem megoldott. A 

gyermekjóléti szolgálatot, valamint a családsegítést, feladat-ellátási szerződés keretében szintén 

Egyházasrádóc látja el. Minden évben a falugondnok szervezi meg az érintettek mammográfiás 

szűrővizsgálatra szállítását. A településen társadalmi szervezet nincs. A közösségi élet legfőbb 

helye a faluház, ezen belül a könyvtár, valamint az épület előtti játszótér. Nem jelentős a 

veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma. Óvoda nincs. A nők között leginkább hátrányos 

helyzetben vannak a 45 év felettiek, a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya miatt, a 

GYES-en lévő, illetve kisgyermekes anyukák, valamint a gyermekét egyedül nevelő szülők. A 

gyermekek napközbeni ellátását csak az óvoda, és az iskola látja el, alternatív megoldások 

annak megfizethetetlensége miatt elérhetetlenek. Az országos átlagtól eltérően a 

munkanélküliek megoszlásában férfi túlsúly dominál. A környékbeli oktatási-nevelési, 

közigazgatási és egészségügyi intézményeiben a női munkavállalók aránya túlsúlyban van, a 

vezető pozíciót azonban nagyobb részt férfiak töltik be. A falugondnoki szolgálat működése 

nélkülözhetetlen az idősek és fogyatékossággal élők esetében. Nehézséget okoz, hogy a 

falugondnoki szolgálat tevékenysége jogszabályban foglaltak alapján meglehetősen korlátozott. 

A jogszabályok felülvizsgálata e téren indokolt lenne. A művelődési ház, csak részben 

akadálymentesített, a fogyatékkal élők csak segítséggel tudják a szolgáltatásokat igénybe venni. 

Az orvosi rendelőnél rámpa került elhelyezésre. Fogyatékos személyek nappali ellátása 

Körmenden elérhető, a szállítást is ők oldják meg a támogató szolgálat segítségével.  

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

Harasztifalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) Önkormányzati 

rendelete a szociális ellátásokról és az egyes szociális ellátási formákról 
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Hegyháthodász 
Lakónépesség száma. 176 fő 

 

Hegyháthodász község Vas és Zala megye határán fekvő 176 lelkes kistelepülés. A Körmendet 

és Zalaegerszeget összekötő 76-os számú főútról közelíthető meg. Lakónépessége az országos 

tendenciához hasonlóan folyamatosan csökken. Az egészséges ivóvíz ellátás megoldott. 

Szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep a Vasi víz üzemeltetésével működik. A 

község keleti oldalán a járda nincs kiépítve, illetve, korszerűtlen és több helyen 

balesetveszélyes. Hegyháthodászban nincs az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi 

szabályozás. A településen a nyilvántartott álláskeresők száma 10 % alatt van az aktív korú 

népességhez viszonyítva. A településena foglalkoztatás elősegítésére a közmunka program 

kivételével nincs más lehetőség. Az önkormányzat nem rendelkezik arra vonatkozó adattal, 

hogy van-e mélyszegénységben élő személy vagy család a településen. Az egészségügyi 

alapellátást nádasdi háziorvos, a fogorvosi ellátást Nádasd községben működő fogszakorvos 

biztosítja. Az orvosi rendelő felújításra szorul. A kor igényeinek megfelelő korszerűsítése, 

valamint akadálymentesítése szükséges. Mind a méhnyakrák-, mind az emlőszűréseken 

alacsony a nők részvételi aránya. A helyi önkormányzat az egészségvédelemmel kapcsolatos 

ismeretek terjesztésében, a helyi társadalom egészségtudatos attitűdjének formálásában 

közvetlenül nem vállal szerepet. Az önkormányzat által biztosított közétkeztetés megfelel az 

érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak. A 0-18 éves roma korosztály 

körében az alultápláltság nem jellemző. A szociális alapellátások biztosítása a Magyarországi 

Evangélikus Diakóniai Központ szolgálata által valósul meg. Nincs felmérés a fogyatékkal 

élőkről, ezért nem lehet pontos elemzést készíteni a fogyatékkal élők helyzetéről, 

szükségleteiről. Hegyháthodászon a középületek nem akadálymentesítettek.  

 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
Nincs adat. 

 

 

Hegyhátsál 
Lakónépesség száma.147 fő 

 

Hegyhátsál Körmendtől 7 km-re, délkeletre, a 76-os főút mellett fekszik. A községben a 

vezetékes ivóvíz-hálózat 100%-os, a szennyvízcsatorna-hálózat nincs kiépítve. Az úthálózat 

teljes egészében szilárd burkolattal borított azonban felújítása már szükségessé válik. A község 

lakosainak száma jelenleg 147 fő.A temető parkosítására és a ravatalozó felújítására 

halaszthatatlan feladat. Orvosi rendelő, a művelődési ház, könyvtár és imaház is található a 

faluban. A játszótér korszerűsítése a kisgyermekes családok közösségi igényeinek kiszolgálását 

segítené elő. A község ügyeit a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal intézi. Szintén itt 
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elérhet fogorvosi ellátás, idejárnak a gyerekek óvodába, iskolába és az iskola konyhájáról 

szállítják az ebédet a falu idős lakóinak. A helyi munkahelyek ösztönzésének elősegítését az 

önkormányzat csak korlátozottan tudja előmozdítani. Ennek formája a területbiztosítás, a 

rendezési tervvel való összhang megteremtése. Cél a meglévő vállalkozások megtartása, 

bővítése, jó kapcsolat kiépítése, helyi munkaerő alkalmazása. Roma nemzetiséghez tartozó 

lakosság számára vonatkozó adattal nem rendelkezik az önkormányzat. A munkahelyek 

megközelítése eddig jó volt, de az utóbbi években több buszjáratot is töröltek. A méhnyakrák 

és az emlőszűréseken alacsony a nők részvételi aránya. A szociális alapellátások biztosítása a 

Magyarországi Evangélikus Diakóniai Központ szolgálata által valósul meg. A közösségi élet 

fő szinterei a közösségi ház a könyvtárral. A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs 

Központ Gyermekjóléti Szolgálata és a Családgondozója heti egy alkalommal tart 

ügyfélfogadást. Nyáron a szociálisan rászoruló családok gyermekei részére Nádasdon egyhetes 

tábort szerveznek. A nyári időszakban nehéz a szülőknek a gyermekek megfelelő felügyeletéről 

gondoskodni. A szülők, és sok helyen a nagyszülők is dolgoznak. Gyermekétkeztetés 

Nádasdon az iskolában valósul meg, hétvégén és szünidőben a településen nem vehető igénybe. 

A községben a nők foglalkoztatást segítő képzési program nem volt. A település lakosságának 

22,5 % időskorú. A nyugdíjasok között igen magas az egyszemélyes háztartások száma. Ezen 

háztartások nagy részét alacsony nyugdíjjal rendelkező özvegy nők alkotják. Az önkormányzat 

kiemelt figyelmet fordít az idősek támogatására.  

 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

Nincs adat. 
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Katafa 
Lakónépesség száma: 369 fő 

 

Katafa Körmendtől délkeletre hat kilométer távolságban helyezkedik el. A településen üzemel 

egy vegyesbolt, orvosi rendelő, ahol hetente egy alkalommal tart rendelést a körzeti orvos. Van 

könyvtár, és 1989 óta ökumenikus kápolna is. Az infrastruktúra kiépítettsége megfelelő. A 

község ügyeit a Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal intézi. Nádasdon vehető igénybe a 

fogorvosi ellátás, valamint odajárnak a gyerekek óvodába, s az ottani iskola konyhájáról 

szállítják az ebédet a falu idős lakóinak. A gyerekek iskolai nevelését - oktatását Körmenden 

végzik. A település lakosságszáma az elmúlt években kis mértékben csökkent. A népesség 

elöregedése következtében egyre inkább megnő a szociális szolgáltatások iránti igény. A 

településen dolgozók többsége vállalkozásokban, alkalmazotti körben, a szolgáltatásokban, 

valamint a mezőgazdaságban dolgozik. Az aktív korú lakosság elsősorban Körmenden, 

Szombathelyen és Szentgotthárdon vállal munkát. Az önkormányzat célja, hogy minden lehető 

módon ösztönözze a vállalkozókat arra, hogy helyi munkavállalókat alkalmazzanak. A 

nyilvántartott álláskeresők között magas a közmunka programban foglalkoztatottak száma. A 

tömegközlekedés szervezetlensége miatt egyre nehezebbé vált a távoli munkahelyek 

megközelíthetősége. Katafa községben a fiatalok munkához jutását helyben program jelenleg 

nem segíti. Az önkormányzat az utak, járdák, árkok, közterületek javítását, karbantartását 

folyamatosan biztosítja. Az ehhez szükséges anyagi erőforrások egyre kevésbé biztosítottak. 

Annak megteremtése pályázati úton lehetséges. Az egészségügyi alapellátást 1 fő körmendi 

vállalkozó háziorvos, a fogorvosi ellátást Nádasd községben működő fogszakorvos biztosítja. 

A szervezett méhnyakrák és emlőszűréseken alacsony a felnőtt nők részvételi aránya. A 

Nádasdi Evangélikus Diakóniai központ által kötött megállapodás alapján házi segítségnyújtás 

keretében biztosított a napi egyszeri meleg ebéd azoknak az ellátottaknak, akik önmagukról 

illetve hozzátartozóikról egészség állapotuknál vagy idős koruknál fogva nem tudnak 

gondoskodni. A szolgáltatás sokrétű, magában foglalja az ellátottak fizikai, egészségügyi, lelki 

gondozását, és segítséget nyújtanak a hivatalos ügyek intézésében.A téli sportolási 

lehetőségekre sajnos nincs megfelelő és biztonságos hely. Az önkormányzat tervei között 

szerepel egy szánkópálya kialakítása. A közösségi élet fő szinterei a művelődési ház és a 

könyvtár. Katafa községben a védőnői feladatokat a körmendi védőnő látja el. 

Gyermekétkeztetés az iskolában valósul meg, hétvégén és szünidőben a településen nem vehető 

igénybe. A nők foglalkoztatottsága magas, meghaladja a 96%-ot. A nőket érintő foglalkoztatást 

segítő képzési program helyi szinten, az elmúlt időszakban nem került megszervezésre. Az 

igények függvényében a jövőben szeretnének helyi szinten megszervezett képzéseket tartani. A 

0-3 éves korosztály száma nagyon alacsony. Bölcsőde és családi napközi nem működik. A 

nyugdíjasok között igen magas az egyszemélyes háztartások száma, melyek nagy részét 

alacsony nyugdíjjal rendelkező özvegy nők alkotják. Katafán az önkormányzat kiemelt 
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figyelmet fordít az idősek támogatására. A nyugdíjas korú lakosság funkcionálisan is aktívnak 

mondható. Katafán a tömegközlekedés, közterület, járda, akadálymentesítése nem megoldott. 

 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

Nincs adat. 

 

 

 

Kemestaródfa 
Lakónépesség száma:236 fő 

 

A település közigazgatási területe a Nyugat-Dunántúli Régióban, Vas megyében, az ország 

nyugati részén fekszik. A település infrastrukturális ellátottsága megfelelőnek mondható. A 

szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének kivételével miden (áram, ivóvíz, telefonhálózat, gáz, 

telefon) közmű, szolgáltatás elérhető. A településen általános iskola és óvoda nincs, a község 

gyermekeinek nevelése, oktatása Csákánydoroszló település által fenntartott óvodában és 

iskolában történik. A gyermekek bejárása VOLÁN járatos busszal megoldott. Az egészségügyi 

védőnői, háziorvosi ellátás, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal központja Vasalján van. 

A lakónépesség száma folyamatosan csökken. A családok lakáskörülményei megfelelőek. A 

településen a munkanélküliek aránya a térségi arányhoz közelít. Vonatközlekedés nincs, az 

autóbusz közlekedés nem kielégítő. A rászorulók részére a nyári étkeztetés megszervezésére 

nem megoldott. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultaknak a tanév időtartama 

alatt ingyen étkezés és tankönyv biztosított. A nők között kiemelten hátrányos helyzetben 

vannak a pályakezdők, a GYES- ről visszatérők, és a gyermekeiket egyedül nevelők. Az idősek 

számára nincs külön program, annak kihasználatlansága miatt. Életkörülményeik javításához, 

fenntartásához elengedhetetlen falugondnoki szolgálat működése, fejlesztése. Az önmagukról 

gondoskodni nem tudó időskorúak bentlakásos intézménye Iváncon nyújt lehetőséget az 

érintettek ellátására. Megváltozott munkaképességűek és fogyatékossággal élők 

vonatkozásában nem rendelkeznek információval. A közutak, járdák akadálymentesítése nem 

megoldott.  
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Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 
Kemestaródfa községi Önkormányzat 3/2015.(II. 23.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és 

természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

és gyermekjóléti ellátásokról 

 

Kemestaródfa község Önkormányzati 17/2012. (X. 26.) rendelete a gyermekvédelmi feladatok 

helyi ellátásáról 

 

Falugondnoki rendelet, szakmai program 

 

 

Körmend 
Lakónépesség száma:11694 fő 

 

Körmend Vas megye középső részén, az Alpokalján, a Rába völgyében elterülő kisváros. A 

városban a közfoglalkoztatás elsősorban az önkormányzat által fenntartott két intézményben, a 

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár, valamint a Városgondnokság keretein 

belül folyik. Ugyancsak helyieket foglalkoztat az Őrségi Nemzeti Park és a Nyugat-Dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság is. A felnőtt háziorvosi szolgáltatások száma és a házi gyermekorvosok 

által ellátott szolgálatok száma évek óta változatlan, az előbbi öt, az utóbbi pedig három 

rendelőben folyik. A fekvőbeteg és járó beteg ellátás színhelye a Dr. Batthyány-Strattmann 

László Kórház. A népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrések mindeni számára 

elérhetőek. A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz a Körmendi 

Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató és Információs központja biztosítja az 

állampolgárok számára az egyenlő esélyű hozzáférést. A közösségi élet színterei sokrétűek, 

ilyenek a lakóközösségek, a munkahelyek, önkormányzati intézmények, a templomok, a civil 

szervezetek. A Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár a város kultúraközvetítő 

intézménye, amely közös igazgatás alatt, de három, egymástól alapjaiban eltérő szakmai terület 

feladatellátását végzi. Körmenden a sportélet nagy hagyományokra tekint vissza. Több mint 

száz helyi civil szervezet programjaikkal, javaslataikkal, észrevételeikkel, érdekképviselettel, a 

helyi kezdeményezésekkel segítik a város kulturális, oktatási, művészeti, sport és egyéb 

területének fejlődését. Körmenden a 2011-es népszámlálási adatok szerint 135 fő vallja magát 

romának. A városban a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megalakult, szorosan 

együttműködik a köznevelési és szociális intézményekkel. Aktívan részt vesz a 

közfoglalkoztatásban, illetve közösségi programok szervezésében. A Körmenden egy bölcsőde 

működik. Körmend Város Önkormányzata kötelező feladatként látja el a 3-6 éves korú 

gyermekek óvodai ellátását. Az óvodai ellátás 2 intézményben, valamint két tagintézményben 

történik. A városban lévő mindhárom iskola jól felszerelt. A 8. osztályt valamennyi tanuló 
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befejezte. Középiskolai tanulmányok folytatására is van lehetőség a városban a Kölcsey Ferenc 

Gimnáziumban és a Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakképzőben. A munkavállalási korúak 

számát, mind foglalkoztatottak számát tekintve a vizsgált időszakban mindig magasabb a nők 

aránya. A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét szolgálja. A 

családtervezéssel, gyermekvállalással kapcsolatos ismeretek átadása megfelelő. A nőket helyi 

szinten fokozottan érintő társadalmi problémák nem jellemzőek, intézkedést nem igényelnek. A 

nyugdíjas nők száma csaknem másfélszer nagyobb, mint a férfiaké. Jövedelmi helyzetükre való 

tekintettel, illetve ha az egészségügyi állapotuk engedi, szívesen vállalnának 

jövedelemkiegészítő tevékenységet. A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való 

foglalkozás jó színvonalúnak mondható. Az egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb 

szolgáltatások egy része a város minden állampolgára részére biztosított, egy része kor alapján 

az időskorúak részére szerveződik.  

Körmend Város, mint Járás székhely Helyi Esélyegyenlőségi Programjában beazonosított 
problémák: 

• A család működését zavaró és akadályozó okok közül a családok anyagi nehézségeiből, 

széteséséből, a nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiányából adódó veszélyeztetés. 

• Drogfogyasztás felbukkanása. 

• Fiatalkori bűnelkövetés. 

• Közlekedési szabálytalanságok.  

• Gyermekek különböző anyagi helyzete, öltözködésbeli különbségek miatti 

diszkrimináció megjelenése óvodában, iskolában. 

• Érzelmi és testi bántalmazások. 

• Késő este, éjszaka felügyelet nélküli gyermekek előfordulása a településen.  

• Rendszeres étkezéshez jutás hiányosságai.  

• Munkanélküliség. a nők körében  

• Eltitkolt családon belüli erőszak.  

• A gyermekét egyedül nevelő, vagy több gyermeket nevelő család esetében az 

elszegényedés kockázata  

• Az idősek a bűnelkövetők számára a leginkább veszélyeztetett korosztály. 

• Időskorúak elmagányosodása.  

• Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása.  

• Középületek akadálymentesítése nem minden esetben megoldott. 
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Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testülete 30/2007. (X.31.), 8/2008. (II.29.), 10/2008. 

(III.28.), 6/2009. (III.27.), 3/2010.(III.26.), 7/2011.(III.25.), 16/2011.(VI.30.), 21/2011.(IX.30.), 

9/2012.(III.30.), 7/2013.(III.28.) önkormányzati rendelettel módosított 12/2007. (III.30.) Ör. A 

szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási formák szabályairól 

 

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1998. (VIII. 25.), 4/2000. (II. 17.), 

1/2001. (II. 01.), 8/2001. (IV. 01.), 5/2002. (III.1.), 13/2003. (IV.01.), 11/2004.(V.01.), 15/2004. 

(V.01.), 33/2004. (XI.01.), 39/2004. (XII.01.), 17/2005. (IV.01.), 38/2005. (X.01.), 5/2006. 

(III.01.), 3/2009. (I.29.), 7/2009. (III.27.) rendeletekkel módosított 4/1998. (III.17.) számú 

rendelete a gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi 

szabályairól  

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006. (IX.01.)  rendelete  a 

vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról   

 

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2003. (IX.01.), 2/2004. (II.01.), 

34/2004. (XI.01.), 55/2005. (XII.31.) számú rendeletekkel módosított 22/2003. (VI. 01.) számú 

rendelete a „Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj” alapításáról 

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1996.(XII.17.), 6/1998. (III.17.), 

15/1998. (XII.22.), 31/2005. (VIII.01.), 3/2008. (I.25.), 15/2009. (VIII.28.), 4/2010.(III.26.), 

12/2010.(IX.24.), 18/2011.(VIII.31.), 37/2012.(IX.28.) önkormányzati rendeletekkel módosított 

16/1996. (VIII.13.) számú rendelete a Fiatal Házasok Otthona működéséről 

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2007. (XI.30.), 37/2007. (XII.21.), 

4/2008. (II.15.), 17/2008. (VI.1.), 33/2008. (XI.27.), 37/2008. (XII.19.), 10/2009. (VII.16.), 

30/2009.(XII.18.), 22/2010.(XII.17.), 2/2012.(I.27.), 12/2012.(III.30.), 52/2012.(XII.14.), 

30/2013.(XII.20.) önkormányzati rendeletekkel módosított 33/2006. (XII.31.) rendelete a 

gyermekintézmények étkezési térítési díjának megállapításáról   

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1998. (VIII. 25.), 4/2000. (II. 17.), 

1/2001. (II. 01.), 8/2001. (IV. 01.), 5/2002. (III.1.), 13/2003. (IV.01.), 11/2004.(V.01.), 15/2004. 

(V.01.), 33/2004. (XI.01.), 39/2004. (XII.01.), 17/2005. (IV.01.), 38/2005. (X.01.), 5/2006. 

(III.01.), 3/2009. (I.29.), 7/2009. (III.27.), 27/2013.(XII.6.) rendeletekkel módosított  4/1998. 

(III.17.) számú rendelete a gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni 

ellátásának helyi szabályairól  
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Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2000. (VII.01.), 19/2000. (X.01.), 

5/2003. (III.01.), 21/2004. (V.01.), 23/2005. (VI.01.), 42/2005. (XI.01.)26/2006. (XII.01.), 

14/2007. (IV.27.), 5/2011.(II.09.), 4/2013.(II.22.) önkormányzati rendeletekkel módosított  

7/1999. (VII. 01.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/1998. (XII. 14.) és a 9/2003. (II.21.) 

számú rendelettel módosított 22/1997. (XII. 16.) számú rendelete a helyi lakáscélú 

támogatásokról  

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2013 (XI.8.) önkormányzati rendelete a 

közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának, megszegésének 

jogkövetkezményeiről 

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/1994. (IX. 20.), a 21/1995. (X. 10.), 

a 22/1996. (XI. 26.), a 25/1997. (XII. 16.), a 14/1998. (XII. 22.), a 7/2003. (III.01.), a 40/2003. 

(XII.31.), a 41/2004. (XII.31.), 30/2005. (VII.01.), 3/2006. (III.01.), 7/2007. (II.23.), 27/2007. 

(IX.28.), 29/2007. (X.31.), 42/2007. (XII.21.), 1/2009. (I.29.), 26/2009.(XI.27.), 

17/2010.(XI.26.), 28/2011.(XII.01.), 49/2012.(XI.30.), 29/2013.(XII.20.) önkormányzati 

rendelettel módosított 11/1994. (VI. 30.) számú rendelete a lakbérek megállapításáról 

 

Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004. (V.01.), 6/2005. (III.01.), 

27/2005. (VIII.01.), 44/2005. (XII.01.), 2/2006. (III.31.), 6/2007. (II.23.), 26/2007. (IX.28.), 

28/2007.(X.31.),18/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 38/2003. (XII.31.) 

rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól 

 

Körmend város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011.(II.09.), 5/2013.(II.22.) 

önkormányzati rendeletekkel módosított  19/2001. ( XII. 10.) rendelete a sportról 

 

13/2014. (II.12.) sz. határozata „A Dienes Lajos utcai óvoda felújítása” című projekt 

pályázatra történő benyújtása 

 

14/2014. (II.12.) sz. határozata  „A Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum önálló 

kiállításának megújítása II. ütem” című projekt pályázatához önrész biztosítása (könyvtári és 

közművelődési érdekeltségnövelő támogatás) 

 

26/2014. (II.27.) sz. határozata az Esélyegyenlőségi terv jóváhagyásáról 

 

32/2014. (IV.10.) sz. határozata Kulturális és sport pályázatok támogatása 

 

33/2014. (IV.10.) sz. határozata Közbiztonságot növelő térfigyelő kamerarendszer bővítése 
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69/2014. (VIII.14.) sz. határozata a Körmendi Híradó című ingyenes városi lap kiadása 

 

99/2014. (X.30.) sz. határozata a „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatás a konvergencia 

régiókban” című pályázat benyújtása 

 

100/2014. (X.30.) sz. határozata „a rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia 

régiókban” című pályázat benyújtása 

6/2015. (I.29.) sz. határozata – Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság létrehozása (2014-

2019.) 

 

18/2015. (II.25.) sz. határozata – Ifjúsági Kerekasztal létrehozása 

 

5/2015. (III.1.) sz. önkormányzati rendelet – szociális rendelet 

 

7/2015. (III.26.) sz. önk. rendelet a helyi vállalkozások munkahelyteremtő és 

munkahelymegőrző támogatásáról 

 

27/2015. (III. 26.) sz. határozat – Szociális szakosított eljárást és a gyermekek átmeneti 

gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása c. pályázat benyújtása 

 

28/2015. (III. 26.) sz. határozat – Az Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek 

közösségépítő programsorozatainak támogatására kiírt pályázat támogatása 

 

33/2015. (IV. 29.) sz. határozat – Társadalmi-gazdasági program elfogadása 

 

41/2015. (IV. 29.) sz. határozat – Javaslat civil szervezetek működésének, programjainak 2015. 

évi támogatására 

 

46/2015. (V. 12.) sz. határozat – Kerékpárút-hálózat fejlesztése Körmenden 

 

57/2015. (VI. 09.) sz. határozat – Pályázat benyújtása a helyi közösségi közlekedés 

támogatására 

 

70/2015. (VIII. 17.) sz. határozat – Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 

fejlesztése 

 

71/2015. (VIII. 17.) sz. határozat – a „Városok Hálózatai” c. felhívásra „A jövő forrása” c. 

pályázat benyújtása 
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Körmend Város Önkormányzata Társadalmi és Ifjúsági Ügyek Bizottságának 

 

91/2015. (VIII.13.) sz. határozata a Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíjpályázat 

felhívásának elfogadása 

 
 
Magyarnádalja 
Lakónépesség száma: 229 fő 

 

Magyarnádalja a Vasi - völgység települése. Körmend mellett, az országhatár közvetlen 

szomszédságában található. A lakónépesség száma folyamatosan nő, melynek oka elsősorban 

az új építési telkek kialakítása, kedvező árfekvése, mely a fiatalok letelepedési szándékára 

ösztönzőleg hat. A település infrastrukturális ellátottsága jónak mondható a szennyvízcsatorna 

hálózat kivételével miden (áram, ivóvíz, telefonhálózat, gáz, telefon, kábel tv) közmű, 

szolgáltatás elérhető. A település központjában található a faluház. Általános iskola és óvoda 

nincs, a község gyermekeinek nevelése - oktatása Körmend településen társulásban fenntartott 

óvodában és iskolában történik. Bejárásuk falugondnoki gépjárművel és iskolabusszal 

megoldott. A védőnői, háziorvosi ellátás, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal központja 

Vasalján található. A településen a szociális ellátásban részesülők aránya az aktív korú 

népességhez viszonyítva alacsony. A családok anyagi szociális és lakáskörülményei 

megfelelőek. A közfoglalkoztatás megszervezése az önkormányzat keretei között történik. 

Állandó jellegű kereskedelmi tevékenység (bolt) nem működik. A vonatközlekedés nincs. A 

legközelebbi centrum megközelíthetősége közúton autóbusszal megfelelő, de távolabbi 

települések nehezebben érhetőek el. A nők között is hátrányos helyzetben vannak a 45 év 

feletti nők a változó képzettségi követelmények miatt, a pályakezdők a szakmai tapasztalat 

hiánya, a GYES-en lévő, illetve kisgyermekes anyukák, valamint a gyermekét egyedül nevelő 

szülők. Az idősek az egészségügyi szolgáltatásokat a háziorvosi rendelőben vehetik igénybe a 

heti egy alkalommal. Kézi gyógyszertár Vasalján működik. A gyógyszerek kiváltása, a napi 

egyszeri meleg étel kiszállítása a falugondnoki szolgálat közreműködésével valósul meg. 

Fogyatékos személy nem él a településen. Az akadálymentesítés nem megoldott. 

 

 
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 
Magyarnádalja községi Önkormányzat 2/2015.(II. 20.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és 

természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

és gyermekjóléti ellátásokról 
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Magyarnádalja községi Önkormányzat 14/2012. (IX. 12.) rendelete a gyermekvédelmi 

feladatok helyi ellátásáról 

 

Falugondnoki rendelet, szakmai program 

 
 
Magyarszecsőd 
Lakónépesség száma: 449 fő 

 

Magyarszecsőd Körmendtől 5 km-re kelet-északkeletre fekszik. Környező települések: 

Körmend és Molnaszecsőd. A lakónépesség száma folyamatos csökkenést mutat. Az idősek 

aránya magas a településen. Ez jellemző a közös hivatalhoz tartozó településeken is. Az 

önkormányzat nem rendelkezik releváns adatokkal a mélyszegénységben élő és roma 

kisebbséghez tekintetben. A munkanélküliség által sújtott korosztály a 21-25 év közötti 

pályakezdők, valamint az 55-60 év közötti korosztály. A pályakezdők aránya a nyilvántartott 

álláskeresők között nem szignifikáns. A községben a közfoglalkoztatásban résztvevők aránya 

alacsony. A fiatalok munkához jutását helyben program jelenleg nem segíti, erre igény sem 

merült fel az elmúlt időszakban. A körzetben a legsúlyosabb probléma a munkanélküliség. 

Magyarszecsődön bér és szociális lakás, veszélyeztetett lakhatási helyzet, nincs. A háziorvosi 

szolgáltatás feladat-ellátási szerződéssel, Molnaszecsőddel és Egyházashollóssal közösen 

megoldott. Külön gyermekorvosi szolgálat nincs. A közösségi élet fő szinterei a művelődési 

központ és a könyvtár. Közösségi térként működik még az önkormányzati tulajdonban lévő 

sportöltöző és focipálya is.  

Évente több alkalommal kerül sor, tartós élelmiszer és ruhaosztásra. Magyarszecsőd Község 

Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat a körmendi Szociális Szolgáltató és 

Információs Központtal láttatja el. Szociális, mentális problémák az anyagi nehézségek, 

munkanélküliség, rossz lakáskörülmények, betegségből eredő gondok, szülő-gyermek, szülő-

szülő közti konfliktusokból erednek. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 

száma kis mértékben emelkedett.A gyermekek bölcsődei, óvodai ellátását a 

KörmendiMikrotérségi Társulás látja el. Korai fejlesztés, rehabilitációs lehetőség nincs.  

Gyermekétkeztetés az iskolában valósul meg, hétvégén és szünidőben a településen erre nincs 

lehetőség. Az önkormányzatnak hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint 

sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekről 

nincs információja. A településen alsó tagozatos tagiskola működik, évről évre kevesebb 

gyermeklétszámmal. Felső tagozatba a gyerekek Körmendre járnak. A munkanélküli nők 

aránya fele a férfiakénak. Kiemelt prioritás a teljes női munkanélküliség megszüntetése. A nők 

számára munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások nincsenek. 

A 0-3 éves gyermekek száma enyhe emelkedést mutat, a lakónépesség csökkenése ellenére. Az 

időskorúak száma csökken. A nyugdíjas korú lakosság funkcionálisan is aktívnak mondható. 
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Időskorúak nappali ellátásban részesülő személy a településen nem él. Egészségkárosodottak 

szociális ellátásában az adatok alapján nem részesül senki. A településen nappali ellátásban 

részesülő fogyatékos személy nem él. A középületek akadálymentesítése még nem valósult 

meg. 

 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 
Magyarszecsőd Község 3/2015 (II.25) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi 

szabályairól. 

 

 

Molnaszecsőd 
Lakónépesség száma: 433 fő 

 

A település Körmendtől 7 km-re a Rába folyó partján terül el. A lakónépesség száma 

folyamatos stagnálást mutat. Alacsony a 14 év alattiak száma. A településen nincs 

mélyszegénységben élő és roma származású személy vagy család. Az önkormányzat adatai 

között nem található a jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó adat. A munkanélküliség 

által leginkább sújtott korosztály a 21-25 év közötti pályakezdők, valamint az 55-60 év 

közöttiek. A regisztrált álláskeresők között nincs 8 általánosnál alacsonyabb végzettségű. A 

közlekedési adottságok kedvezőek a településen. Bér és szociális lakás, veszélyeztetett 

lakhatási helyzet, nincs. Molnaszecsőd a háziorvosi feladatot feladat-ellátási szerződéssel, 

Magyarszecsőddel és Egyházashollóssal közösen végzi el. Külön gyermekorvosi szolgálat 

nincs. Az ápolási díjban részesülők száma évről évre enyhe növekedést mutat. Személyes 

gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése a körmendi 

Szociális Szolgáltató és Információs Központtal együttműködve valósul meg. A közösségi élet 

fő szinterei a művelődési központ és a könyvtár. Közösségi térként működik az önkormányzati 

tulajdonban lévő sportöltöző és focipálya is. A körzetben a legsúlyosabb probléma a 

munkanélküliség. Molnaszecsődön védelembe vett gyermek nincs. Rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma kis mértékben emelkedet. A településen 

óvoda működik. A gyermekek bölcsődei ellátását a Körmendi Mikrotérségi Társulás látja el. A 

községben nincs szegregált lakókörnyezetben élő gyermek. Gyermekétkeztetést az óvodában 

valósul meg, hétvégén és szünidőben a településen nem vehető igénybe. Az önkormányzatnak 

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

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekről nincs információja. 

Molnaszecsődön nem működik iskola. Alsó tagozatba Magyarszecsődre illetve Körmendre, 

felső tagozatba a gyerekek Körmendre járnak. A munkanélküli nők aránya fele a férfiakénak. A 

0-3 éves gyermekek száma enyhe emelkedést mutat, a lakónépesség csökkenése ellenére. A 

területen nem jellemző a nőkkel szembeni erőszak, ha történt is nem került rendőrségi 
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szakaszba. Anyaotthon nincs. Az időskorúak száma csökken. A nyugdíjas korú lakosság 

funkcionálisan is aktívnak mondható. Időskorúak nappali ellátásban részesülő személy a 

településen nem él. Egészségkárosodottak szociális ellátásában az adatok alapján nem részesül 

senki. A településen nappali ellátásban részesülő fogyatékos személy nincsen. Fogyatékkal 

élők és megváltozott munkaképességű személyek számára a foglakoztatás nem megoldott. Az 

önálló életvitelt a falugondnoki szolgálat segíti, valamint a kistérség által fenntartott házi 

segítségnyújtás és a házi jelzőrendszer. A középületek akadálymentesítése még nem valósult 

meg. 

 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 
Molnaszecsőd község 3/2015 (II.12) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi 

szabályairól 

 
 
Nádasd 
Lakónépesség száma: 1342 fő 

 

Nádasd Körmendtől 7 km-re, délre az Őrségi Nemzeti Park peremterületén található. A 

vezetékes vízhálózat, a csatorna kiépítettsége 100%-os, mely korszerűsítése már indokolt 

lenne. Az úthálózat teljes egészében szilárd burkolattal borított. A Nádasdi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-től hét község: Nádasd, Halogy, Daraboshegy, Katafa, 

Hegyhátsál, Hegyháthodász, Szőce közügyeit intézi.  

A kulturális élet, nevelés - oktatás, egészségügyi és szociális szolgáltatás intézményei. Civil és 

egyházi szervezetek: 

• általános iskola  

• óvoda  

• művelődési ház 

• könyvtár 

• orvosi rendelő 

• egészségház 

• védőnői szolgálat 

• gyermekjóléti szolgálat a Vöröskereszt igazgatásával 

• gyógyszertár 

• postahivatal 

• körzeti megbízott 

• „Együtt Nádasdért Egyesület” 

• Nádasdi Polgárőr Egyesület  

• Nádasd Községi Sportegyesület  
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• Nádasdi Öreg Tyúkok Egyesülete  

• Magyarországi Evangélikus Diakóniai Központ  

 

Az önkormányzat adatai között nem található a jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó 

adat. A településen a nyilvántartott álláskeresők száma csökkenést mutat az aktív népességhez 

viszonyítva. A helyi munkahelyek ösztönzésének elősegítését az önkormányzat csak 

korlátozottan tudja előmozdítani. Ennek formája a területbiztosítás, a rendezési tervvel való 

összhang megteremtése lehet. Cél a vállalkozói övezet kialakítása. Tervezett beruházások 

között szerepel egy idősek napközi otthonának kialakítása, valamint az egészségház 

kialakításának előkészítése. A településen működő mezőgazdasági termelőszövetkezet mára 

átalakult Agrár Korlátolt Felelősségű Társasággá. Kisebb vállalkozások folytatják tovább a 

mezőgazdasági tevékenységet. Telep, szegregátum nincs. A szervezett méhnyakrák és 

emlőszűréseken alacsony a felnőtt nők részvételi aránya. Az önkormányzat által biztosított 

közétkeztetés megfelel az érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó előírásoknak. 

Nádasdon nincs Roma Kisebbségi Önkormányzat. A település szolgáltatásszervezési 

koncepciójában nem szerepelnek a romák esélyegyenlőségét elősegítő konkrét intézkedések. 

Nádasdon 2012 évben nőtt a védelembe vett gyermekek száma. A nők foglalkoztatottsága 

magas. Részükre foglalkoztatást segítő képzési program nem került megszervezésre. Bölcsőde 

és családi napközi nem működik. A területen nem jellemző a nőkkel szembeni erőszak. A 

nyugdíjasok száma az elmúlt években stagnált. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés 

biztosított az idősebb korosztály számára is. Az önkormányzati fenntartású intézmények közül 

részben az óvoda, ill. a művelődési ház akadálymentesített.  

 

 
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

Nincs adat. 
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Nagykölked 
Lakónépesség száma: 163 fő 

 

Vas megyében a Körmendi Kistérségben található település. Körmendtől 7 km-re-

északnyugatra fekszik, közel Ausztria határához.Az ivóvíz vezeték, villamos hálózat, 

földgázvezeték, és a telefonhálózat kiépült. A szennyvíztisztító-telep három települést lát el. A 

belső úthálózat és gyalogjárda rendszer nagyon rossz állapotban van, felújításuk csak pályázati 

forrásból lehetséges. Kábeltelevíziós hálózat nincs. .A háztartási hulladékszállítás és szelektív 

hulladékgyűjtés megoldott. Nagykölked mezőgazdasági település, ipara nincs, a vállalkozói 

szféra sem jelentős. A lakosság létszáma folyamatosan csökken. A településen élők fele aktív 

korú, jövedelmi vagyoni helyzetük mégis rossznak minősíthető. A település adóerő-képessége 

alacsony. A családi házak zöme kétszobás, esetenként félkomfortos, állaguk leromlott, 

felújításra a lakosoknak nincs anyagi forrásuk. Több helyen okoz gondot a közüzemi számlák 

megfizetése, bár jelentős tartozást nem halmoztak fel a lakosok. A település lakóira nem 

jellemző ugyan a mélyszegénység, ám legtöbbjük, komoly nehézségekkel küzd, hogy 

életszínvonalát tartani tudja. A nyilvántartott álláskeresők között magas a szakképzett 

végzettséggel rendelkezők száma. Ennek oka lehet a térségen belüli olyan specifikus 

könnyűipari cégek felszámolása, mint a cipőgyártás, ruhakészítés. Ezekre a szakemberekre a 

környező munkahelyek, csak átképzést követően tartanak igényt. Az alacsony iskolai 

végzettség a lakosság idősebb korosztályát jellemzi. Közösségi közlekedés korlátozott, 

nehézkes. Az autóbuszok csatlakozása nem kellően összehangolt. Egészségügyi szakrendelés 

nincs. A településen társadalmi szervezet nem működik. Az élet minden területén kiemelkedő 

szerepe van a falugondnoknak. Jogszabályban meghatározott feladatkörét a rá bízott feladatok 

sokrétűsége miatt bővíteni lenne szükséges. A településen jelentős a veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma. Gyermekorvosi szolgálat sincs, valamint óvoda sem működik. A 

környékbeli oktatási-nevelési, közigazgatási és egészségügyi intézményeiben a női 

munkavállalók aránya túlsúlyban van, a vezető pozíciót azonban nagyobb részt férfiak töltik 

be. Fogyatékkal élők számára Körmenden és Szombathelyen van munkalehetőség. (Savaria 

Rehab-Team, FŐKEFE). A művelődési ház, csak részben akadálymentesített, az orvosi 

rendelőben rámpa került elhelyezésre. A szolgáltatató épületek akadálymentesítése nem 

megoldott.  

 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 
Nagykölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) Önkormányzati 

rendelete a szociális ellátásokról és az egyes szociális ellátási formákról 
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Nagymizdó 
Lakónépesség száma: 129 fő 

 

Nagymizdó Körmendtől 9 km-re-délre fekszik a Vasi hegyháton, a Rába völgye mellett. 

Szomszédos települések: Katafa és Szarvaskend. A lakónépesség száma folyamatos csökkenést 

mutat. Az idősek aránya magas a településen, de az elöregedés jellemző a közös hivatalhoz 

tartozó településeken is. Az önkormányzat adatai között nem található a jövedelmi és vagyoni 

viszonyokra vonatkozó adat. Munkanélküliség által leginkább sújtott a 21-25 év közötti 

pályakezdők, valamint az 55-60 év közötti korosztály. Nagymizdó községben a fiatalok 

munkához jutását helyben program nem segíti. A lakásállomány változása nem jellemző. 

Veszélyeztetett lakhatási helyzet, hajléktalanság nincs. Nagymizdón nincs telep, szegregátum. 

A községben egyetlen háziorvos működik. A közösségi élet fő színterei a művelődési központ 

és a könyvtár. Szociális, mentális problémák, anyagi nehézségek, munkanélküliség, rossz 

lakáskörülmények, betegségből eredő gondok, szülő- gyermek, szülő-szülő közti konfliktusok 

jellemzőek a településen. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők aránya 

alacsony. Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben az iskolakezdéskor részesíti az 

önkormányzat a családokat. A településen nincs óvoda, iskola, bölcsőde, sem családi napközi. 

Gyermekétkeztetés a rászorultak részére hétvégén és szünidőben a településen nem vehető 

igénybe. A munkavállaló korú népességben nők száma alacsonyabb. Esetükben is fő cél a teljes 

női munkanélküliség megszüntetése. A nyugdíjas korú lakosság funkcionálisan is aktívnak 

mondható. 

Az önkormányzat által fenntartott intézményekben pályázati források felhasználásával oldható 

meg az akadálymentesítés. 

 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

Nagymizdó községi önkormányzat 2/2015 (II.27) rendelete a pénzbeli és természetbeni 

támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 

 

 
 
Nemesrempehollós 
Lakónépesség száma: 295 fő 

 

Nemesrempehollós község Egyházashollós és Sorokpolány szomszédságában terül el. A 

településen ivóvíz és gázhálózat kiépített. A szennyvízcsatorna hálózat megvalósítására az 

önkormányzat több alkalommal eredménytelenül pályázott. A községben mezőgazdasági 

termelés és állattartás folyik. A lakosság egy része a környező nagyvárosokba jár dolgozni. Az 
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óvodás korú gyermekek a közös fenntartású Egyházasrádóci Meseház Óvodába, az általános 

iskolás gyermekek Egyházasrádóci Kossuth Lajos Általános Iskolába járnak. A lakosság 

mindennapjainak megkönnyítése érdekében az önkormányzat falugondnoki szolgálatot 

működtet. A falugondnoknak a feladatok ellátásában egy fő szociális gondozó nyújt segítséget. 

Az inaktív emberek többségében alacsony iskolai végzettségűek, egy részük 

alkoholproblémával küzd vagy megváltozott munkaképességű. A településen a 

termelőszövetkezet és a Rádóci Agrár Kft. sertéstelep, szarvasmarhatelep bezárásával megszűnt 

az utolsó helyi munkalehetőség. A lakosság saját tulajdonú ingatlanokban él, melyek az ott 

lakók jövedelmi helyzetétől, a tulajdonosok igényétől függően karbantartottak. A pályakezdők 

elhelyezkedési esélye, a megfelelő gyakorlat hiánya, a képzettség alacsony vagy éppen túl 

magas mivolta okán sokat romlott. A felsőfokú végzettségűek elvándorolnak a településről. Az 

önkormányzat részt vesz a közfoglalkoztatási programban. A közfoglalkoztatás által nyújtott 

lehetőségek folyamatosan átalakulnak, a vonatkozó jogszabályi változásokhoz igazodva. 

Nemesrempehollós elzárt település. Közlekedése nagyon rossz, hétvégén pedig szinte 

egyáltalán nem megoldott. Roma személy nem él a településen. A háziorvosi, fogorvosi, 

védőnői körzet, gyógyszertár Egyházasrádóc településen van. A közösségi élet színtere a 

kultúrház és a könyvtár. Az önkormányzat az Egyházmegyei Karitász által szervezett 

segélyprogramban való részvétellel, a karitász csomagok kiosztásával támogatja az 

időskorúakat, nagycsaládosokat, munkanélkülieket. Speciális ellátásra szoruló súlyosan beteg, 

fogyatékos gyermek nem él a településen. Az idősek száma kismértékű növekedést mutat. Ezen 

belül a nyugdíjas nőké magasabb, mint a férfiaké. Nyugdíjasok foglalkoztatását támogató 

programok nincsenek. Az egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális vagy mentális 

támogatásra szorulók a szolgáltatásokat saját otthonukban veszik igénybe. Nemesrempehollós 

településen a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma 

ugrásszerűen megnőtt. Önálló életvitelt támogató helyi intézmény, szolgáltatás, program nincs. 

Fogyatékos személyek számára ápolást, gondozást nyújtó intézmény, fogyatékos személyek 

otthona, rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon nincs. Az 

önkormányzat tulajdonában lévő orvosi rendelő, könyvtár, kultúrház nem akadálymentes. Ezen 

épületekbe a bejutás ideiglenes rámpával oldható meg. 

 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

3/2015. (II.26.) rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 

Nemesrempehollós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011 (III.17.) számú 

rendelete a falugondnoki szolgálatról 
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Pinkamindszent 
Lakónépesség száma: 169 fő 

 

A település közigazgatási területe a Nyugat-Dunántúli Régióban, Vas megyében, az ország 

nyugati részén fekszik. A település infrastrukturális ellátottsága jónak mondható a 

szennyvízcsatorna hálózat kiépítésének kivételével miden (áram, ivóvíz, telefonhálózat, gáz, 

telefon) közmű, szolgáltatás elérhető. Az autóbusz közlekedés nem megfelelő. A lakossági 

igények kielégítését nagymértékben segíti az önkormányzat által fenntartott falugondnoki 

szolgálat. A központban található a művelődési ház és az IKSZT is. Általános iskola és óvoda 

nincs. A községben élő gyermekek nevelése, oktatása Szentpéterfán és Körmend településen 

társulásban fenntartott óvodában és iskolában történik. Bejárásuk falugondnoki gépjárművel és 

iskolabusszal biztosított. A védőnői, háziorvosi ellátás, valamint a Közös Önkormányzati 

Hivatal központja Vasalján található. A településen szociális ellátásban részesülők aránya az 

aktív korú népességhez viszonyítva alacsonynak mondható. A családok anyagi szociális 

körülményei megfelelőek. A községben több főt foglalkoztató üzem a BIOVÉD Kft. Az aktív 

korú lakosság jelentős hányada a Körmendre, Szombathelyre, Ausztriába jár dolgozni. Az aktív 

korú női lakosság körében magasabb az eltartottak, inaktívak száma. Kiemelten hátrányos 

helyzetben van a pályakezdők, a GYES-en lévő kisgyermekes édesanyák. A településen 

található IKSZT épülete akadálymentesített. 

 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

Pinkamindszent községi Önkormányzat 3/2015.(II. 23.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és 

természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

és gyermekjóléti ellátásokról 

 

Pinkamindszent községi Önkormányzat 14/2012. (IX. 7.) rendelete a gyermekvédelmi feladatok 

helyi ellátásáról 

 

Falugondnoki rendelet, szakmai program 
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Rádóckölked 
Lakónépesség száma:283 fő 

 

A településhez legközelebbi centrum a járási székhely, Körmend, és a megyeszékhely: 

Szombathely, ahová vonattal csak átszállással lehet eljutni. Az autóbuszok csatlakozása nem 

kellően összehangolt. A vezetékes ivóvíz már 1990 előtt elkészült, üzemeltetője a VasivízZrt. 

A szennyvíztisztító rendszer kiépítése 2005-től 2007-ig tartott – jelenleg is 3 község 

szennyvízét tisztítja. A MüllexKft-vel kötött szerződés alapján a hulladékszállítás is megoldott. 

A vezetékes földgázhálózat kiépítése már 1999-ben megtörtént. Belterületi árkok, közterületek 

és a temető rendben tartása, középületek karbantartása folyamatos. Rádóckölkeden telepedett le 

a 140 főt foglalkoztató tisztítóeszközöket gyártó Klutschi Kft, a mezőgazdasági tevékenységet 

folytató Agrorádóc Kft, a Trading-Team alumínium öntödéje és a Walter Faipari Kft. is. Így 

összesen közel 200 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség. Öt szociális bérlakás épült, mely a 

fiatal családok letelepedésében nyújt segítséget. 2008-ban a falugondnoki szolgálat is 

megkezdte működését, melyhez pályázati úton sikerült gépjárművet szerezni. A település 

korösszetétele kedvező. A község lakosságmegtartó képessége a bérlakás állomány fejlesztése 

ellenére sem kielégítő. A közeli nagyvárosok Körmend, Szombathely, sőt Ausztria is csökkenti 

a betelepülési szándékot. A településen élők fele aktív korú, jövedelmi vagyoni helyzetük 

átlagos. A fiatal, pályakezdő álláskeresők munkaerőpiacra való belépését megkönnyítik a 

munkaügy által szervezett ingyenes álláskereső klubok, tréningek, foglalkoztatási 

információnyújtás, munkatanácsadás. A település adóerő-képessége kielégítő. Egészségügyi 

alapszolgáltatás nincs. A szociális alapfeladatok ellátását megosztva Egyházasrádóc, 

(gyermekjóléti és családsegítés) és Körmend látja el feladat-ellátási szerződés keretében (házi 

segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás). 

A településen külön gyermekorvosi szolgálat nincs. Óvoda, iskola nem működik. A 

munkavállalási korúak száma jelentősen csökkent az elmúlt években, ezzel összefüggésben a 

munkanélküli nők száma is. Elhelyezkedési lehetőségük korlátozott, ők szinte csak 

Körmenden, Szombathelyen találhatnak munkát, ahová a bejárás, főleg család, gyerekek 

mellett nem, vagy csak nehezen, a család segítségével oldható meg Távmunka, részmunka 

megismertetésével, ilyen munkáltató megkeresésében az önkormányzat is tudna segíteni. Az 

idősek életkörülményeinek javításához, fenntartásához elengedhetetlen a falugondnoki 

szolgálat működése, fejlesztése. Fogyatékkal élők számára Körmenden és Szombathelyen van 

munkalehetőség. (Savaria Rehab-Team, FŐKEFE). A településen a faluház, részben 

akadálymentesített. A fogyatékkal élők csak segítséggel tudják a szolgáltatásokat igénybe 

venni. 

 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
Rádóckölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) Önkormányzati 

rendelete a szociális ellátásokról és az egyes szociális ellátási formákról 
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Szarvaskend 
Lakónépesség száma: 230 fő 

 

Szarvaskend Vas megyében, Körmendtől kelet-délkeletre található. A lakosság igényeit 

kielégítő közlekedés nem megoldott. Az önkormányzat adatai között nem található a jövedelmi 

és vagyoni viszonyokra vonatkozó adat. A munkanélküliség által sújtott a 21-25 év közötti és 

az 55-60 év közötti korosztály. A pályakezdők aránya a nyilvántartott álláskeresők között nem 

szignifikáns. Roma nemzetiséghez tartozó személy nem él a településen. A lakásállomány 

változása nem jellemző. Több épület állaga annak kihasználatlansága miatt folyamatosan 

romlik. Szarvaskenden nincs telep, szegregátum. A községben egyetlen háziorvos működik, 

megosztva a társtelepülésekkel, Szarvaskend központtal. A közösségi élet fő színterei a 

művelődési központ és a könyvtár a Sibrik kastély, valamint a Civil Centrum. Itt kerül 

elhelyezésre a Polgárőr Egyesület, a Faluszépítő Egyesület és a Szarvaskend Sportegyesület 

irodája is. A családgondozó a gyermekjóléti feladatokat megállapodás alapján Szarvaskend 

községen kívül Döbörhegy, Döröske, Halastó, Nagymizdó községben is ellátja. A településen 

nincs óvoda, sem iskola. Egy védőnő látja el a feladatokat megbízási szerződés alapján. Az egy 

főre eső gyermekek száma folyamatosan csökken. Gyermekétkeztetés az iskolában valósul 

meg, hétvégén és szünidőben a településen nem vehető igénybe. A munkavállaló korú 

népességben a nők száma alacsonyabb. A nők hátrányos megkülönböztetésére vonatkozóan 

nem rendelkeznek információval. Az időskorúak egyik jellemző probléma az elmagányosodás. 

E korosztály informatikai jártassága is alacsony szintű. A középületek akadálymentesítése nem 

mindenütt megoldott. Megváltozott munkaképességű emberek foglakoztatása nincs lehetőség. 

 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

Szarvaskend község 1/2015 (II.27) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni 

támogatások rendszeréről 

 

 
 
Vasalja 
Lakónépesség száma: 341 fő 

 
A település közigazgatási területe a Nyugat-Dunántúli Régióban, Vas megyében, az ország 

nyugati részén fekszik. Vasalja földrajzilag a Vasi - völgység települése, Körmend mellett, a 

Pinka folyó völgyében, az országhatár közvetlen szomszédságában található. A népességszám 

csökken, az idős, egyedül élő lakosság aránya a település egyes részein magas. Kisebbség nem 

él a településen. A település infrastrukturális ellátottsága jónak mondható. A szennyvízcsatorna 

hálózat kiépítésének kivételével miden (áram, ivóvíz, telefonhálózat, gáz, telefon) 
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közműszolgáltatás elérhető. A település központjában található a Közös Önkormányzati 

Hivatal épülete, a művelődési ház, sportpálya. Civil szervezetei a Sportegyesület, Tűzoltó 

Egyesült, Faluszépítő Egyesület. A településen általános iskola és óvoda nincs, a község 

gyermekeinek nevelése, oktatása Körmend településen társulásban fenntartott óvodában és 

iskolában történik. A gyermekek bejárása falugondnoki gépjárművel és VOLÁN busszal 

biztosított. A védőnői, háziorvosi ellátás, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal központja 

Vasalján található. A községben működik a térségi viszonylatban is több főt foglalkoztató 

Pinkamenti Gazdák Szövetkezete. A szövetkezet a helyi munkavállalókon kívül a környékbeli 

községekből bejáró dolgozóknak is biztosít munkalehetőséget. A szövetkezeten kívül a 

vállalkozások (kereskedelem, építőipar, autószerelés, vendéglátás) és az önkormányzat nyújt 

még munkalehetőséget a lakosság számára. Az aktív korú lakosság nagy része szakképzett, 

akik a közeli Körmend, Szentgotthárd üzemeibe járnak dolgozni. Az elmúlt években a 

hátrányos helyzetűek, inaktívak munkaerőpiacra történő visszakerülése érdekében az 

önkormányzat a közfoglalkoztatással igyekezett segíteni a munkavégzéssel járó jövedelemhez, 

jogokhoz történő hozzájutást. Az aktív korú női lakosság körében magasabb az eltartottak, 

inaktívak száma (megváltozott munkaképességűek, GYES, GYET). A nők között is kiemelten 

hátrányos helyzetben vannak a pályakezdők, a GYES-en lévő, illetve kisgyermekes édesanyák. 

Az idősek az egészségügyi szolgáltatásokat a vasaljai székhelyű háziorvosi rendelőben vehetik 

igénybe a hét minden napján. Kézi gyógyszertár működik a településen, így a gyógyszer 

kiváltás megoldott. A falugondnok szinte napi kapcsolatban van az idősekkel. A 

gyógyszereken kívül ő szállítja részükre az ebédet, illetve intézi hivatalos ügyeiket. A 

településen található hivatal épülete, a művelődési ház, kereskedelmi egységek nem 

akadálymentesítettek. A fogyatékkal élők helyzetéről az önkormányzatnak nincs információja. 

 
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 
Vasalja községi Önkormányzat 2/2015.(II. 23.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és 

természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

és gyermekjóléti ellátásokról 

 

Vasalja községi Önkormányzat 14/2012. (IX. 12.) rendelete a gyermekvédelmi feladatok helyi 

ellátásáról 

 

Falugondnoki rendelet, szakmai program 
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Őriszentpéter Kistérség települései 
 
Bajánsenye 
Lakónépesség száma: 531 fő 

 

Bajánsenye Magyarország nyugati, Szlovéniával határos szegletében lévő település. A falu az 

Őriszentpéteri Kistérségben az úgynevezett Belső Őrségben központi szerepet is betölt. A 

településen jelentős a szegényes, szerény körülmények között élő családok száma és 

ugyanakkor elenyésző a kiemelkedően magas színvonalú körülmények közt élők száma, ezért a 

mélyszegénységben élők kategorikus kiválasztása nem tud megtörténni egy éles kontúrral 

rendelkező különbség mentén. A roma lakosságra vonatkozóan nincs adat, nemzetiségi 

közösség nem tevékenykedik. Egy átlaghoz képest nagyobb létszámú kb. 20 főt magában 

foglaló, cigány kultúra szerint élő család lakik a településen rendezett körülmények között. 

Vállalkozások száma összesen: 46, ebből 11 olyan vállalkozás, melyek székhelye nem a 

településen van, de telephelyet, hálózatot, üzletet üzemeltet Bajánsenyén. A településen a 

legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, az autószerviz, és a kereskedelmi szolgáltatók. 

Számos háztartás élt a lakáscélú hitelfelvétel lehetőségével, melyek közül egy-egy esetben 

tapasztalható adósságrendezés miatti végrehajtási eljárás kezdeményezése, azonban egyetlen 

esetben sem végződött eredményes árverési eljárás. A negatív irányban változó gazdasági 

környezet, a válság időszaka a munkahelyek megszűnését, ezzel az állás é s jövedelem nélkül 

maradt emberek, családok számának növekedését eredményezte. Bajánsenyei székhellyel, 5 

települést (+Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa és Velemér) magában foglaló 

ellátási területtel rendelkezik a vegyes ellátotti összetételű háziorvosi szolgálat. Bajánsenyén 

több civil szervezet működik, egyesületi, alapítványi szervezeti keretek között, illetve két 

csoport is, melyek nem bejegyzett egyesületek. 2010-es tanévkezdettől egységes óvoda-

bölcsődei ellátást biztosítanak a fenntartók. Az intézményekben a gyermekétkeztetés 

folyamatos annak ellenére, hogy a konyha felszereltsége számos területen már elavult. A 

település idős lakossága körében egyáltalán nem jellemző a munkaerőpiacon történő 

foglalkoztatottság. Az időskorúak nappali ellátása nem megvalósított, azonban a falugondnoki 

szolgálat, a gondozónői hálózat, a szociális alapellátás gondoskodó hálózata enyhít ezen a 

problémán. Az idős korosztályra, egy-két kivétellel az informatikai analfabetizmus jellemző. 

Fogyatékosok számára nem működik nappali ellátást biztosító szolgálat. Speciálisan 

fogyatékosokat foglalkoztató munkáltató nincs helyben. Támogató szolgálat nem működik a 

településen. A művelődési ház – könyvtár – IKSZT épülete, az önkormányzati hivatal, az 

óvoda fizikai akadálymentesítése megtörtént. Az orvosi rendelő, az iskola, a közösségi ház nem 

akadálymentes. Az infokommunikációs akadálymentesítés egyetlen intézményben sem valósult 

még meg. 
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Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

Nincs adat. 

 

 

 

Felsőjánosfa 
Lakónépesség száma: 206 fő 

 

Felsőjánosfa Vas megye szélén fekszik. Az Őrség és a Nemzeti Park kapuja.Kiépült az ivóvíz, 

a szennyvízcsatorna, a telefon és a gázvezeték hálózata van. Évek óta működik itt a Faluszépítő 

és Kulturális Egyesület. Mivel a faluban nincs óvoda és iskola, a település fő feladatának 

tekinti az ifjúság összetartását, kulturális programok szervezését, hagyományteremtést és a 

faluszépítést.Játszóterük szintén igényesen kialakított. A falu középülete a kultúrház. A 

tömegközlekedés igénybevételének lehetősége korlátozott, mely hiányosságot a település a 

falugondnoki szolgálattal ellensúlyoz. Az idegenforgalom fellendítése illetve az itt élők 

közlekedési feltételeinek elősegítése érdekében szükséges lenne kerékpárutak kialakítása is. 

Magas az egészségkárosodott személyek száma. A betegeket a településtől öt percre található 

hegyhátszentjakabi háziorvos körzet látja el. A helyi háziorvosi rendelő épülete felújításra 

szorul. Fogorvosi rendelő Pankaszon működik. A szociálisan rászorultak ellátását a Zalamenti 

és Őrségi Szociális Alapszolgáltató Intézményhez csatlakozva biztosítják. A 

közintézményekben tanuló gyermekek utaztatása nem megoldott. A nők munkába állásának 

esélyét jelentősen rontja, hogy a településen és környékén nincs bölcsőde. Az idősek számának 

folyamatos emelkedése itt is probléma. Szükséges lenne a nappali ellátást nyújtó rendszer 

kiépítése, akár több környező település összefogásával. A fogyatékossággal élő személyek 

munkavállalási lehetőségei jelentős mértékben korlátozottak.  

 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

Nincs adat. 
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Felsőmarác 
Lakónépesség száma: 277 fő 

 

Felsőmarác az Őrség peremén fekvő kis falu. A község infrastrukturális feltételeirészben 

kedvezőek. Az ivóvíz ellátás, a lakások 100 %-ban bevezetésre került. A gázhálózat a település 

teljes területén kiépített, ellentétben a szennyvíz hálózattal.A községnek vasútállomása nincs. A 

Volán járatok száma ritka, hétvégén, ünnepnapokon, vagy a nyári szünidőben a település szinte 

megközelíthetetlen. Felsőmarác területi adottságaiból, illetve alacsony lélekszámú, 

nagymértékben nyugdíjasok által lakott település jellegzetessége miatt feladatainak ellátására 

több társulásban vesz részt.A községben lévő vállalkozások arculata színes /mezőgazdaság, 

fafeldolgozás, vendéglátás/. A településen alacsony a munkanélküliség, elmarad az országos és 

a régiós átlagtól.Az önkormányzat minden évben részt vesz az Őrségi Többcélú Kistérségi 

Társulás által szervezett közmunkaprogramban. A faluház felújításra szorul. Az egészségügyi 

ellátás helyben a házi orvosi praxisokon keresztül valósul meg. A gyermekek óvodába és 

általános iskolába a Csákánydoroszlói nevelési és oktatási intézménybe járnak. 

Fogyatékossággal élő gyermekről nem rendelkeznek információval. A GYES- ről visszatérő 

kisgyermekes nők számára a munkába való visszatérést jelentősen hátráltatja a bölcsőde 

hiánya.  
A képzési programok helyben történő szervezésével több résztvevőt lehetne a képzésekbe 

bevonni. A környező településeken sincs tanfolyami képzés, a városban történő rendszeres 

beutazást azonban sok család nem tudja megoldani. A munkaerőpiacon a nők számára jelentős 

megoldást teremtene, ha a munkahelyeken a munkaidő beosztást rugalmasabban, személyre 

szabottabban tudná a munkáltató megoldani. Erre sajnos egyelőre nincs kilátás, hisz a 

munkáltatók zöme nem, vagy csak ritkán tér el az átlagos foglalkoztatási munkarendtől. Az 

idősek ellátását segítő nappali ellátás nincs. A közösségi közlekedés nehézségei miatt azt nem 

vagy csak nagyon kevesen tudják igénybe venni. A falugondnoki hálózat keretében a 

falugondnoki gépjárművel jutnak el orvoshoz, szűrővizsgálatokra, hivatalokba. A fogyatékos 

személyek nappali ellátása nem megoldott, erre vonatkozó igény nem merült fel. A településen 

élő fogyatékos személyek számáról nincs információ, a középületek, közterületek nem 

akadálymentesítettek. 

 

 
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

Felsőmarác község Önkormányzata Képviselő-testülete a 10/2011. (VIII,31.) önkormányzati 

rendelete  

1/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások 

rendszeréről, valamint, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet 
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Hegyhátszentjakab 
Lakónépesség száma: 293 fő 

 

A község a Vasi- Hegyháton, Körmendtől 20 km-re-délre helyezkedik el, az Őrségi Nemzeti 

Parkhoz tartozik. Határában található az üdülőhelyként ismert, fürdésre alkalmas Vadása-tó. 

Mivel a tó jelentős vonzerő, a község szinte minden irányból megközelíthető, igaz, nem mindig 

szilárd burkolatú úton. A településen az utóbbi években pályázati lehetőségekből adódóan több 

mindent sikerült megvalósítani. Ide sorolható a Faluszépítő Egyesület segítségével létrehozott 

új játszótér, valamint a kosárlabdapálya kialakítása. A településen lévő civil szervezetek az 

önkormányzattal együttműködve próbálják szebbé és tartalmasabbá varázsolni 

Hegyhátszentjakabot és az itteni programokat. 2013. július 1-től a Zalamenti és Őrségi 

Alapszolgáltatási Intézmény látja el a rászorultak segítését. A települési önkormányzat az aktív 

korú, nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében 

foglalkoztatást szervez (közmunka, közhasznú munka, közcélú munka). Helyben nincs képzési 

lehetőség. A településen nincsenek mélyszegénységben élők, sem romák. A lakosság szinte 

teljes egészében saját tulajdonú lakásban él. A község infrastrukturális feltételei kedvezőek. 

Ivóvíz minden lakásban van, a gázhálózat a település teljes területén kiépített. A 

szennyvízcsatorna lefedettség 100 %-os. Szükséges azonban az utak felújítása, aszfaltozása. Az 

itt élők lakhatási helyzete átlagosnak mondható, hajléktalan nincs.  

A tömegközlekedés igénybevételi lehetősége korlátozott, amely hiányosságot a falugondnoki 

szolgáltatásokkal ellensúlyozza az önkormányzat. A betegeket a településen lévő háziorvos 

látja el. A községi könyvtár heti 20 órában működik. Éves szinten több közösségi rendezvényt 

is szerveznek. Egy védőnő dolgozik a községben, valamint a 2 óvodapedagógus státusból az 

egyik betöltött. Az óvodába 5 településről járnak a gyerekek, 1 csoportba, amelynek létszáma 

16 fő.Az általános iskola a Zalalövői Általános Iskola tagintézménye, ahol a 2012/2013-as 

tanévben 25 gyermek járt. Hegyhátszentjakabon nincs munkahely, szükség volna 

munkahelyteremtésre, noha a munkanélküliek száma összesen 9 fő volt 2012-ben.A 65 év 

felettiek között a nők vannak többségben, megélhetésük problémás, megnőhet igényük a 

közösségi szolgáltatásokra. Az idősek körében nem megoldott a tevékeny időskorhoz köthető 

programok elérése. A településen a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház 

akadálymentesítése részben megoldott. A faluban a Vadása Faluszépítő Egyesület működik, 

amely összefogja a közösségi életet. 

 

 
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

Nincs adat. 
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Hegyhátszentmárton 
Lakónépesség száma:64 fő 

 

Hegyhátszentmárton község a Dunántúlon, Vas megyében, a nyugati határ közelében, Ausztria, 

illetve Szlovénia szomszédságában található. 2013. január 1. napjától Közös Önkormányzati 

Hivatalt alkot Felsőmarác- Ivánc- Kisrákos- Viszák és Szaknyér községekkel együtt, melynek 

központja Ivánc. 

A Vasi Volán Zrt. által üzemeltetett autóbuszjáratok Ivánc községen keresztül szállítják 

„zsákfalus” településre a lakosokat. Területi adottságaiból, illetve alacsony lélekszámú, 

nagymértékben nyugdíjasok által lakott település jellegzetessége miatt feladatainak ellátására 

több társulásban vesz részt. A településen nincs kiépített szennyvízhálózati rendszer. 

Mélyszegénységben élők, illetve roma lakosok nem élnek itt. Közfoglalkoztatás keretében a 

regisztrált munkanélküliek közel 50 %-a foglalkoztatásra került ez elmúl évek során.A 

településen kevés fiatal él. Ők a környező városokba utazva tudnának csak képzéseken részt 

venni, ez azonban a közlekedés szervezetlensége miatt nem megoldható.Az önkormányzat 

egyik fő célkitűzése a Falugondnoki Szolgálathoz történő csatlakozás, illetve falubusz 

beszerzése. A helyben történő képzések megszervezésében az önkormányzat partner lenne, 

azonban az ehhez szükséges infrastruktúra fejlesztése már nélkülözhetetlenné vált. A 

közművekhez való csatlakozása (víz, villany,) részlegesen megoldott. A községben nincs üres 

háziorvosi praxis. A népegészségügyi szűrő vizsgálatokhoz való hozzáférés szervezett 

formában megoldott, azonban a részvétei arány alacsony. A védőnői feladatot több 

önkormányzat egymással együttműködve látja el, vasaljai székhellyel. A gyermekek alacsony 

száma miatt nem került sor a településen korszerű játszótér kialakítására. Az elvégzendő 

feladatok között kiemelt prioritású, az utak karbantartása. A gyermekétkeztetés intézményi 

keretek közt történik. Szünidei, hétvégi gyermekétkeztetésre igény nem merült fel. A 

településen nincs sem óvoda, sem iskola. Fogyatékos gyermekekről nincs információ. A 

képzési programokban jellemzően az egyedülálló nők, illetve azon családok nő tagjai tudnak 

részt venni, ahol a gyermekek már idősebbek. A képzési programok helyben történő 

megszervezése a nők esetében is pozitív hatású lenne. A munkaerőpiacon a nők számára 

jelentős megoldást jelentene, a rugalmas, személyre szabott munkaidő bevezetése, mely 

azonban még nem elfogadott a munkáltatók körében. A településen az idősek foglalkoztatására 

nincs mód. Számukra rendszeres szervezett program nincs. A településen működő könyvtárban 

az idős látogatók száma az utóbbi időben megemelkedett. A település kulturális eseményein az 

idősek aktívan részt vesznek (pl. falunap, kiállítás, hangverseny) Szervezett informatikai 

képzés nincs, a településen. A megváltozott munkaképességű, és fogyatékkal élő személyekről 

az önkormányzat nem rendelkezik információval. A faluban semmilyen közintézmény, 

közösségi tér, közterület akadálymenetesítése nem megoldott. 
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Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 
6/2015. (VI.15.) sz. önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások 

rendszeréről 

 

 

 

Ispánk 
Lakónépesség száma: 116 fő 

 

Ispánk község a kistelepülések közé tartozik, Őriszentpétertől Észak-keletre, enyhén dombos 

vidéken elhelyezkedő, út menti kiscsoportos település, amely eredetileg kettő szerből alakult ki. 

Ma a csendet, nyugalmat szerető turisták kedvelt üdülőhelye, ahol kitűnő a levegő, csodálatos a 

környezet. Az utóbbi években pályázatokból több mindent sikerült megvalósítani. Megtörtént a 

ravatalozó, a Polgármesteri Hivatal felújítása, utóbbi akadálymentes. 2009-ben kialakították a 

Polgárőr Egyesület irodáját. 2012-ben megtörtént a Művelődési Ház külső felújítása. A 

településen lévő civil szervezetek együttműködnek az önkormányzattal. Ispánk község az 

Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás tagja. A Zalamenti és Őrségi Alapszolgáltatási Intézmény 

látja el a rászorulók segítését. A munkanélküliek száma elenyésző, összesen 2 fő, ennek 

százalékos aránya 2,6 % volt 2012-ben. A településen nincs képzési lehetőség. Ispánkon 

nincsenek mélyszegénységben élők, sem romák. A lakosság szinte teljes egészében saját 

tulajdonú lakásban él. A község infrastrukturális feltételei kedvezőek. Ivóvíz minden lakásban 

van, a gáz hálózat a község teljes területén kiépített. Szennyvíz-csatorna lefedettség 100%-os. 

A belterületi önkormányzati utak felújítására, illetve aszfaltozására szükség lenne. A 

tömegközlekedés korlátozott. A településen nem működik háziorvosi szolgálat.Védőnői 

álláshely egy van, amelyre 2012-ben 3 gyermek jutott. Bölcsőde, Óvoda, iskola 

Őriszentpéteren van.  

A községi könyvtár heti 20 órában tart nyitva. Ispánkon több közösség működik: a Tik Klub és 

a Kakas Klub, a Vöröskereszt helyi szervezete, Polgárőr Egyesület, Községi Ifjúsági és Sport 

Egyesület, Önkéntes Tűzoltó Egyesület.  

 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 23/2012. 

(XII.14.) önkormányzati rendelet 
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Ivánc 
Lakónépesség száma:697 fő 

 

Ivánc község Vas megyében, annak nyugati határához közel, Ausztriától kb. 40 km-re, a 

szomszédos Szlovéniától, mindegy 25 km-re az Őrségi Nemzeti Park területén található. A 

Vasi Volán Zrt. által üzemeltetett autóbuszjáratok jelentős számban érintik a települést 

Körmend, - Őriszentpéter irányában. Egy távolsági autóbusz járat az év minden napján 

közlekedési lehetőséget biztosít a település lakói számára. A szomszédos csákánydoroszlói 

vasút állomás megközelíthetősége tömegközlekedési eszközzel általánosnak tekinthető. A 

község infrastrukturális feltételei 100 %-ban kiépítésre kerültek (gáz, víz, villany, 

szennyvízhálózat, telefon, internet hálózat). A településen működik egy 230 fő befogadását 

biztosító Szociális Otthon, ahol jelentős számú helyi lakos, -első sorban nők- alkalmazására 

van mód. A községben működő vállalkozások száma magas. A regisztrált munkanélküliek 

száma az utóbbi években a közmunka programnak köszönhetően csökkenést mutat. A település 

sport pályáján álló épület felújításával közösségi tér kialakítására nyílna lehetőség, ahol 

helyben megszervezhetőek lehetnének a képzések is. Iváncon mélyszegénységben élők, roma 

nemzetiséghez tartozók valamint hajléktalan személyek nem élnek.Falugondnoki Szolgálat az 

alacsony lakosságszám miatt nem működtethető. Ennek hiánya egyre inkább érződik.A 

gyermekek a helyi tag-óvodába, a Népi Mesterségek Műhelye által üzemeltetetett általános 

iskola alsó tagozatába, illetve a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK-ba járnak. Nincs 

betöltetlen háziorvosi praxis, a feladatokat a szomszédos településen székhellyel rendelkező 

háziorvos látja el. Szünidei, hétvégi gyermekétkeztetésre igény ez idáig a lakosság részéről 

nem merült fel. A védőnői feladatok ellátásatársulás keretében valósul meg. Sem a településen, 

sem a környező községekben nincs lehetőség nyugdíjasok foglalkoztatására.Az időskorú 

lakosság részéről igény merült fel számítógépes tanfolyamok megszervezésére, lebonyolítására. 

A fogyatékossággal élő személyek száma az átlagnál lényegesenmagasabb, az itt működő Vas 

Megyei Szakosított Otthonban élők száma miatt. A településen az akadálymentesítés részben 

megoldott. 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

Nincs adat. 
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Kercaszomor 
Lakónépesség száma:236 fő 

 

Kercaszomor, a Nyugat-Dunántúli Régió Őriszentpéteri Kistérségében, Vas megye déli 

csücskében található. A lakónépesség száma a több évtizedes aktív csökkenést követően 

lelassult, stagnált, majd lassú növekedést mutat. A település környezetében lévő legtöbb 

személyt foglalkoztató munkahelyek (termelő szövetkezetek, cipőgyár) megszűnésével az 

álláskeresők száma megnőtt. A közfoglalkoztatás évről évre ugyanazon személyek számára 

jelent jövedelemszerzési lehetőséget. A foglalkoztatás növekedését gátolja, hogy a 

munkalehetőségek potenciális helyszíne olyan távolságra van Kercaszomortól, mely a helyben 

munkalehetőséghez szokott lakosság számára nem elérhető, vagy csak aránytalan nehézségek 

árán vállalható. A lakhatási körülmények megfelelőek. Kercaszomoron heti egy alkalommal 

tart rendelést a háziorvos, napi rendszerességgel legközelebb Bajánsenyén és Őriszentpéteren, 

szakrendelések 30 km-es távolságban és annál messzebb érhetőek el.Helyben prevenciós 

programok nem kerülnek megszervezésre. Aktív sportolási lehetőség szervezett keretek között 

helyben nem biztosított. A településen nincs óvoda, iskola és önálló védőnői szolgálat.A térségi 

társulási keretek között működő szociális gondozói szolgáltatást elsősorban időskorú, egyedül 

élő személyek veszik igénybe. Az időskorúak, rászorulók szociális-, közétkeztetése a 

szomszédos településen, Bajánsenyén lévő intézmény konyhájáról kiszállított ebéddel 

biztosított. Az ebéd kiszállításáról a falugondnoki szolgálat gondoskodik. Szűk körben jellemző 

a kulturális és közművelődési szolgáltatások igénybevétele. A fogyatékkal élő személyek 

számára külön pénzbeli és természetbeli ellátást és kedvezményeket az önkormányzat nem 

nyújt. A faluház, az önkormányzati hivatal – könyvtár – IKSZT épületének fizikai 

akadálymentesítése megtörtént. Az infokommunikációs akadálymentesítés egyetlen 

intézményben sem valósult még meg. A településen lévő kereskedelmi és vendéglátó 

szolgáltatók száma alacsony. Az akadálymentesítés egyetlen vállalkozás esetében sem 

megvalósított. 

 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

Nincs adat. 
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Kerkáskápolna 
Lakónépesség száma:86 fő 

 

Község Vas megyében a Körmendi járásban. A közműellátottság ivóvíz és villamos energia 

tekintetében 100 %-os, a szennyvízkezelési közszolgáltatás nem biztosított.Jelentős a 

szegényes, szerény körülmények között élő családok száma. A településen a roma lakosságra 

vonatkozóan nincs adat. Az országos, megyei jövedelmi mutatókat tekintve az Őriszentpéteri 

Kistérség és Kerkáskápolna lakosságának jövedelme az országos és megyei átlagtól is elmarad. 

A tartósan munkanélküliek számát a közmunkaprogramban való foglalkoztatottság 

csökkentette. Pályakezdő álláskereső nincs a településen többek között az alacsony számú 

fiatalkorú lakosságnak köszönhetően. A foglalkoztatás növekedését gátolja, hogy a 

munkalehetőségek potenciális helyszíne olyan távolságra van, mely a helyben 

munkalehetőséghez szokott lakosság számára nem elérhető, vagy csak aránytalan nehézségek 

árán vállalható. Heti egy alkalommal tart rendelést a háziorvos, napi rendszerességgel 

legközelebb Bajánsenyén és Őriszentpéteren, szakrendelések 30 km-es távolságban és annál 

messzebb érhetőek el. Kerkáskápolnán helyben nem valósulnak meg prevenciós programok. A 

hátrányos helyzetben élő gyermekek kompenzáló juttatással történő pozitív diszkriminációja 

többnyire csak a jogszabályi keretek között mozogva valósul meg.Kerkáskápolnán nincs 

bölcsőde, azonban egységes óvoda-bölcsődei ellátás igénybevételére van lehetőség a 

szomszédos Bajánsenyén. A foglalkoztatást segítő közmunka programban egy nő kapott 

munkavállalási lehetőséget. A fizikai- és egészségi-állapot alapján még tevékeny idősebb 

korosztály főként a saját háztartásban, gazdaságban tevékenykedik. A helyben szervezett 

kulturális rendezvények a lakosság nagy részét vonzza, de anyagi források hiányában csak 

korlátozott számban kerülnek megrendezésre. A településen a fogyatékkal élők száma és a 

fogyatékosság jellege és mértéke alapján nem kritikus probléma. A falugondnoki szolgálat az 

önálló életvitelhez nyújt számukra is segítséget. Az önkormányzat tulajdonában lévő középület 

nem akadálymentes. A közszolgáltatások igénybevételére akadálymentesített környezetben 

nincs lehetőség. 

 

 
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

Nincs adat. 
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Kisrákos 
Lakónépesség száma: 217 fő 

 

Kisrákos az Ivánc – Pankasz, illetve Őrimagyarósd útleágazásokból közelíthető meg. A 

lakónépesség száma folyamatosan csökken. A község az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás 

tagja, melynek keretében történik a fizikoterápia, orvosi ügyelet, közfoglalkoztatás 

megszervezése. A családsegítés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti ellátás a TÁMASZ 

Alapszolgáltatási Intézménnyel történő társulás keretében valósul meg. A településen a 

szociális ellátásban részesülők aránya az aktív korú népességhez viszonyítva alacsonynak 

mondható, a családok anyagi szociális körülményei megfelelőek, az aktív korú lakosság 

körében a munkanélküli ellátásban részesülők átlagos száma alacsony. A községben működik a 

térségi viszonylatban is több főt foglalkoztató Őrségi Faipari Kft.A településen 

munkalehetőséget biztosít még a régi tejcsarnok épületéből kialakított foglalkoztató, ahol főleg 

GYES, GYET, megváltozott munkaképességű dolgozók ellátásában részesülők egészíthetik ki 

jövedelmüket napi 4 órás foglalkoztatásban. A pályakezdő munkanélküliség a tanév befejezését 

követően csak néhány hónap tekintetében jellemző, ezt követően a szakképzettséggel 

rendelkező fiatalok elhelyezkedése megoldódik. Kisrákoson roma nemzetiséghez tartozó 

személy nem él. A településen vonatközlekedés nincs. A legközelebbi centrum, Őriszentpéter, 

megközelíthetősége közúton autóbusszal megfelelő.  A település lakossága az esélyegyenlőség 

szempontjából legfontosabb közszolgáltatások nagy részét a szomszédos Pankasz településen 

éri el, ahol működik háziorvosi, védőnői szolgálat, óvodai nevelés. Az általános iskolai oktatás 

és nevelés egy-nyolc évfolyamon is ott biztosított. Egyedi eset a községben a temető 

elhelyezkedése, amely távol van a központtól és ahova csak mezőgazdasági út vezet, melynek 

karbantartása folyamatos feladatot jelent. A településen halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermek nincs, hátrányos helyzetű gyermekek három családban élnek.A nők számának 

emelkedésével illetve csökkenésével arányosan változik a munkanélküli nők száma is. A 

környékbeli oktatási-nevelési, közigazgatási és egészségügyi intézményeiben a női 

munkavállalók aránya túlsúlyban van, míg a vezető pozíciót, nagyobb részben férfiak töltik be. 

Bölcsőde a 15 km-re lévő Zalalövőn van. A fogyatékkal élők száma elenyésző a 

lakosságszámhoz viszonyítva (1 értelmi fogyatékos, 1 család két gyermeke súlyosan 

fogyatékos). Az Alapszolgáltatási Intézmény CsaládsegítőSzolgálata által biztosított a 

házisegítség-nyújtás. A napi egyszeri meleg étel szociális étkeztetés keretében az 

önkormányzat által foglalkoztatott falugondnok közreműködésével kerül kiszállításra. A 

középületek akadálymentesítése nem megoldott. 
 
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
Nincs adat. 
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Magyarszombatfa 
Lakónépesség száma: 271 fő 

 

Magyarszombatfa vas megye déli csücskében található. A község kézműves hagyományait 

mutatja be a Fő út. 52. sz. alatt található Fazekas ház. Legjelentősebb rendezvény a Nemzetközi 

Fazekas találkozó. Évtizedek óta jellemző az elöregedő lakosság magas aránya, ezért kiemelt 

feladat az ő problémáiknak a hatékony kezelése. Ugyanennyire hangsúlyos a gyermekekkel 

való foglalkozás is. Magyarszombatfa az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás tagja. A 

szociális feladatallátást a Zalamenti és őrségi Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti 

Társulás nevű intézmény látja el. A gazdasági aktivitás alacsonyabb szintű, mint a megyében. 

A munkanélküliség 5 % -os mutatóval rendelkezik, amely összesen 9 főt jelentett 2011-ben, 

akik végzettség szerint vegyes összetételűek. A lakosság szinte teljes egészében saját tulajdonú 

lakásban él. A község infrastrukturális feltételei kedvezőek. Ivóvíz minden lakásban van, a 

szennyvíz-csatorna lefedettség 92%-os. A belterületi önkormányzati utak felújítására, 

aszfaltozására volna szükség, emellett a járdák felújítására, valamint a közvilágítás 

modernizálására.A felnőttek és gyermekek részére rendelkezésre álló háziorvosi szolgálat 

száma: egy. A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma növekedést mutat. A 

településen működik Polgárőr Egyesület, Fazekasok Egyesülete, Helyi Bortermelők Egyesülete 

és egy Önkéntes Tűzoltó Egyesület.  Hiányoznak a közösségi terek (park, 

játszótér).Magyarszombatfán nem élnek roma nemzetiségűek. A védőnői álláshelyek száma 

egy.A gyermeke bölcsődébe, óvodába, iskolába Bajánsenyére járnak. A tevékeny időskor a 

mezőgazdasági szezonális munkákkal szinte azonos. Az időskorosztály elszigetelődése jelentős 

annak ellenére, hogy falugondnoki szolgálat, gondozónői szolgálat igyekszik enyhíteni a 

gondokon. A szociális alapszolgáltatások közül Szalafőn érhető el a családsegítés, az étkeztetés 

és a jelzőrendszeres segítségnyújtás. Nappali ellátás nincs. A középületek akadálymentesítése 

csak részben megoldott.  

 
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

Nincs adat. 
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Nagyrákos 
Lakónépesség száma: 301 fő 

 

Nagyrákos az Őrségben, az Őrségi Nemzeti Park területén elhelyezkedő egykori mezőváros a 

Zala folyó mellett. Jellegzetes őrségi szeres település. A református és katolikus templomon 

kívül kultúrház, sportpálya, játszótér van a faluban. Nagyrákoson hagyománya van a 

vendégfogadásnak, több vendégház várja a pihenni vágyókat. A korösszetétel elöregedést 

mutat, a nők száma magasabb, mint a férfiaké. Nagyrákos Község Önkormányzat 

Településfejlesztési Koncepciója és Programja több esélyegyenlőségi prioritást is 

megfogalmaz. Így a hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltárása és támogatása is 

kiemelt célja az önkormányzatnak.A település az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás tagja, 

amely megalapította a Zalamenti és Őrségi Alapszolgáltatási Intézményt is. Feladatuk a 

hátrányos helyzetűek és rászorulók segítése. A településen Roma nemzetiségű személy nem él. 

A munkanélküliség elsősorban a pályakezdőket és az 50 év felettieket érinti. A települési 

önkormányzat az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének 

javítása érdekében foglalkoztatást szervez. Nagyrákoson nincs képzési lehetőség. 

A lakosság szinte teljes egészében saját tulajdonú lakásban él. A község infrastrukturális 

feltételei kedvezőek. Ivóvíz minden lakásban van, gázhálózat a község teljes területén kiépített. 

A szennyvíz-csatorna lefedettség 100%-os. A belterületi utak felújítására, illetve aszfaltozására 

szükség van. A községben nincs háziorvosi szolgálat, a betegek Őriszentpéterre járnak. 

Sportolásra a focipálya ad lehetőséget, de szükség volna más sportolási lehetőségre és 

játszótérre is. A gyermekek számához viszonyítva sok a veszélyeztetett, a 44-ből 30 fő. A 

statisztika szerint ebből 24 fő tartósan beteg és/vagy fogyatékos. A védőnői szolgálatot 

Pankaszról látják el. Bölcsődébe, óvodába, általános iskolába Őriszentpéterre járnak a 

gyerekek. SNI-s gyerekek óvodai nevelésére Bajánsenyén van lehetőség. Nagyrákoson nem 

érzékelhető a nőket érő hátrányos megkülönböztetés.A nyugdíjasok között másfélszer annyi a 

nő, mint a férfi. Az aktív időskor megélése szinte kizárólagosan a ház körüli tevékenységben 

lehetséges. A szociális alapszolgáltatások közül Nagyrákoson elérhető az étkeztetés és 

jelzőrendszeres segítségnyújtás, valamint nappali ellátás keretében az időskorúak ellátása.  

A közszolgáltatások infó-kommunikációs akadálymentesítése csak részben megoldott.  

A polgármesteri hivatal, művelődési ház külső akadálymentesítése hiányzik, illetve részben 

megoldott. Nagyrákoson működő közösségek: Sport Egyesület, Magyar Vöröskereszt helyi 

szervezete. 

 
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

Nincs adat.
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Őrimagyarósd 
Lakónépesség száma:235 fő 

 

Őrimagyarósd vas megye Déli részén, az Őrségben található. Itt is évtizedek óta jellemző az 

elöregedő lakosság magas aránya. Őrimagyarósd Község Önkormányzat Településfejlesztési 

Koncepciója és Programja több esélyegyenlőségi prioritást is megfogalmaz. Így a hátrányos 

helyzetű csoportok helyzetének feltárása és támogatása is kiemelt célja az önkormányzatnak.A 

település az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás tagja, amely megalapította a Zalamenti és 

Őrségi Alapszolgáltatási Intézményt is. Ennek feladata a hátrányos helyzetűek és rászorulók 

segítése. Őrimagyarósdon nincs az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás.  

A településen Roma nemzetiségű és mélyszegénységben élő nem található. A munkanélküliség 

elsősorban a pályakezdőket és az 50 év felettieket érinti. A települési önkormányzat az aktív 

korú, nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében 

foglalkoztatást szervez.  Őrimagyarósdon nincs képzési lehetőség.A lakosság szinte teljes 

egészében saját tulajdonú lakásban él. A község infrastrukturális feltételei kedvezőek. Ivóvíz 

minden lakásban van, gázhálózat a község teljes területén kiépített. A szennyvíz-csatorna 

lefedettség 94 %-os. A belterületi utak felújítására, illetve aszfaltozására szükség van. A 

községben a háziorvosi szolgálatot Hegyhátszentjakabról látják el. A védőnői szolgálatot egy 

fő látja el. Bölcsődébe, óvodába, általános iskolába Hegyhátszentjakabra járnak a gyerekek. 

Őrimagyarósdon nem érzékelhető a nőket érő hátrányos megkülönböztetés.A nyugdíjasok 

között kb. másfélszer annyi nő van, mint férfi. Az aktív időskor megélése szinte kizárólagosan 

a ház körüli tevékenységben lehetséges. A közszolgáltatások infó-kommunikációs 

akadálymentesítése csak részben megoldott. A középületek akadálymentesítése nem megoldott. 

Őrimagyarósdon nem működnek civil szervezetek.  

 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

Nincs adat. 

 

 

Őriszentpéter 
Lakónépesség száma: 1194 fő 

 
Őriszentpéter az Őrség központja, településszerkezetét tekintve jellemzően szeres elrendezésű 

város. A villamos energia és az ivóvíz ellátási közművekhez való hozzáférés 100 %-ban 

biztosított. A szennyvízelvezetés, illetve a vezetékes gáz igénybevételi lehetősége 90 %-ban 

megoldott. Az országos, megyei jövedelmi mutatókat tekintve az Őriszentpéteri Kistérség és 

Őriszentpéter lakosságának jövedelme az országos és megyei átlagtól is elmarad.A 

lakónépesség számának évtizedekre visszavezethető jelentős csökkenését követően az elmúlt 
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években lassúbb intenzitású növekedés tapasztalható.A foglalkoztatottság és a 

munkanélküliség a megyei adatokhoz viszonyítva kedvezőtlenebb helyzetet mutat.A 

közfoglalkoztatásban azon személyek vesznek részt, akikre e program nélkül a tartós 

munkanélküliség volna jellemző. A vállalkozások száma az elmúlt évek alatt szinte 

megduplázódott. A turisztikai szolgáltatások számának emelkedése azonban nincs kedvező 

hatással a helyi lakosság foglalkoztatására. A foglalkoztatás növekedését jelentősen gátolja, 

hogy a munkalehetőségek potenciális helyszíne olyan távolságra van Őriszentpétertől, mely a 

helyben munkalehetőséghez szokott lakosság számára nem elérhető, vagy csak aránytalan 

nehézségek árán vállalható. Az Önkormányzat, annak intézményei és civil szervezetek 

egyaránt próbálkoznak képzések, nyelvi kurzusok bonyolításával, melyek megszervezésére 

többnyire csak pályázati források elnyerése esetén nyílik lehetőség. A nehéz anyagi 

körülmények között élők száma jelentős. A település lakásállományát tekintve annak száma 

stagnál.Két háziorvosi körzetben lehet az egészségügyi alapszolgáltatást igénybe venni. A 

gyermekorvos, több mint 10 településről érkező gyermek számára biztosít ellátást. A helyi 

termelőktől való alapanyag beszerzés egyre erősödő törekvés, mely garanciát is jelent az 

élelmiszerek minőségére vonatkozóan. Az Őrség tájegység természeti adottságait tekintve 

számos sportolási lehetőséghez ideális környezet, azonban a megfelelő infrastrukturális 

adottságok hiányoznak. Térségi társulási keretek között működő szociális gondozói 

szolgáltatást elsősorban időskorú, egyedül élő személyek veszik igénybe. Főként a civil 

szervezetek, egyházi közösségek koordinációjában valósulnak meg az adománygyűjtési akciók 

a rászorulók részére. A városban nincs bölcsőde, sem családi napközi. Az oktatási intézmények 

által szervezett szabadidős programokon túl az önkormányzat és a helyi civil szervezetek 

lehetőségeihez mérten, alkalmi jellegű programokat tudnak biztosítani a gyermekek számára. 

Az intézményekben a gyermekétkeztetés folyamatos. A térségi ellátási helyként működő óvoda 

a feladatellátás személyi feltételeit biztosítva a szakmai elvárásoknak megfelelően működik. A 

hátrányos helyzetű gyermekek nevelése az intézmény mindhárom csoportjában integráltan 

történik. Az általános iskolai tanulmányokat folytatók közül több mint a tanulói létszám fele a 

városon kívüli településről érkezik. Az általános iskolai nevelés-oktatás két épületben zajlik, 

melyekhez való eljutás és a két épület közötti közlekedés a gyermekek számára 

veszélyhelyzetekkel jár. A munkanélküli nők és férfiak száma az összes munkavállalási korú 

lakoshoz viszonyítottan egyenlő arányba oszlik meg. A mezőgazdasági, kertészeti, betanított 

munkás és takarítói munkakörökre főként szakképesítés nélküli nőket alkalmaznak. 

Őriszentpéteren nem működik anyaotthon, sem krízisszálló. A nyugdíjas és nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő nők száma jelentősen meghaladja a hasonló korú férfi lakosság számát. Az 

idős lakosság körében nem jellemző a munkaerőpiacon történő foglalkoztatottság. Az 

korosztályt célzó aktív, közösségi programok csak szűk körben valósulnak meg. Fogyatékkal 

élők számára intézményi szintű támogató szolgálat nem működik a településen. A 

szolgáltatásokhoz, programokhoz való önálló hozzáférés lehetősége még néhány 

közintézményben fizikai akadályokba is ütközik. A közlekedési útvonalak, átkelőhelyek, sétáló 
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utak, parkok nem akadálymentesek, kivéve a vasútállomás épületét. Fogyatékos személyek 

részére helyi speciális szolgáltatások nincsenek. 
 
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
Nincs adat. 

 
 
 
Pankasz 
Lakónépesség száma:441 fő 

 

Pankasz az Őrségben, a Zala folyó felső szakaszánál fekvő szeres településszerkezetű 

község.Az infrastruktúra megfelelő, gáz-, víz-, szennyvíz csatornahálózat kiépítésre került. A 

legközelebbi centrum, Őriszentpéter, megközelíthetősége közúton és vasúton is megfelelő. A 

településen 8. osztályos általános iskola működik, alacsony létszámokkal. Az óvoda 

kihasználtsága megfelelő. Háziorvosi, fogorvosi szolgálat is működik a községben. Társadalmi 

szervezetei: - Sportegyesület, Tűzoltó Egyesület, Polgárőrség, Vöröskereszt - jelentős szerepet 

töltenek be a közösségi életben. A falusi turizmus fejlesztése az idegenforgalmi látványosságok 

kihasználása a falufejlődése szempontjából lényeges lenne.Aszociális ellátásban részesülők 

aránya az aktív korú népességhez viszonyítva nagyon magas, melynek fő oka a családok 

alacsony jövedelme, mely a munkanélküliség eredménye. Az 1950-es évek végén a roma telep 

felszámolásával a szegregátum megszűnt. Az itt élő roma nemzetiséghez tartozó családok 

integrálódtak a többségi társadalomba.A szociálisan rászorult gyermekek nyári étkeztetése a 

jogszabályi elvárásokban megfogalmazottak teljesíthetetlensége miatt nem biztosítható. A 

gyermekvédelmi feladatok ellátásban aktívan közreműködik a TÁMASZ Alapszolgáltatási 

Intézmény Az aktív korú nők száma, s ezzel együtt a munkanélküli nők száma is csökkent. 

Bölcsőde a 10 km-re lévő Zalalövőn van. Az idősek az egészségügyi szolgáltatások közül a 

háziorvosi, fogorvosi ellátáshoz települési szinten hozzájutnak.Gyógyszertár nincs a 

községben, így az idősek magas gyógyszerfogyasztása miatt a gyógyszerkiváltás nehézséget 

okoz. Ezt a problémát lényegesen csökkentené falugondnoki szolgálat működtetése. Az 

általános iskola, óvoda, orvosi rendelő, Polgármesteri Hivatal nem akadálymentesített.  

 
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
Nincs adat. 
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Szaknyér 
Lakónépesség száma: 52 fő 

 

Szaknyér község Vas megyében, az Őrségi Nemzeti Park területén található. A település 

megközelíthető Őrimagyarósd, Viszák és Hegyhátszentjakab irányából. A legközelebbi 

városok: Zalalövő- Zalaegerszeg, Körmend, Szombathely.Kiépített víz- gázhálózat van. A 

lakosság jövedelmi viszonyairól nincs megfelelő adat. A település lakói számára helyben nincs 

munkalehetőség. A fiatalok képzési, továbbképzési lehetőségére a városokban kerülhet sor, de 

ezekre a képzésekre a lakosok tömegközlekedési eszközzel nem tudnak eljutni.A regisztrált 

munkanélküliek, szociális segélyben, foglalkoztatási támogatásban részesülők száma, az 

országos átlaghoz képest nagyon alacsony.Háziorvosi és gyermekorvosi praxis nincs. A 

népegészségügyi szűrő vizsgálatokhoz a település érintet lakossága akár szervezett, vagy 

egyéni úton hozzáfér. A településen nincs óvoda és iskolasem. A képzési programokban 

jellemzően az egyedülálló nők, illetve azon családok nő tagjai tudnak részt venni, ahol a 

gyermekek már idősebbek. A képzési programok helyben történő szervezésével több résztvevőt 

lehetne mozgósítani. A környező településeken sincs tanfolyami képzés, a városban történő 

rendszeres beutazást azonban sok család anyagi okokból nem tudja megoldani. A 

munkaerőpiacon a nők számára jelentős megoldást jelentene, ha a munkahelyeken a munkaidő 

beosztást rugalmasabban, személyre szabottabban tudná a munkáltató megoldani. Erre nincs 

lehetőség, mert a munkáltatók zöme nem, vagy csak ritkán tér el az átlagos foglalkoztatási 

formától. A településen az idősek foglalkoztatására nincs mód. Sajátos igényeket kielégítő 

programokra nem volt igény. A településen nincs fogyatékossággal élő személy. 

 
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 
6/2015. (V.29) sz. önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások 

rendszeréről 

 
 
 
Szalafő 
Lakónépesség száma:218 fő 

 
Szalafő történeti Őrség egyik legnagyobb települése a Zala patak forrásvidékén, a szlovén határ 

mellett. Az Őrségi Nemzeti Park része. A lakónépesség száma csökkenő tendenciát mutat, 

amelyben 52%-os a munkaképes korú népesség aránya. Az elöregedés következtében egyre 

inkább megnövekszik a szociális szolgáltatások iránti igény. Szalafő Község Önkormányzat 

Településfejlesztési Koncepciója és Programja több esélyegyenlőségi prioritást is 

megfogalmaz. Így a hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltárása és támogatása is 
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kiemelt célja az önkormányzatnak.A település az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás tagja, 

amely megalapította a Zalamenti és Őrségi Alapszolgáltatási Intézményt is. Ennek feladata a 

hátrányos helyzetűek és rászorulók segítése. A településen Roma nemzetiségű és 

mélyszegénységben élő nem található. A munkanélküliség elsősorban a pályakezdőket és a 45 

év felettieket érinti. A települési önkormányzat az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek 

munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást szervez. Szalafőn nincs képzési 

lehetőség. 

A lakosság szinte teljes egészében saját tulajdonú lakásban él. A község infrastrukturális 

feltételei kedvezőek. Ivóvíz minden lakásban van, gázhálózat a község teljes területén kiépített. 

A szennyvíz-csatorna lefedettség 100 %-os. A belterületi utak felújítására, illetve 

aszfaltozására, járdák építésére szükség van. A községben a háziorvosi szolgálatot 

Őriszentpéterről látják el. A védőnői szolgálatot egy fő látja el. A községben van fitnesz-terem 

és szauna, amelyet bárki igénybe vehet. A sportot kedvelőket a Futball Club Szalafő és a 

Szalafő Sportjáért Egyesület tömöríti magába. Ezen kívül a faluban működik a Banya-klub, 

amelynek tagjai nyugdíjas asszonyok. Bölcsődébe, óvodába, általános iskolába Bajánsenyére és 

Őriszentpéterre járnak a gyerekek.  

Szalafőn nem érzékelhető a nőket érő hátrányos megkülönböztetés. A nyugdíjasok között 

másfélszer annyi nő van, mint férfi. Az aktív időskor megélése a Banya- Klubban, illetve a ház 

körüli tevékenységben lehetséges. A közszolgáltatások infó-kommunikációs és a középületek 

akadálymentesítése csak részben megoldott. Szalafőn nem működnek civil szervezetek. 

 
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

Nincs adat. 

 
 
 
Szatta 
Lakónépesség száma: 81 fő 

 

Szatta község Vas és Zala megye határán fekszik, az Őrséghez tartozik. Szatta Község 

Önkormányzat Településfejlesztési Koncepciója és Programja több esélyegyenlőségi prioritást 

is megfogalmaz. Így a hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltárása és támogatása is 

kiemelt célja az önkormányzatnak.A település az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás tagja, 

amely megalapította a Zalamenti és Őrségi Alapszolgáltatási Intézményt is. Ennek feladata a 

hátrányos helyzetűek és rászorulók segítése. Szattán nincs az esélyegyenlőségi célcsoportokat 

érintő helyi szabályozás. A településen Roma nemzetiségű lakos nem található. A 

munkanélküliség elsősorban a pályakezdőket és az 50 év felettieket érinti. A települési 
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önkormányzat az aktív korú, nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci helyzetének 

javítása érdekében foglalkoztatást szervez. Szattán nincs képzési lehetőség. 

A lakosság szinte teljes egészében saját tulajdonú lakásban él. A község infrastrukturális 

feltételei kedvezőek. Ivóvíz minden lakásban van, gázhálózat a község teljes területén kiépített. 

A szennyvíz-csatorna lefedettség 100 %-os. A belterületi utak felújítására, illetve aszfaltozására 

szükség van. A községben a háziorvosi szolgálatot Őriszentpéterről látják el. A községben a 

futballpálya ad lehetőséget a sportolásra. Bölcsődébe, óvodába, általános iskolába 

Őriszentpéterre járnak a gyerekek. A nyugdíjasok között kétszer annyi nő van, mint férfi. 

(2011-ben összesen 21 fő) Az aktív időskor megélése a ház körüli tevékenységben 

lehetséges.A középületek akadálymentesítése csak részben megoldott. Szattán működő civil 

szervezetek: Közösségépítő Egyesület, Polgárőr Egyesület, Magyar Vöröskereszt helyi 

szervezete. 

 
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

Nincs adat. 

 

 

 

Szőce 
Lakónépesség száma: 336 fő 

 

Szőce az Őrségi Nemzeti Park peremterületén található. A lakónépesség száma az országos 

tendenciához hasonlóan csökken. Szőcén nincs az esélyegyenlőségi célcsoportokat – 

mélyszegénységben élők és romák, gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők – érintő helyi 

szabályozás. Az önkormányzat adatai között nem található a jövedelmi és vagyoni viszonyokra 

vonatkozó adat. A közfoglalkoztatásban résztvevők száma 1-2 % a település aktív korú 

lakosságához viszonyítva. Nő az elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma. 

Az önkormányzatnak a családok, személyek eladósodottságára vonatkozóan nincsenek 

információi. A község egészségügyi ellátása megfelelő. Az egészségügyi alapellátást 

őrimagyarósdi háziorvos, a fogorvosi ellátást Nádasd községben működő fogszakorvos 

biztosítja. A közösségi életnek fő szinterei a kultúrház, a könyvtár, a sportpálya és környéke. 

Védelembevétel az utóbbi években nem volt. Átmeneti illetve tartós nevelésbe nem került 

senki. Bölcsőde és családi napközi nem működik. A nádasdi óvodai férőhelyek száma 

megfelelő. Az általános iskolában reggel 7-től várják a diákokat és a napközis ellátást igénybe 

vevő szülők délután fél 5-ig biztonságban tudhatják gyerekeiket. A gyermekek távolsági 

autóbusszal juthatnak el Nádasdra óvodába, iskolába. A nők munkához jutási esélye átképzések 

biztosításával javítható. Nappali ellátás a faluban nincs. A Zalamenti és Őrségi 

Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása házi gondozója segíti az idők 
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korosztályt. A munkahelyek és középületek akadálymentesítése nem megoldott. Az 

önkormányzat távlati céljai:  

• a kultúrház külső és belső felújítása, felszerelésének bővítése, melléképületben 

sportlehetőségek kialakítása 

• Rimány településrészen a szolgálati lakás, orvosi rendelő és a könyvtár felújítása  

• utcanév táblák, útba igazító információs és rendeltetésszerű használatra felhívó táblák 

kihelyezése 

• a Szőce „Ó-szegi” patakmeder kitisztítása 

• Kossuth úti híd fenék áteresszel történő mélyítése 

• területek turisztikai igényeknek megfelelő kialakítása 
 
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

Nincs adat. 

 
 
 
Velemér 
Lakónépesség száma:78 fő 

 

Az Őrség egyik legkisebb települése Magyarszombatfa közelében. Jelentős turisztikai 

vonzerővel bír, amelyet templomának, valamint szelíd természeti környezetének köszönhet. A 

munkaképes korú népesség aránya 53 %, a 65 év felettieké pedig 31 %. Velemér Község 

Önkormányzat Településfejlesztési Koncepciója és Programja több esélyegyenlőségi prioritást 

is megfogalmaz. Így a hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltárása és támogatása is 

kiemelt célja az önkormányzatnak.A település az Őrségi Többcélú Kistérségi Társulás tagja, 

amely megalapította a Zalamenti és Őrségi Alapszolgáltatási Intézményt is. Ennek feladata a 

hátrányos helyzetűek és rászorulók segítése. Veleméren nincs az esélyegyenlőségi 

célcsoportokat érintő helyi szabályozás.  

2011-ben 2 fő nyilvántartott álláskereső volt a településen. Veleméren nincs képzési lehetőség. 

A lakosság szinte teljes egészében saját tulajdonú lakásban él, egy darab önkormányzati lakás 

van. A község infrastrukturális feltételei kedvezőek. Ivóvíz minden lakásban van, gázhálózat a 

község teljes területén kiépített. A szennyvíz-csatorna lefedettség 100 %-os. A belterületi utak 

felújítására, illetve aszfaltozására szükség van. A községben a háziorvosi szolgálatot 

Bajánsenyéről látják el. Bölcsőde, óvoda, általános iskola szintén Bajánsenyén van. A 

nyugdíjasok között ugyanannyi annyi nő van, mint férfi. (2011-ben összesen 28 fő) Az aktív 

időskor megélése a ház körüli tevékenységben lehetséges. 

A középületek akadálymentesítése csak részben megoldott.  
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Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

Nincs adat. 

 
 
Viszák 
Lakónépesség száma: 271 fő 

 
Viszák az Őrség északi peremén Körmendtől 25 km-re a 8-as fő útról Csákánydoroszlóban 

balra kanyarodva az Ivánc-Pankasz útvonalon található.A községben a víz- szennyvízhálózat, 

valamint vezetékes gáz is van. A szociális ellátásban részesülők aránya az aktív korú 

népességhez viszonyítva alacsony. A családok anyagi szociális körülményei megfelelőek. Az 

aktív korú lakosság körében a munkanélküli ellátásban részesülők száma a térség átlagának 

megfelelően alakul. A családok lakás- és életkörülményei megfelelőek. A községben jelentős 

létszámot foglalkoztató üzem, vállalkozás nincs. Az aktív korú lakosság nagy része 

szakképzett. Jelentős részük a szomszédos Ivánc és Csákánydoroszló szociális intézményeiben, 

valamint Körmend, Szentgotthárd üzemeibe (ADA, EGIS, Opel) jár dolgozni. Helyben 

munkalehetőséget szinte egyedül az önkormányzat biztosít (szeszfőzde, közfoglalkoztatás). A 

legközelebbi centrum /Őriszentpéter/ megközelíthetősége közúton autóbusszal és átszállással 

vasúton is megfelelő. A település lakossága az esélyegyenlőség szempontjából legfontosabb 

közszolgáltatások nagy részét az 5 km-re lévő Pankasz településen éri el, ahol működik 

háziorvosi, védőnői szolgálat, óvodai nevelés. Az általános iskolai oktatás és nevelés egy-nyolc 

évfolyamon biztosított. A kereskedelmi egységek a lakosság igényeinek megfelelnek. A 

vendéglátóegységek forgalma a fizetőképes kereslet csökkenése miatt alacsonyabb. Közlekedés 

szempontjából a lakossági igények kielégítését nagymértékben segíti az önkormányzat által 

fenntartott falugondnoki szolgálat. Prevenciós és szűrőprogramokhoz való hozzáférést az 

önkormányzat minden második évben az által működtetett falugondnoki szolgálat 

igénybevételével oldja meg.. A házi segítségnyújtást a Zalaegerszegi TÁMASZ 

Alapszolgáltatási Intézmény végzi. A szociális étkeztetést a Pankaszi önkormányzat a szállítást 

pedig a helyi falugondnoki szolgálat biztosítja. A nők munkavállalását segítő családbarát 

munkahelyeknincsenek. A védőnői körzethez 5 település tartozik: Pankasz, Kisrákos, Viszák, 

Szatta, Nagyrákos. A nyugdíjasok foglalkoztatottságára nincs igény.Az akadálymentesítés nem 

megoldott. Fogyatékkal élők helyzetéről az önkormányzatnak nincs információja. 
 
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás 
 

Nincs adat. 
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IV.  Értékeink, küldetésünk 
 

A járási szintű „Esélyegyenlőségi Programterv” elkészítése során folyamatosan szem előtt 

tartjuk, hogy a járásunkhoz tartozó településeken az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód 

feltételei biztosítottak legyenek. Mindezt tesszük abból a meggyőződésből, hogy tudjuk és 

valljuk, az emberi méltóság sérthetetlen, minden embernek joga van az élethez és az emberi 

méltósághoz. Kiemelt prioritás számunkra a hátrányos helyzetű csoportok: mélyszegénységben 

élők, romák, gyerekek, nők, idősek és fogyatékkal élők élethelyzetének javítása, a 

közszolgáltatásokhoz, oktatáshoz, lakhatáshoz egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való 

egyenlő esélyű hozzáférésük megteremtése.  

 

 

V. Jogszabályi háttér bemutatása 
 

• az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXL 

törvény 

• 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.) 

• Államreform Operatív Program 2011-2013. időszakra szóló akciótervének 

módosításáról szóló 1195/2014 (III. 31.) Korm. határozata 

• Az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló Európai Parlament és a Tanács 1081/2006/EK rendelete (2006. július 5.)  

•  Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 

Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és 1260/1999/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló Tanács 1083/2006/EK rendelete  

• Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 

Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi 

rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK 

európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok 

meghatározásáról szóló Bizottság 1828/2006/EK rendelete (2006. december 27.) 
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VI.  Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 
koncepciókkal, programokkal 
 

• Körmend Város Stratégiai Programja 

• Körmend Integrált Városfejlesztési Stratégia 

• Körmend Város Költségvetési koncepciója 

• Körmend Város Környezetvédelmi Programja 

• Körmend Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 

 
VII.  A járásközpont térségi feladatainak, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
 

Kultúra  
A Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár  a város kultúraközvetítő 

intézménye, amely közös igazgatás alatt, de három, egymástól alapjaiban eltérő szakmai terület 

feladatellátását végzi együttes közformáló, közművelődési céllal. Feladatait a 2001. évi LXIV. 

törvény a kulturális örökség védelméről, a 150/1992 (XI. 20) kormányrendelet a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról, az 1997. évi 

CXL. többször módosított törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtár ellátásáról 

és a közművelődésről, valamint a helyi önkormányzati határozatok és rendeletek alapján látja 

el. A törvényi változások következtében 2013. január 1-től az Önkormányzat fenntartásában, a 

Kulturális Központba integrálva működik a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum. 

Szolgáltatásaihoz a település és a kistérség valamennyi lakója hozzáfér, minden korosztályt és 

társadalmi réteget beleértve. A múzeum a helyi identitás fejlesztésének eszköze is amellett, 

hogy a turizmus kiszolgálásában is aktív szerepe van. A Dr. Batthyány-Strattmann László 

Múzeum elődjét, a Rába Helytörténeti Múzeumot 1954-ben, mint iskolai gyűjteményt 

alapították. A kiállítások kommunikációs akadálymentesítése a látássérült látogatók számára 

megtörtént. A több mint 60 éves Faludi Ferenc Könyvtár és Gyermekkönyvtár nem csak a 

város, hanem a Körmendi és az Őriszentpéteri Kistérség településeinek ellátásával is 

foglalkozik, amely feladatot korábban saját hatáskörben, 2013-tól pedig a Berzsenyi Dániel 

Megyei Könyvtárral kötött feladat ellátási szerződés keretén belül látja el. A könyvtár épülete 

fizikailag akadálymentesített, ezen kívül a nyilvános könyvtári ellátásnak megfelelően bárki 

által látogatható. Szolgáltatásaihoz minden érdeklődő hozzáférhet. A könyvtárban nyilvános 

internetállomások működnek. 
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Könyvtárak száma, látogatottság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

év könyvtárak száma 
könyvtárba beiratkozottak 

száma 

2012 47 4898 

2015 47 4898 

 

A könyvtárak száma és a látogatottság mértéke a járás területén mindkét vizsgált évben azonos 

volt.  
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Muzeális intézmények száma, látogatottság 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Megnevezés 
muzeális 

intézmények száma látogatottság 2012. látogatottság 2013. 

Körmend 1 4923 5153 

Magyarszombatfa 1 6500 6500 

Őriszentpéter 1 1699 1842 

Pankasz 1 350 300 

Szalafő 1 23563 23748 

 

A járás területén 6 muzeális intézmény működött. A látogatottság 2012-ben 37035 fő volt. 

Ebből kimagaslik a szalafői muzeális intézmény, amelynek látogatottsága 23563 fő volt. Ez a 

teljes látogatottság 64 százaléka. 2013-ra a látogatottság az intézményekben összesen 37543 fő. 

A körmendi Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum területi múzeumként funkcionál. 

Gyűjtőterülete azonos a körmendi járás területével, benne a történeti Őrséggel, valamint a 

Batthyányak magyarországi uradalmainak területe. Besorolása szerint szakmai segítséget nyújt 

a gyűjtőterületén működő muzeális gyűjteményeknek a két szakterületén, amelyek a 

történettudomány és a néprajztudomány.  
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Kulturális rendezvények 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megnevezés 

kulturális 
rendezvények 
száma 2012 

kulturális 
rendezvényeken 
részt vevők 
száma 2012. 

kulturális 
rendezvények 
száma 2013. 

kulturális 
rendezvényeken 
részt vevők 
száma 2013. 

Bajánsenye 47 609 32 4226 

Csákánydoroszló 13 1060 16 1130 

Daraboshegy 10 378   

Egyházasrádóc 76 3390   

Felsőmarác 4 580 4 2200 

Halogy 29 450   

Harasztifalu   8 266 

Hegyháthodász 10 1600   

Hegyhátsál 8 740   

Hegyhátszentmárton 1 160 1 70 

Ivánc 22 4800 19 3300 

Katafa  30   

Kemestaródfa 4 2345 11 1376 

Kercaszomor 17 3525 18 2396 

Kerkáskápolna 6 480 6 150 

Kisrákos 10 310 10 310 

Körmend 178 88450 195 132710 

Magyarnádalja   7 320 
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Megnevezés 

kulturális 
rendezvények 
száma 2012 

kulturális 
rendezvényeken 
részt vevők 
száma 2012. 

kulturális 
rendezvények 
száma 2013. 

kulturális 
rendezvényeken 
részt vevők 
száma 2013. 

Magyarszecsőd 4 952 44 669 

Magyarszombatfa 11 5950   

Molnaszecsőd   40 841 

Nádasd 101 6400 99 6690 

Nagykölked 3 160 4 80 

Őriszentpéter 33 12648   

Pankasz 2 240 3 300 

Pinkamindszent 6 570 6 390 

Rádóckölked 11 690 7 610 

Szőce 9 800   

Vasalja 10 1090 7 745 

Viszák 11 190   

 

A kulturális rendezvények száma összesen 635 darab volt a járás teljes területén. Ebből 

kiemelkedik Körmend. A rendezvényekre kilátogatók száma 144079 fő volt. Ebből a körmendi 

rendezvényeken 88450 fő vett részt. Ez az összes kilátogató 61 százaléka. A következő évben 

csökkent ugyan a kulturális rendezvények száma (537db) az előző évihez képest, az összes 

résztvevő száma ugyanakkor növekedett. 158779 fő vett részt, az 537 rendezvény 

valamelyikén. A sorból ismét kiemelkedik Körmend, ahol a 195 darab rendezvényen, 132710 

fő vett részt. Ez az összes kilátogató 84 százaléka. Jelentősen nőtt tehát a körmendi 

dominancia, ami a megrendezett események számát és az arra kilátogatók létszámát jelenti.  

Körmend esetében a fenti statisztika nem tükrözi a Kulturális Központ sokoldalú 

tevékenységét, így például az adatok között nem jelennek meg a rendezvényi szolgáltatások 

külső, nem intézményi keretek közötti szervezések és közreműködések. Amennyiben ezeket is 

figyelembe vesszük, akkor kimondható, hogy a járási székhely kulturális intézménye több mint 

200.000 főt ért el.  
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Sportélet  
Körmenden a sportélet nagy hagyományokra tekint vissza. A városban működő 

sportegyesületek több területen is kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhetnek. Világ- és 

Európa bajnokságok, Magyar bajnokságok sora fémjelzi Körmend nevét. A Városi 
Sportcsarnok a Kossuth Lajos utcában található, amely egyben az egyik általános iskola 

tornacsarnoka is. A Sporttelep a Várkert mellett található, ahol labdarúgó és kézilabda pálya is 

található az atlétikai lehetőségek mellett. A vízi sportok kedvelőinek rendelkezésre áll az 

uszoda, illetve a Rába folyó. Ez utóbbi nemcsak fürdésre alkalmas, hanem vízi túrák 

lebonyolítására is.  

A város jó hírét nagyban erősíti NB I-es kosárlabda csapata, amely bajnokságok sorát nyerte, a 

hazai élvonalban játszik. Egy-egy kosárlabda mérkőzés a helyi közéletben és a szabadidős 

tevékenységben is jelentős esemény, a meccseket 1-1 alkalommal 1.500-2.000 fő látogatja 

szurkolóként.  

 

Civilek  
A város civil élete rendkívül sokrétű, hiszen az oktatástól kezdődően a városfejlesztésen 

(szépítésen) keresztül egészen a mozgáskultúráig, művészeti tevékenységekig és 

sporttevékenységekig sokféle területet átfog ezen szervezetek működése. A több mint száz 

helyi civil szervezet programjaikkal, javaslataikkal, észrevételeikkel, érdekképviselettel, a helyi 

kezdeményezésekkel segítik a város kulturális, oktatási, művészeti, sport és egyéb területének 

fejlődését, segítve ezzel a pezsgő városi élet fennmaradását. Az alapítványok jelentős része az 

oktatási intézményekhez kötődik, a gyermekek neveléséhez, szabadidős programjaihoz járul 

hozzá. A kulturális hagyományőrzéshez és a városfejlesztéshez kapcsolódik a Körmend Múltja, 

Jelene, Jövője Alapítvány, amelyet a helyi önkormányzat hozott létre.Az önkormányzat minden 

évben elkülönít támogatási összeget a társadalmi szervezetek és egyesületek támogatására. A 

támogatásra a szervezetek pályázatot nyújtanak be, amelyet a Társadalmi Ügyek Bizottsága és 

a képviselőtestület tárgyal meg, és lehetőségi szerint támogat. 

 

VIII.  Körmend szociális szolgáltatási rendszereineknek bemutatása /szociális 
szolgáltatási térkép/ 

 

Körmenden a város szociális intézményrendszere az utóbbi években folyamatosan bővült és 

átalakult. A változtatások a meglévő intézmények (idősek klubja, gondozóház, családsegítő, 

gyermekjóléti szolgálat) részben az új szolgáltatások megjelenésével, részben a racionalizálás 

miatt váltak szükségessé. Jelenleg az idősek számára nyújtott szolgáltatások, a családsegítés, a 

gyermekjóléti szolgálat, a fogyatékkal élők és a szenvedélybetegek nappali ellátása, valamint a 

szociális foglalkoztató egy intézményen belül, de több helyszínen működik. Az új Szociális és 

Információs Szolgáltató Központ szépen felújított és kibővített épülete megfelelő 

körülményeket biztosít a feladatok ellátásához. 
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 Idősek ellátása  
Az időskorúak számára több intézménytípus és szolgáltatás nyújt segítséget. Az idősek nappali 

ellátását egy idősek klubja (Körmend, Kossuth u. 26.) biztosítja, ahol az étkezés mellett 

társaságot, kikapcsolódást és szakszerű gondozást kaphat az idős ember. A klub 90 férőhellyel 

rendelkezik, folyamatos nyitva tartás miatt kihasználtsága 100 %-os. A házi segítségnyújtás és 

étkeztetés szintén segítség az idős emberek számára, ezeket a szolgáltatásokat az utóbbi éveket 

vizsgálva, átlagosan 120 fő veszi igénybe. 2006. január 1-től működik a jelzőrendszeri 

szolgálat. A rendszerbe bekapcsolt, otthonukban egyedül élő idősek számára biztonságot nyújt 

a jelzőkészülék használata, a számukra biztosított eszközzel baj esetén jelzést adhatnak az 

állandó ügyeletben lévő diszpécser szolgálatnak. Jelenleg 50 db eszköz került kihelyezésre, 

ebből 25 db a kistérségben élőknél található. 2000-ben 10 férőhellyel jött létre az Idősek 

Gondozóháza, amely átmeneti elhelyezést nyújt azon idősek számára, akik ápolásra, 

gondozásra szorulnak. A magas kihasználtsági mutatókkal rendelkező intézményt 4 férőhellyel 

bővítették később. 2013-ban adták át az Unger László Idősek otthonát, amely 30 idős ember 

ellátására, állandó tartózkodására, lakhatására alkalmas. Az otthon teljes mértékben 

akadálymentesített, liftes. Az egy- és kétszemélyes lakások mindegyikéhez melegítő konyha, 

fürdőszoba tartozik. A teljes komfortról állandó szakszemélyzet, orvos, gyógytornász 

gondoskodik. 1972-tól működik a Nyugdíjasház, melyben 1 személyes lakások találhatók. A 40 

mini garzont bérlakásként működteti az önkormányzat. Az itt élő idősek számára biztonságot 

jelent a heti orvosi rendelés és a gondozói ügyelet. A lakásokba költöző idősektől a fenntartó 

nem kér használatba vételi díjat, ugyanakkor a szociális ellátás biztosításával plusz 

szolgáltatásokat nyújt az ott élőknek. 

A fentiekben leírt szolgáltatások részletes bemutatása:  

Étkeztetés 
Az étkeztetés 2 főzőhely /Kölcsey Ált. Iskola és Kórházi konyha/ és 4 kiszolgáló helyről 

biztosított /Kölcsey Ált. Iskola, Somogyi Ált. Iskola, Olcsai Ált. Iskola és Idősek Gondozási 

Központja/. A kórházi főzőhely által van lehetőség azon személyek étkeztetésére, akiknek 

betegsége miatt kímélő étrendre van szüksége. 2015 májusától a kórház felújítása miatt a 

kórházi főzőhely szünetel, helyette a Bartóki óvodában történik a főzés. 

Az étkeztetést főzőhelyről történő elvitellel, helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással 

biztosított. Normál, diabetikus és könnyű-vegyes és pépes étrenddel elégítik ki a felmerülő 

igényeket. Az étkeztetésért és az ebéd házhoz szállításáért jövedelemtől függően térítési díjat 

kell fizetni. A fizetendő személyi térítési díjat a kérelmező jövedelme határozza 

meg.Kiszállítással történő étkeztetés azon személy részére biztosítható, aki egészségi állapota 

miatt az ételért nem tud elmenni a főző- vagy tálalóhelyre, és nincs olyan vele együtt élő 

személy, aki számára az ételt házhoz tudja szállítani.Az igénylőink zöme az időskorúak köréből 

kerül ki, de fokozatosan emelkedik a középkorú, tartós munkanélküliek száma is. 
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Házi segítségnyújtás 
A házi segítségnyújtást az intézmény Körmend város közigazgatási területén és a kistérség 15 

településén (Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Halastó, Harasztifalu, Kemestaródfa, 

Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, Nagykölked, Nagymizdó, Pinkamindszent, 

Rádóckölked, Szarvaskend, Vasalja) biztosítja.  

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:  
A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás célja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló időskorúak és fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek 

részére az önálló életvitel fenntartása mellett a biztonságérzetük javítása, valamint segélyhívás 

esetén a gyors megjelenés és a segítségnyújtás. Az intézmény 60 db segélyhívó berendezéssel 

biztosította Körmenden és a kistérség településein élőknek segélyhívás esetén a gyors 

megjelenést és a segítségnyújtást.A segélyhívásokat fogadó diszpécserközpont az Időskorúak 

Gondozóházában van elhelyezve, ahol a 24 órás szolgálat biztosított az ügyeleti számítógéppel. 

Kistérségi települések esetében a segélyhívás a diszpécserközpont számítógépén jelenik meg és 

a Gondozóház ügyeletes nővére értesíti az önkéntes gondozónőta segélyhívásról, akinek 

haladéktalanul meg kell jelennie a helyszínen. 

Idősek nappali ellátása:  
Az Idősek Nappali ellátása a saját otthonában élő önmaguk ellátására részben képes időskorúak 

részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, 

valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Ez az ellátási forma mindennapos 

bejárást jelent a szociális szolgáltatást igénybevevők részéről. Az Idősek Nappali Intézménye 
a helyi igényeknek megfelelően a hét minden napján, vasár- és ünnepnapokon is nyitva tart. 

Nyugdíjas korúak vehetik igénybe azt a 37 önkormányzati bérlakást, ami a Kossuth L. u. 26 

szám alatt található. Az időskorú lakók, mint koruk, mint egészségi állapotuk miatt fokozott 

figyelmet igényelnek, amit a gondozónők napi szinten ellátnak: szükség szerint gyógyszer 

felíratás, gyógyszerelés, vérnyomásmérés, bevásárlás, mentális támogatás. Azonos szakmai 

normák alapján részesül minden ellátott a szolgáltatásba.  

Időskorúak gondozóháza 
Az Időskorúak Gondozóházában a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint engedélyezett 

férőhelyek száma:14. Jelenleg 2 férfi és 12 női férőhellyel rendelkezik. 

 

Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat  
Körmenden a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat kezdetben a nevelési tanácsadó részeként, 

majd átszervezés következtében a Szociális Szolgáltató és Információs Központ egységeként 

működik. Az elmúlt évek alatt tevékenységük egyre sokszínűbbé vált. Megelőző, 

problémamegoldó tevékenységein túl feladatuk az egyedi esetkezeléseken túl, a szociálisan 

rászorult csoportok számára is biztosítanak speciális programokat. A szolgálat rendkívül jó és 

szoros kapcsolatot tart fenn a nevelési-oktatási intézményekkel, a védőnői szolgálattal és az 

egyéb szervezetekkel. A jó együttműködésnek köszönhetően az esetek egy részét a különböző 
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szervezetektől kapott jelzések alapján, preventív eszközökkel tudják megoldani. A családsegítő 

szolgáltatásait a város lakosai önként veszik igénybe. A családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálathoz fordulók között nagy számban találhatók azok, akik tartósan kiszorultak a 

munkaerőpiacról és ebből következően életvezetési és anyagi problémákkal küzdenek. 

Fogyatékkal élők ellátása 2004 júniusától 24 férőhellyel működik a fogyatékkal élők számára 

nappali elhelyezést biztosító csoport. 2006-tól megnyílt a szociális foglalkoztató (Körmend, 

Hunyadi u.8.) amelyben a szenvedélybetegek is hasznos elfoglaltságot találnak. A Szociális 

Szolgáltató és Információs Központ működteti a támogató szolgálatot, melynek feladata a 

fogyatékos és egyéb rászoruló személyek lakókörnyezetben történő ellátása, szükség esetén 

gépkocsival történő szállítása is. A támogató szolgálat tevékenysége kiterjed a kistérség több 

településére is. Ugyancsak a központ látja el a közösségi pszichiátriai feladatokat is. A 18-25 

sérült személy számára szerveznek célzott programokat. 

2014. november 17-ig a szolgálat Körmend Város közigazgatási területén, valamint 12 

kistérségi településén látta el a családsegítő szolgáltatást. 2014. november 17-én 7 település 

(Halastó, Molnaszecsőd, Döbörhegy, Döröske, Nagymizdó, Szarvaskend, Csákánydoroszló) 

csatlakozott. 2015. május 15-én további 5 településen (Egyházasrádóc, Nemesrempehollós, 

Harasztifalu, Nagykölked, Rádóckölked) látják el a Családsegítő Szolgálat családgondozói a 

szolgáltatást. 

Szenvedélybetegek nappali intézménye 

A Szenvedélybeteg Nappali ellátás az 1/2000-es SZCSM. rendelet értelmében az önkéntességre 

és a speciális segítő programokra épül. Azon szenvedélybetegséggel küzdő személyek 

napközbeni ellátását, gondozását végezik, akik korábban szenvedélybetegségük miatt 

fekvőbeteg- gyógyintézetben kezeltek, rehabilitációs intézményben gondoztak, illetve akik a 

megjelölt intézményi kezelés, gondozás megelőzése miatt rászorulnak. 

Támogató szolgálat  
A Támogató Szolgálat a Körmendi Önkormányzati Társulás 25 településének közigazgatási 

területén működik. Támogató Szolgálat, mint szociális ellátási forma a fogyatékkal élő 

emberek speciális igényeinek kiszolgálására szakosodott. A Támogató Szolgálat törvény által 

előírt feladata a személyi segítő és szállítószolgálat működtetése, valamint tanácsadás, 

információnyújtás az ellátási területen élő valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó 

személy részére. Az akadálymentesített, speciálisan átalakított gépkocsiinkkal biztonságosan 

szállíthatók a kerekes székes, illetve egyéb ok miatt mozgásában korlátozott személyek, térítési 

díj ellenében.  

 
Fogyatékosok nappali intézménye  
A Szociális Szolgáltató és Információs Központ Fogyatékosok Nappali Intézménye 

Körmenden pályázati program keretében valósult meg, 2004. május 24. óta működik Körmend 

város területén kezdetben 24 fő, 2010. május 1. óta 54 fő fogyatékkal élő személy ellátására. 
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Az intézmény feladata: Körmend város és kistérsége területén élő fogyatékos fiatalok és 

felnőttek nappali ellátása. 

Fogyatékosok Nappali Intézményének célja,hogy a fogyatékossággal élő ember a családjában 

maradhasson mindaddig, amíg az állapota megengedi. Ne kelljen a családból kiszakítani, 

idegen környezetben elhelyezni.  

 

Nádasdi Evangélikus Diakóniai Központ  
A diakónia szó jelentése: szeretetszolgálat, képletes meghatározása pedig a „kezek 

evangéliuma”. Céljuk, hogy krisztusi szeretettel enyhítsék a segítségre szoruló és szenvedő 

ember gondjait, nyomorúságát.  

Az intézmény 2009-ben kezdte meg működését Nádasd székhellyel. Fenntartó a Magyarországi 

Evangélikus Egyház. Jelenleg három alapterületen végeznek ellátást: házi segítségnyújtás, 

szociális étkeztetés és falugondnoki szolgálat. Ellátási területük 12 települést fed le: 

Daraboshegy, Halogy, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Katafa, Nádasd, Apátistvánfalva, Orfalu, 

Kétvölgy, Pusztaszentlászló, Söjtör, Pusztamagyaród településeken.  

Vállalt feladatuk, hogy ellátottjaik számára megteremtsék és megőrizzék a szociális 

biztonságot, valamint biztosítsák az evangélikus szellemben történő lelki gondozást. Munkájuk 

középpontjában az ellátottak állnak és céljuk, hogy mindenkor minőségi szolgáltatást 

nyújtsanak, ezzel elősegítsék a sikeres működést és az elégedettséget az érdekelt felek részéről. 

Ennek érdekében évente elégedettséget mérnek. Az intézményben-folyamatban van az MSZ 

EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszer 

bevezetése. 

A mindenkori minőségi szolgáltatásnyújtás iránti törekvésük egy dinamikus fejlődést 

eredményezett hat éves működésük alatt, melyet az alábbi táblázat tükröz: 

Ellátottak létszámának alakulása (fő): 

terület/év 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

HSNY 39 42 50 115 85 94 94 

ÉTK 67 76 103 85 130 130 150 

FG 0 0 3 5 5 5 5 

 

Munkatársaik száma a hat év alatt négyszeresére növekedett.  

2014-ben sikeres pályázaton a falugondnoki gépjárművek cseréjére volt lehetőségük.  

A folyamatosan növekvő létszámmal azonban már meghaladták az infrastrukturális kereteiket. 

Az intézmény jelenleg 2 iroda helyiségből, egy klubszobából, teakonyhából, közlekedő 

helyiségből, vizesblokkból áll. Ez az egyetlen épület ad helyet egyrészt a Diakóniai Központ 

irodahelyiségeinek, továbbá a gyülekezet által szervezett különböző programoknak. 

Az intézmény helyiségei átjárhatók, mivel egyik a másikból nyílik. A gazdasági vezetőnek 

nincs külön irodája, ügyfelek napi szintű látogatása, a napi egyeztetések miatt jövés-menés 
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sokszor megnehezítik azt a munkafolyamatot, melyhez ideális körülmények között nyugalomra 

és csendre volna szükség. Az intézményvezető lelkész irodája is átjárható, programütközés 

esetén nem folytatható lelkigondozás, vagy esetleg gyászoló családdal folytatott meghitt 

beszélgetés a zavaró körülmények miatt.  

A szociális étkeztetés minőségi szolgáltatásnyújtás érdekében az ételhordókat hetente egyszer 

fertőtlenítik, amihez ideálisabb lenne egy erre a célra kialakított konyharész.  

Terveik között szerepel a 2014-2020-as pályázati ciklust kihasználva egy új intézményi épület 

építése, mely cél érdekében megvásárolták a szomszédos telket, valamint ebben az évben 

elkészítik az épület tervdokumentációját.  

Az új épület lehetőséget biztosítana új szolgáltatás indítására idősek nappali ellátása 

formájában, tovább növelve az idősek minőségi ellátását, kényelmét és fenntartva ezáltal is az 

otthonmaradás lehetőségét. A közösségnek pedig mindig megtartó ereje van, mely biztosítása 

nemcsak kötelességünk, hanem hivatásunk is. 

Meglévő partnereikkel, önkormányzatokkal való együttműködésük az érdekelt felek számára 

kielégítő, közös erőfeszítésekkel oldják meg a felmerülő problémákat. További 

együttműködésekre nyitottak az idősellátás területén. 

 

A Járási Esélyteremtő Programterv elkészítéséhez használt adatok forrásai:  
Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (https://teir.vati.hu) 

adatbázisai, /rendelkezésre álló 2012-2013 évi adatok/. Az adatok aktualizálása a 
rendelkezésre álló források felhasználásával folyamatos feladat.  
 



75 

IX.  Körmend Járás népességének jellemzői 
 
IX.1. Demográfiai adatok 2012-2013 
Az előrejelzések szerintMagyarország népességének lélekszáma folyamatos csökkenést mutat. 

A legvalószínűbb változat szerint mintegy 8 milliós lakosságszám várható. Mindeközben 

Németország lélekszáma 25 százalékkal, Olaszországé 22 százalékkal lesz kevesebb 2050-ben, 

mint ma. Európában 100 millió európaival lesz kevesebb 2050-ig. Leggyorsabban a fiatal 

korosztályok létszáma csökken. A 20 év alattiak száma jóval kisebb lesz a jelenleginél, 

létszámuk akár a felére is apadhat a következő 50 évben. Arányuk a népességen belüli 26 

százalékról 15–17 százalékra csökken. A munkaképes korúak a 20 és 64 év közöttiek száma 

2010 után hírtelen lecsökkent. Ennek egyik oka, hogy kilépnek közülük az 1950-es években 

született nagy létszámú korosztályok. További csökkenés várható akkor – 2030 és 2040 között 

-, amikor az 1970-es években született generációk elhagyják ezt a korcsoportot. 2050-ig az 

időskorúak aránya a munkaképes korúakéhoz képest megkétszereződik. Az idős népesség 

létszáma a csökkenő népességen belül növekedni fog. A 65 évesek és idősebbek száma 

csaknem a kétszeresére nő 2050-ig. Az idős népesség arányának megnövekedését az 

érzékelteti, hogy a 65 éves és idősebb népesség aránya a mai 15 százalékról 26–36 százalékra 

emelkedik. A 2050. évi népesség fele várhatóan idősebb lesz 50 évesnél. Az évről-évre romló 

egészségügyi ellátás továbbra sem garantálja, hogy az ország halandósága közeledjen a nyugat-

európai átlaghoz, bár valószínű, hogy 2050-ig néhány évnyi élettartam-emelkedés megvalósul. 

A kevés vállalt gyermek miatt egyre több lesz az elmagányosodó és ápolásra szoruló idős. Az 

elmúlt hat évben a pénzügyi kormányzat több lépcsőben évről-évre csökkentette a szociális 

otthonok állami támogatását. 2008-tól az önellátásra korlátozottan képes idősek számára 

megszűnt az állam által támogatott szociális otthonokba történő bekerülés esélye.  

Mintegy 600-700 ezerre teszik azoknak a számát, akik a lakóhelyüket sújtó akut 

munkanélküliség miatt nem tudják majd megszerezni a nyugdíjjogosultsághoz szükséges 

szolgálati éveket. A további mintegy millió személy megszerzi ugyan a nyugdíjra történő 

jogosultságot, de mivel minimálbért kapott – vagy munkaadója így jelentette be – csak a 

vegetáláshoz alig elégséges nyugellátásra lesz jogosult. 

A társadalom szerkezetének módosulása, az egyes osztályok és rétegek létszámarányának és 

származási összetételének megváltozása nem csak az egyének és csoportok társadalmi 

helyváltoztatásával (egyik osztályból vagy rétegből) a másikba való átkerülésével valósul meg, 

hanem ez együtt jár a térbeli társadalmi helyzetváltoztatással, a vándorlással is. 

A vándorlással az egyének vagy családok kikerülnek egy lokális társadalomból, addigi 

szomszédi, baráti rokoni kapcsolataik lazulnak vagy megszűnnek és bekerülnek egy másik 

helyi társadalomba, ahol új kapcsolatokra tesznek szert, amelyek jellege és intenzitása nagy 

valószínűséggel eltér a korábbiaktól. A vándorlás révén az egyének egy része más foglalkozást 

választ és más társadalmi rétegbe kerül, így változni fog az egyes társadalmi rétegek létszáma 

és származási összetétele is. 
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A vándorlással a helyi társadalmak összetétele változik. Megváltozhat a település lakosságának 

korösszetétele, változhat a lakosság gazdasági aktivitás szerinti összetétele is. 

 

Külföldre túlnyomó részt a fiatal korosztályok tagjai költöznek. A migráns magyarok 25%-a 30 

év alatti, 63%-a még nem érte el a 40 éves kort. További 18% tartozik negyvenes korosztályba, 

11% az ötvenesek közé, míg a 60 felettiek aránya mindössze 5%-os. Ezek az arányok 

jelentősen eltérnek az itthoni lakónépesség kormegoszlásától, amit jól jeleznek az átlagos 

életkor értékek is. Ez a 15–74 éves migránsok körében 38, az itthon élők között 45 év. A 

diplomások aránya az összlakossághoz képest a kivándoroltak között jelentősen magasabb. 

Forrás:http://nepesedes.hu/drupal/files/Az%20el%C3%B6reged%C3%A9s%20%C3%A9s%20

a%20n%C3%A9pess%C3%A9gfogy%C3%A1s%20gazdas%C3%A1gi%20%C3%A9s%20t%

C3%A1rsadalmi%20k%C3%B6vetkezm%C3%A9nyei.pdf 

 
Állandó népesség 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A járás össznépessége a 2013-as adatok alapján 25892 fő volt, ez 298 fővel kevesebb az egy 

évvel korábbinál. A lassú népességcsökkenés tehát megfigyelhető a Körmendi járás 

tekintetében is.  
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Állandó népesség száma életkorok szerint 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fő % 
  

nők férfiak összesen nők férfiak 

0-14 éves 1674 1794 3486   

15-17 éves 415 465 880 47% 53% 

18-59 éves 6805 8460 15265 45% 55% 

60-64 éves 954 917 1871 51% 49% 

65 év feletti 2969 1737 4706 63% 37% 
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Állandó népesség életkorok szerint 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

fő % 
  

nők férfiak összesen nők férfiak 

0-14 éves 1614 1757    

15-17 éves 386 432 818 47% 53% 

18-59 éves 6731 8363 15094 45% 55% 

60-64 éves 983 844 1827 54% 46% 

65 év feletti 2989 1793 4782 63% 37% 

 
 
Öregedési index 2012-2013 
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Az öregedési index, mely az időskorú népességnek (65–X éves) a gyermekkorú népességhez 

(0–14 éves) viszonyított arányát fejezi ki a 2012-es 138 százalékról 139.8 százalékra nőtt. 

Ebből az adatból (is) világosan látható, hogy ugyan lassú ütemben, de folyamatos a társadalom 

elöregedése. Egy év alatt nőtt a 65 év felettiek száma a teljes népességen belül, a 0-14 év 

közötti korcsoport létszáma, pedig, ha minimálisan is, de csökkent. 

 
Belföldi vándorlások 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2012 434 447 -13 

2013 429 442 -13 

 

  
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú 
állandó lakosok 
száma (fő) 

Öregedési index (%) 

2012 4660 3378 138,0% 

2013 4727 3381 139,8% 
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A belföldi vándorlás vizsgálata során megállapítható, hogy nagyjából azonos mértékű volt az 

állandó jellegű odavándorlás és az elvándorlás a vizsgált két esztendőben. Mindkét évben 13 

fővel többen vándoroltak el, mint költöztek a járásba. A már említett népességfogyás egy 

kisebb hányada tehát az elvándorlásoknak köszönhető. 

 
Természetes szaporodás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  élve születések száma halálozások száma 
természetes 
szaporodás (fő) 

2012 164 423 -259 

2013 174 364 -190 

 

A 2012-es és 2013-as évben negatív volt a természetes szaporodás mértéke a Körmend 

központú járásban. Pozitívum, hogy 2013-ban, az előző évhez képest kevesebb volt a haláleset 

és a születések száma is növekedett. 

A fentiekben vázolt előrejelzés szemszögéből vizsgálva megállapítható, hogy Körmend Járás 

demográfiai adatainak változása, a 2012-2013-as év viszonylatában, azzal hasonlóságot mutat. 

Az állandó népesség csökkenés 17,7 százalék volt. Az öregedési index 100 százalék feletti 

mindkét évben, s mely 2013-ban az előző évhez képest emelkedett. A halálozások számának 

csupán fele a megszületett gyermekek száma.  

A Járásban a csökkenő foglalkoztatási volumen miatt a fiatalok többsége az ország más 

térségeiben, vagy külföldön keres munkát. Ennek feltételezhető oka, hogy a kisfalvak nem 

tudnak ipari tevékenységet ellátó vállalatokat, cégeket bevonzani a térségbe. Az iskolarendszer 

szerkezete is rákényszeríti a továbbtanulni szándékozó gyermekeket arra, hogy a középfokú 
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tanulmányaikat más, távolabbi városokban kezdjék meg. További nehézség, hogy a 

településeken az építési telkek ára nem igazodik a fiatalok anyagi lehetőségeihez.  

A Körmend Járáshoz tartozó települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjainak 
áttekintését követően, az érintett szervezetek képviselőinek észrevételeit, javaslatai 
figyelembe véve az alábbi probléma került az elvándorlás problematikájával 
kapcsolatban járási szinten beazonosításra. 
 

A probléma minden közreműködő település esetében releváns, melynek megoldása a kedvező 

árfekvésű telkek és/vagy lakások biztosításával, a fiatalok letelepedési szándékának növelése 

lehet. Magyarnádalja település e tekintetben már tett előremutató lépéseket. Célszerű az ott 

szerzett tapasztalatok járási szinten történő ismertetése.  

 

Nemzetiséghez való tartozás /2011-es népszámlálási adatok szerint/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A 2011. évi népszámlálás adatait vizsgálva megállapítást nyert, hogy Körmend Járásban a 

magyar népesség felülprezentált. Az itt élő alacsony számú, magát roma nemzetiséghez 

tartozónak valló népesség az évek során teljes mértékben integrálódott a többségi 

társadalomba. Az együttélés során konfliktusok nem alakultak ki. A roma nemzetiséghez 

tartozó lakónépesség vonatkozásában problémák nem kerültek beazonosításra.  
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IX.2. Munkanélküliségi adatok 2012-2013 
 
Körmend járásban összességében elmondható, hogy a mélyszegénység előfordulásanem 

jellemző. A munkahelyek hiánya, az elhelyezkedési esélyek csökkenése a szerény körülmények 

között élő emberek, családok lecsúszásához vezethet. Mindezek indokolttá teszik, hogy a 

munkanélküliség csökkentése irányába mutató törekvések céljából közös megoldási 

alternatívák járási szintű kidolgozása valósuljon meg.  
Az 1980-as évek második felétől Magyarországon a foglalkoztatás struktúrájának nagymértékű 

átrendeződése figyelhető meg. E jelenség része a növekvő munkanélküliség, amely különösen 

az elmúlt 40 évben erőltetetten iparosított, illetve az ország infrastrukturálisan gyengén ellátott 

térségeit érinti súlyosan. Az munkaügyi szervezet 1990 óta havi rendszerességgel 

nyilvánosságra hozza a regisztrált munkanélküliek, illetve a különféle munkanélküli ellátásban 

részesülő személyek adatait, a kép mégsem teljes. Nem mutatja be azt a mikrokörnyezetet, ahol 

a munkanélküli él, pedig az, hogy ki milyen családi háttérrel rendelkezik, milyen régióban, 

milyen körülmények között, városban vagy falun él, alapvetően meghatározza munkaerő- piaci 

pozícióját is.  
Magyarország népességének gazdasági aktivitás szerinti összetétele az elmúlt fél évszázadban 

nagymértékben átalakult. 1960 után ugrásszerűen megnőtt az inaktív keresők száma és aránya. 

Az elmúlt évtizedekben a foglalkoztatás ágazatonkénti megoszlása is jelentősen átalakult. A 

gazdaság struktúrájának átalakulását a gazdálkodó szervezetek számának és összetételének 

dinamikus változása is jelzi. A munkahely-megszűnési folyamat a vidéki gyáregységeket az 

átlagosnál is nagyobb mértékben érintette. A létszámleépítések azonban a többi gazdálkodó 

egységet sem kerülték el. Az első időszakra elsősorban a szakképzetlen, kevés gyakorlattal 

rendelkező, illetve a nyugdíjkorhatárt elért vagy annak közelében lévő munkavállalóktól való 

megszabadulás volt a jellemző. Az idősebbek kivonulását a munkaerőpiacról segítette a 

korengedményes, illetve az előnyugdíj intézményének bevezetése. A privatizáció, a tömegessé 

vált csőd- és felszámolási eljárások is munkahelyek ezreinek megszűnéséhez vezettek. Igaz, új 

munkahelyek teremtésére is sor került, számuk és területi megoszlásuk azonban nem igazodott 

a munkaerőpiac kínálatához. A regisztrált munkanélküliek számának alakulására jelentős hatást 

gyakorol a mindenkori törvényi szabályozás, a regisztráció feltételeinek változása. 

A fiatalok munkaerőpiacra történő belépését jelentősen megnehezíti, hogy a munkáltatók 

szívesebben alkalmaznak megfelelő képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező 

munkaerőt. Ez főleg a középfokú vagy annál alacsonyabb végzettséggel rendelkező fiatalok 

számára jelent hátrányt. A gazdasági visszaesés következtében jelentősen beszűkült a 

munkaerőpiac keresleti oldala. A munkanélküliség fő oka azonban eltérő az ország egyes 

térségeit tekintve. Az alacsonyabb munkanélküliségi rátával rendelkező területeken főleg a 

strukturális munkanélküliség dominál, ami azt jelenti, hogy munkalehetőség lenne, de a 

munkaerő-kínálat nincs összhangban a kereslettel. A súlyos helyzetben lévő térségekben 

egészen más a helyzet. Itt a felkínált álláshelyek rendre alatta maradnak a munkaerő-
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kínálatnak. Magyarországon igen alacsony a területi mobilitás. Egy család élete során 

legfeljebb egyszer képes otthont teremteni magának. A magas munkanélküliséggel sújtott 

régiókból szinte lehetetlen szabadulni, hiszen az ottani lakások eladhatatlanok vagy csak igen 

alacsony áron értékesíthetők, az új helyen való letelepedés terheit pedig az amúgy is 

elszegényedett családok nem képesek elviselni.  

A foglalkoztatás és a munkavégzés a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség 

kulcseleme. Jelentősen hozzájárul a polgároknak a gazdasági, társadalmi és kulturális életben 

való teljes jogú részvételéhez. 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) 

célja, hogy biztosítsa a munka és a foglalkoztatás szabad megválasztásához való jog 

gyakorlásának elősegítését, a foglalkoztatási feszültségek feloldását, valamint az álláskeresők 

támogatását. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) 15 §-a szerint a helyi 

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

mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba 

történő bevonását. 

Forrás: http://www.ksh.hu/statszemle_archive/1997/1997_12/1997_12_1022.pdf 

 
 
A közfoglalkoztatási programban részt vevők esélyei 
Kutatások és gyakorlati tapasztalatok támasztják alá, hogy a közfoglalkoztatási programokban 

részt vevők anyagi kilátásai rendkívül rosszak. A közfoglalkoztatási bérből nehezen jönnek ki, 

gyakran elmaradnak a közüzemi számlák befizetésével. A mindennapi megélhetés is gondot 

okoz számukra. Jövedelem kiegészítésre csekély százalékuknak van lehetősége. Többségük 

úgy látja – különösen a betanított – és segédmunkások, valamint a szakmunkások közül főként 

a korábban ügyintézői, és felszolgálói munkakörben dolgozók többsége, hogy végzettsége nem 

piacképes, a munkaerő piacon nem keresett. Azok, akik ugyan piacképesnek ítélik 

végzettségüket, de elhelyezkedni mégsem tudnak, inkább kereskedelmi érettségivel, vagy 

irodai esetleg szociális ügyintézői középfokú végzettséggel rendelkezők köréből kerülnek ki. A 

diplomával és a piacképesebb érettségivel rendelkezők egy része elégedett végzettségével, ám, 

ha módjában állna új képesítést szerezni, vállalkozna rá. A tartós munkanélküliségnek nem 

csupán az az oka, hogy az érintett személy hátrányos helyzetű térségben él, ahol a közmunka 

programon kívül nem nyílik más lehetőség a foglalkoztatásra, hanem a drága és rosszul 

szervezett közlekedés is. Autóbusz a települések mindegyikében jár, de a rossz 

közlekedésszervezés miatt általában nem alkalmas az ingázásra. 
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A munkába járás nagyon gyakran nem oldható meg tömegközlekedési eszközzel. Ha a 

munkavállaló ezért úgy dönt, hogy gépjárművel fog munkába járni, kilométerenként kilenc 

forint üzemanyag térítést kap a munkáltatótól. Azonban a többségnek nincs autója. Egyéb 

elhelyezkedést nehezítő demográfiai jellemző, hogy a nők családi kötelezettségeik miatt 

vállalnak nehezebben munkát, különösen több műszakot. Az ötven év felettiek is hátrányos 

helyzetben vannak, mert a munkaadók elavultnak tartják tudásukat, megújulási képességüket 

pedig alábecsülik. Gyakran egészségügyi problémák is nehezítik a munkavállalást, esetenként 

pedig a részlehajlónak tűnő, ismeretlenségen alapuló munkaerő-kiválasztás. 

 
 
 
Nyilvántartott álláskeresők száma nemek szerint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

nő férfi összesen nő férfi összesen év 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2012 8284 9552 17836 433 5,2% 418 4,4% 851 4,8% 

2013 8003 9763 17766 376 4,7% 375 3,8% 751 4,2% 
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Körmend járásban a munkanélküliség helyzete az országos átlaghoz képest pozitívabb képet 

mutat. A nyilvántartott álláskeresők száma az aktív korú népességen belül viszonylag 

alacsonynak mondható. 2012-ben összesen 851 fő, ami a 15-64 év közötti lakónépesség 4,8 

százaléka, míg egy évvel később már csak 751 fő volt regisztrálva, mint álláskereső a 

munkaügyi hivatalban. Ez az aktív korú népesség 4,2 százaléka volt. Az álláskeresők nemek 

szerinti megoszlásában a nők aránya mindkét évben magasabb volt, mint a férfiaké. 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma életkorok szerint 
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    2012 2013 

nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő 783 703 

fő 32 32 
20 éves és fiatalabb 

% 4,1% 4,6% 

fő 122 92 
21-25 év  

% 15,6% 13,1% 

fő 87 68 
26-30 év 

% 11,1% 9,7% 

fő 87 81 
31-35 év 

% 11,1% 11,5% 

fő 96 88 
36-40 év 

% 12,3% 12,5% 

fő 79 91 
41-45 év 

% 10,1% 12,9% 

fő 92 89 
46-50 év 

% 11,7% 12,7% 

fő 119 53 
51-55 év 

% 15,2% 7,5% 

fő 64 101 
56-60 év 

% 8,2% 14,4% 

fő 5 8 
61 év felett 

% 0,6% 1,1% 

 
A nyilvántartott álláskeresők közül a 21 és 25 év közötti korcsoport képviselői voltak a 

legtöbben a 2012-es esztendőben (122 fő). A legkevesebben a 61 év felettiek voltak, mindössze 

5 fő tartozott ebbe a korcsoportba. Ez az összes álláskereső 0,6 százaléka. A következő évben 

már az 56-60 év közöttiek adták a legtöbb nyilvántartott álláskeresőt. Az ebbe a korcsoportba 

tartozó 101 fő az összes álláskereső 14,4 százaléka volt. A legalulreprezentáltabb csoport ebben 

az évben is a 61 év felettieké volt, bár arányuk az előző évi 0,6 százalékról 1,1 százalékra nőtt 

az összes álláskereső csoportján belül. 
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Tartós munkanélküliek száma nemek szerint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 

180 napnál régebben regisztrált 
munkanélküli 

fő fő % 

Nyilván-
tartott 
állás-

keresők 
életkorok 

szerint 
nő férfi 

összese
n 

nő férfi 
összese

n 
nő férfi 

összese
n 

2012 433 418 851 88 41 129 20,3% 9,8% 15,2% 

2013 376 375 751 87 57 144 23,1% 15,2% 19,2% 

 

Tartós munkanélküliséggel mindkét évben a nyilvántartott munkanélküliek közel 10 százaléka 

sújtott. Közülük szintén mindkét évben a nők száma, és aránya jelentősen magasabb. A 

munkanélküliség alakulása a piacképes képzettség hiányára, a munkáltatók alacsony számára, 

valamint a járás aprófalvas jellegére is visszavezethető.  

 

 
 



88 

Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen év 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2012 1827 2086 3913 47 2,6% 49 2,3% 96 2,5% 

2013 2824 3157 5981 42 1,5% 39 1,2% 81 1,4% 

 

Pályakezdő fiatalok száma 2012-es évben a 3913 volt. Ebből mindössze 96 fő, mint regisztrált 

pályakezdő álláskereső jelent meg a rendszerben. Ez a teljes korcsoport 2,5 százaléka. Látható, 

hogy a pályakezdők között szignifikánsan alacsonyabb az álláskeresők száma a teljes 

népességhez viszonyítva. Ennek nyilvánvalóan egyik oka lehet, hogy a korosztály egy jelentős 

hányada még az oktatási rendszer részese. 2013-ra nagyjából 2000 fővel nőtt az említett 

korcsoport összlétszáma. Ehhez képest viszont a regisztrált pályakezdők létszáma valamelyest 

még csökkent is /1,4 %/  
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Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb végzettség 

8 általános 
8 általánosnál magasabb 

iskolai végzettség 

év 

fő % fő % fő % 

2012 15 1,9% 219 27,8% 520 70,3% 

2013 11 1,5% 261 34,9% 474 63,6% 

 

Körmend Járás területén az aktív korú lakósság iskolai végzettségének szintje átlagosnak 

mondható. A 8 általánosnál alacsonyabb végzettséggel rendelkezők aránya egyik vizsgált 

évben sem érte el a 2 százalékot. A 8 általánost befejezők az összes álláskereső 27,8 százalékát, 

egy évvel később pedig 34,9 százalékát tették ki. A legnagyobb arányban azok voltak, akik 8 

általánosnál magasabb iskolai végzettséggel rendelkeztek. 2012-ben az összes álláskereső 70,3 

százaléka. Egy évvel később csökkent ugyan az arányuk, azonban még így is 

felülreprezentáltak voltak a csoportban a 63,6 százalékkal. 
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A Körmend Járáshoz tartozó települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjainak 
áttekintését követően, az érintett szervezetek képviselőinek észrevételeit, javaslatai 
figyelembe véve az alábbi problémák kerültek a munkanélküliség helyzetével 
kapcsolatban járási szinten beazonosításra. 
A munkanélküliség visszaszorítása és a foglalkoztatás elősegítése szem előtt tartva a helyben 

foglalkoztatás gazdasági-társadalmi előnyeit.  

A kis és középvállalkozók /KKV szektor/ foglalkoztatási motivációjának, társadalmi 

szerepvállalásának ösztönzése. Az elkövetkező pályázati időszakban hosszútávon járási szinte 

szükséges a KKV-k tevékenységének nyomon követése, velük a pozitív egymást erősítő 

együttműködés kialakítása, a kétirányú kommunikáció erősítése, valamint az aktuális, célra 

fókuszáló pályázatfigyelés bevezetése.  

A KKV-k foglalkoztatási támogatásban történő részesítésének kétirányú pozitív hozadéka:  

• Abban az esetben, ha a KKV-k már az első alkalmazott felvételekor 

foglalkoztatási támogatásban részesülhetnének, az nagymértékben segítené 

fejlődésüket.  

• Mindebből következik, ha az álláskeresők foglalkoztatását kiemelt összeggel 

ösztönöznék, az nem csak az ő foglalkoztatási esélyeit növeli, hanem a helyi 

gazdaságot, a KKV-knak a gazdaságban betöltött szerepét is erősíti.  

A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

(GINOP) a magyar gazdasági növekedés ösztönzése miatt jött létre. Az operatív program egyik 

legfontosabb célkitűzése, hogy a magyarországi foglalkoztatási ráta elérje a 75%-ot, melyet 

részben a KKV-k támogatásával kíván elérni.  

A közmunka program lebonyolítása - jogszabályváltozások 

 

A közigazgatás rendszerének 2013. évi átalakításával felálltak a járások, mely feladatkörök és 

hatáskörök átruházását, és az azzal járó humánerőforrás átcsoportosítását eredményezte. Ez az 

átalakulás a települési önkormányzatok esetében jelentős létszámcsökkenéssel járt. A 

közmunka program bevezetését követően annak lebonyolítására vonatkozóan az elmúlt 

időszakban, több esetben jogszabály módosításra került sor. Mindezen jogszabályváltozások 

járási szintű nyomon követése és a települések rendszeres tájékoztatása az egységes értelmezés 

előmozdítására tett törekvés irányába mutat.  

A munkanélküliséggel sújtott személyek esetében az álláskeresőként történő nyilvántartásba 

vételi szándék nem kellő intenzitású. 

A munkanélküliséggel sújtott személyek esetében a nyilvántartásba vétel elmulasztása mögött 

több ok rejlik. A háttérben egyrészt fogalmi zavarok vannak. Információik szerint az 

álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre csak akkor van szükség, ha ahhoz álláskeresési 

ellátás megállapítása is társul. Az esetek kisebb százalékában ennek elmulasztása az érintettek 

számára lehetőséget ad arra, hogy munkaerő piaci státuszuk rejtve maradjon.  
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Mindazok számára, akik kellő információ hiányában, téves feltevések alapján nem élnek az 

álláskeresőként nyilvántartott státusz nyújtotta lehetőségekkel, az abból fakadó hátrányok 

megismertetésével lehetőség adódhat az álláspontjuk megváltoztatására. Különösen 

kihangsúlyozva a képzésbe való részvételek lehetőségeit. Mindezen tájékoztató napok 

megszervezése a járási szinten történik, a foglalkoztatási főosztály közreműködésével.  

 

A hátrányos helyzetek generációkon keresztüli átörökítése /felnőttképzés/ 

 

A járáshoz tartozó települések képviselői egyértelműen kihangsúlyozták, hogy alapvető 

probléma a hátrányos helyzet generációkon keresztül történő átörökítése. Az érintettek számára 

az ebből való kitörés egyetlen módja, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 

felzárkóztatását célzó képzéseken való részvétel. A képzések alapvető problémája, hogy azok 

nem települési szinten kerülnek megszervezése. A felzárkózási kerekasztal résztvevői tisztában 

vannak azzal, hogy ennek reális esélye minimális, ezért javaslatként merült fel, hogy egy 

átfogó felmérést követően olyan helyszínek kerüljenek kiválasztásra, amelyek az érintettek 

igényeit jobban szem előtt tartják. A járás aprófalvas szerkezetű. A városban szervezett 

képzésekre való eljutás a tömegközlekedés nehézkessége miatt több esetben lehetetlen. 
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IX.3. Egészségügy, szociális ellátás adatai 2012-2013 
Magyarországon a szegénység legalapvetőbb oka a háztartások alacsony munkaerő-piaci 

aktivitása. Emellett a szegénység szempontjából legmeghatározóbb társadalmi jellemzők az 

alacsony iskolai végzettség, a roma származás, a családok gyermekszáma, illetve a 

gyermekszegénység, valamint a rurális lakókörnyezet. Magyarországon a szegénység és a 

jövedelem-egyenlőtlenségek a ’90-es években tapasztalt emelkedést követően a 2000-es évek 

jelentős részében stagnáltak. A szegénység kockázata 2010-ben körülbelül a ’90-es évek 

közepén mértnek felel meg. 2010-ben a lakosság 29,9%-a tartozott a három szegénység és 

társadalmi kirekesztődési indikátor valamelyikébe. A 2010. évi adatokban – a gazdasági válság 

hatására – romlás volt tapasztalható 2008-hoz képest a leghátrányosabb helyzetű célcsoportok 

helyzetében. Erre utal egyrészt, hogy a medián 60%-a alatti jövedelemből élők (szegénységi 

küszöb alatt élők) aránya csökkenő jövedelmi küszöb mellett maradt állandó a 2009-évi 

értékhez képest (12,3%), valamint nőtt az anyagi deprivációban élők aránya (a 2008-évi 17,6%-

ról 2010-re 21,6%-ra). A harmadik uniós társadalmi befogadási indikátor, az alacsony 

munkaintenzitású háztartásban élők aránya stagnált (2008-ban 12%, 2010-ben 11,8%). Az 

egyéb életkori csoportok kapcsán nem tapasztalható azon általános trend megszakadása, 

miszerint az életkor előrehaladtával a szegénységi kockázat csökken, legkedvezőbb az idős 

népesség esetében. Mindhárom mutató korcsoportos bontásából az állapítható meg, hogy a 

mutatók értékének romlása elsősorban a gyermekek körében következett be, az okozza az 

általános ráta romlását. A gyermekek körében a szegénységi ráta érdemben nem változott két 

év alatt (2010-ben 20,3% volt), a súlyos anyagi deprivációban élő 18 év alattiak aránya 

azonban a 2008. évi 21,5%-ról 2010-re 28,8%-ra nőtt. Az alacsony munkaintenzitású 

háztartásban élő gyermekek aránya pedig a 2008. évi 11,1%-ról 2010-re 13,8%-ra nőtt, ez 

továbbra is a második legmagasabb arány a tagállamok között.  

A szociális védelmi rendszerek irányába megnyilvánuló egyik alapvető kihívás a népesség 

idősödése, amely nem egy hosszútávon ható következmény, hanem jelenleg is zajló folyamat. 

Ez a kihívás egyaránt érinti az egészségügyet, a szociális ellátórendszereket és nem 

utolsósorban pedig a nyugdíjrendszert. A születéskor várható élettartam növekedése egyfelől a 

humán tényező diadalaként is értékelhető, ugyanakkor a következmények megfelelő kezelése 

újfajta szemléletmódot és folyamatos alkalmazkodást igényel. A szociális szolgáltatások 

területén egyre erőteljesebb kihívásokat jelent a működési kiadások emelkedése, és a működési 

támogatások nagyságának azonos szinten tartása. Ez indukálja a szolgáltatások 

racionalizálásának, a források felhasználásának és a szolgáltatások igénybevételének 

kontrollálásának igényét, valamint alapozza meg a szakmai munka átszervezésének, a 

modernebb, hatékonyabb és eredményesebb szolgáltatásokat nyújtó struktúra kialakításának 

követelményét.  

A magyar egészségügyi szektor előtt álló fő kihívások: a lakosság kedvezőtlen egészségi 

állapota, a demográfiai idősödésből eredő, egyre növekvő betegségterhek, új megbetegedési 
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formák megjelenése, a népesség egészségügyi szükségleteinek folyamatos átalakulása, a 

betegek növekvő elvárásai, valamint az egészségügyi technológiák gyors fejlődése és 

elterjedése. Az elmúlt évtizedek folyamatos reformtörekvései ellenére, a rendszert továbbra is 

jellemző szerkezeti, szervezési, irányítási, minőségi, hozzáférhetőségi, finanszírozási és 

fenntarthatósági problémák. Napjainkra egyértelművé vált, hogy a növekvő szükségletek és a 

szűkülő források közötti ellentmondás kizárólag a jövőbeni szükségleteknek megfelelő, 

azokhoz rugalmasan igazodó, újfajta struktúrájú egészségügyi ellátórendszerek kialakításával 

oldható fel és csak ily módon biztosítható az ellátórendszer tartós pénzügyi fenntarthatósága. A 

magyar egészségügyi szektorban további jelentős kihívás az egyre erőteljesebbé váló 

egészségügyi munkaerő krízis, az egyre növekvő mértékű orvos- és nővérelvándorlás, melyet 

alapvetően gazdasági megfontolások motiválnak. A helyzetet tovább súlyosbítja az 

egészségügyi dolgozók körében is jelentkező demográfiai idősödés. Sürgető feladatként 

jelentkezik az egészségügyi szakemberek megtartására, a meglévő humán erőforrás 

kapacitások racionalizálására, megfelelő átképző programok biztosítására vonatkozó 

intézkedések meghozatala. Speciális intézkedésekre van szükség a rezidens orvosok esetében, 

akiknek tömeges kiáramlása komoly problémát jelent.  

Forrás: 2012. évi Nemzeti Szociális Jelentés  
 
 
Orvosi ellátás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 

Megnevezés 

Felnőttek 
és 

gyermeke
k részére 
tervezett 

háziorvosi 
szolgálato
k száma 

2012 

Csak 
felnőttek 
részére 

szervezett 
háziorvosi 
szolgáltat

ások 
száma 
2012 

Házi 
gyermeko

rvosok 
által 

ellátott 
szolgálato
k száma 

2012 

Felnőttek 
és 

gyermeke
k részére 
tervezett 

háziorvosi 
szolgálato
k száma 

2013 

Csak 
felnőttek 
részére 

szervezett 
háziorvosi 
szolgáltat

ások 
száma 
2013 

Házi 
gyermeko

rvosok 
által 

ellátott 
szolgálato
k száma 

2013 

Bajánsenye 1 0 0 1 0 0 

Csákánydoroszló 1 0 0 1 0 0 

Egyházashollós 1 0 0 1 0 0 

Egyházasrádóc 1 0 0 1 0 0 

Ivánc 1 0 0 1 0 0 

Körmend 0 5 3 0 5 3 

Nádasd 2 0 0 2 0 0 

Őrimagyarósd 1 0 0 1 0 0 

Őriszentpéter 0 2 1 0 1 1 

Pankasz 1 0 0 1 0 0 

Szarvaskend 1 0 0 1 0 0 

Vasalja 1 0 0 1 0 0 

 

Az első adattábla az egészségügyi alapellátás adatait tartalmazza a 2012-es és 2013-as 

esztendőben. Megállapítható, hogy a járás két városi ranggal rendelkező településén, 

Körmenden és Őriszentpéteren volt mindkét évben „csak felnőttek részére szervezett 

háziorvosi szolgálat” Körmenden mindkét évben 5, Őriszentpéteren pedig a 2012-es kettő után 

a következő esztendőben 1 darab ilyen szolgáltatás volt. Szintén ezen a két településen 

találkozhattunk házi gyermekorvos által ellátott szolgáltatással. Mindkét évben 3 (Körmend), 

illetve 1 db (Őriszentpéter) ilyen szolgáltatás volt. A kisebb településekre a felnőttek és 

gyermekek részére tervezett közös háziorvosi szolháltatások voltak a jellemzőek.A 

tömegközlekedés szervezetlensége és az egyéni közlekedés korlátozottsága miatt az 

egészségügyi alapszolgáltatások elérése is nehézkes Az orvosi rendelők akadálymentesítése 

nem minden esetben megoldott. 
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Gyógyszertárak száma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

év gyógyszertárak száma fiókgyógyszertárak száma 

2012 5 3 

2013 4 3 

 
A járási szintű Esélyteremtő programterv elkészítésében 46 település vett részt. A területen 

2012-ben összesen öt gyógyszertár, és három fiókgyógyszertár működött. 2013-ra a 

gyógyszertárak száma eggyel csökkent. Az egészségügyi alapszolgáltatások igénybevételéhez 

hasonlóan a gyógyszertárakba való eljutás a tömegközlekedés hiányosságai, és az egyéni 

közlekedés korlátozottsága miatt nem megoldott.  

A Körmend Járáshoz tartozó települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjainak 
áttekintését követően, az érintett szervezetek képviselőinek észrevételeit, javaslatai 
figyelembe véve az alábbi problémák kerültek az egészségügyi szolgáltatások helyzetével 
kapcsolatban járási szinten beazonosításra. 
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Prevenciós szűrőprogramokon a lakossági alacsony számban vesz részt. Drog, alkohol, 

dohányzás. Egészséges életmód. Háziorvosi rendelők, gyógyszerárak infrastrukturális 

fejlesztése, akadálymentesítése.  

 

Az orvosi rendelők és gyógyszertárak fizikai akadálymentesítése már rég óta húzódó 

probléma. Az akadálymentesítés megvalósításához az önkormányzatoknak saját pénzügyi 

erőforrással nem rendelkeznek. Ennek okán az csak pályázati úton realizálódhat. Javaslatként 

merült fel, egy járási szintű pályázatfigyelő személy kijelölése, aki a települések igényeit 

ismerve tájékoztatást küld az aktuális pályázati kiírásokról. 

 

A helyi önkormányzatok által szervezett szűrővizsgálatokon a lakosság részvételi aránya nem 

éri el a kívánalmaknak megfelelő szintet. A drog, alkohol és dohányzás problematikája a 

településeken élő felnőtt korosztály tekintetében is jellemző. E két területen tehát szükséges 

egy egységes megoldási terv kidolgozása, mely magában foglalja a tájékoztató felvilágosító 

előadások járási szinten koordinált megszervezését, esetenként a rendőrség bevonásával.  

 

A kistelepülések lakói számára problémás az egészségügyi szűrővizsgálatokra való eljutás, 

ezért szorgalmazzák, hogy kampányszerűen, évi egy-egy alkalommal a különböző megelőző 

és feltáró vizsgálatok (tüdőszűrés, rákszűrés, mammográfia, stb.) települjenek ki, és a 

lakosság kötelező szűrővizsgálatát helyben végezzék el.  

 
Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma 
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év állandó népesség 
lakásfenntartási támogatásban 
részesítettek száma 

2012 26190 643 

2013 25892 540 

 
Az aktív keresővel is rendelkező háztartásokban a munkanélküliség hatása nem jelentkezik 

olyan erőteljesen. Lakáskörülményeik nagyjából az országos átlagnak felelnek meg, sőt az 

általuk lakott lakások komfortosságukat, felszereltségüket tekintve valamivel az átlag felett is 

vannak. A járásban lakásfenntartási támogatásban részesülők száma az össznépességhez 

viszonyítottan nem magas. A járásban szegregátum, elégtelen lakhatási körülményekkel bíró 

vagy külterületi ingatlan nincs. Lakhatás területén probléma nem került beazonosításra. 

 
IX.4. Gyermekek 

 

Magyarországon a XX. század során sokat változott a gyermekek családi szocializációjának 

folyamata. A mostani fiatalok nagyszüleinek még a szigor, az erős helyi és családi kontroll, a 

korai munkavégzés jutott osztályrészül, az elkülönülés lehetőségének teljes hiányával 

párosulva. A játék az ünnepnapok része volt. Nevelésükben aktívan részt vállaltak a 

nagyszülők. A felnőtt és gyermekvilág határai átjárhatatlanok voltak. A mostani fiatalok 

szüleinek több szabadság és kevesebb korlátozás jutott, de szocializációjukban igen erős még a 

nemi megkülönböztetés, ugyanakkor változott a munka szerepe is. A felnőtt és gyermekvilág 

határai közeledtek egymáshoz. A mostani gyermekeknél a játék már a hétköznapok részévé 

vált, csökkent (sőt esetenként teljesen felolvadt) a nemi megkülönböztetés, jelentősen lazult a 

szülői kontroll, az általánosan elterjedt gyermekszobával megteremtődött az elkülönülés 

lehetősége. Ugyanakkor a megváltozott társadalmi és gazdasági helyzetben nehezebbé vált az 

önálló egzisztencia kialakítása és a szülői házról való leválás, ezzel pedig a gyermeki lét és a 

felnőtt világ sajátos keveréke jött létre, mely számos konfliktust hordoz magában. Ma, a XXI. 

században egy új demográfiai átmenet korszakát élik a fejlett társadalmak. Napjainkban 

felértékelődik az individuum, az egyének joga és szükséglete, valamint az önmegvalósítás 

fontossága. 

Forrás:/Magyar Ifjúság, Tanulmánykötet, 2012, ISBN 978-963-08-7372-7 
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Gyermekszegénység 
 

A gyermekszegénység, akárcsak a szegénység általában, többdimenziós jelenség, mely együtt 

jár a gyermekek egészséges pszicho-szociális fejlődésének veszélyeztetettségével. 

A gyerekek jelentős százaléka él segélyezési küszöb alatti egy főre jutó jövedelemmel 

rendelkező háztartásban. A relatív szegénységi rátái meghaladják a népesség más 

korcsoportjainak szegénységi rátáit.Jelentős százalékuk a népesség legrosszabb jövedelmi 

helyzetű csoportjaihoz tartozik. A legnagyobb szegénységi kockázattal a kisgyerekek (0-2 év), 

a többgyermekes családban (3 és több gyermek), illetve az egyszülős családban élő gyermekek 

rendelkeznek.  

 

Rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 2012-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Év 0-18 évesek száma 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

2012 4650 877 530 

2013 4678 784 388 
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A 0-18 év közötti korcsoport létszáma nagyjából azonos volt a vizsgált időszakban. A 2012-es 

4650 főről, amely a teljes népesség 17,8 százaléka, kevéssel, ugyan de 4678 főre nőtt a 

gyermekek létszáma. Ez a teljes népesség 18 százaléka. Közülük 2012-ben 877-en rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben (18,9%), 530-an pedig rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatásban részesültek (11,4%). A 2013-as évben jelentős csökkenés mutatható ki az 

adatokból. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ugyanis már csak 784 fő (16,8%), 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban pedig mindössze 388 fő (8,3%) részesült. A 

gyermekvédelmi kedvezmények folyósítása jogszabályi feltételekhez kötött, ezért ezzel 

kapcsolatban fejlesztési lehetőség nincs. 

 

 

Bölcsődei ellátás 2012-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

év bölcsődés korúak száma 
bölcsődébe beíratott 

gyermekek száma 

betöltött védőnői helyek 

száma 

2012 784 38 17 

2013 916 38 17 
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A bölcsődés korúak száma a 2012-es 784 főről, 2013-ra 916 főre nőtt. A bölcsödébe beíratottak 

száma ugyanakkor helyhiány miatt nem változott. Így 2012-ben a bölcsődés korú gyermekek 

8,4 százaléka, 2013-ban pedig mindössze 4,1 százaléka részesült ilyen szolgáltatásban. A 

betöltött védőnői helyek száma nem változott a vizsgált két évben. A járáshoz tartozó 

településeken élő anyák jellemzően a gyermekek három éves koráig otthon maradnak, a 

bölcsődei szolgáltatást leginkább a városban élő anyák veszik igénybe. A bölcsődei ellátás 

tekintetében járási szintű probléma nem került beazonosításra. Az adatok aktualizálása 

szükséges, ugyanis a központi statisztikai adatok nem a valóságot tükrözik ebben a tekintetben. 

A HEP-ek áttekintése, a kerekasztalok, valamint a workshopok egyértelműen megállapították, 

hogy nem csak Körmenden működik bölcsőde, hanem másutt is, így pl. Őriszentpéteren.  

 
Óvodai ellátás 2012-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

év 
óvodás korúak 

száma 
óvodák száma 

óvodába beíratott 
gyermekek száma 

óvodáztatási 
támogatásban 

részesültek száma 

2012 850 15 752 36 

2013 692 15 596 34 
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Az óvodák száma a vizsgált időszakban nem változott. Mindkét évben 15 intézmény működött 

a járás területén. Az óvodás korú gyermek száma 2012-ben 850 fő volt. Ami az összes óvodás 

korú gyermek 18,7 százaléka. 2013-ban ez a szám 692 főre csökkent, annak ellenére, hogy ha 

kevéssel is, de nőtt a gyermekkorúak összlétszáma. Ez a 692 fő az összes gyermek 14,8 

százaléka. Az óvodába beíratottak száma is csökkenést mutat. Míg 2012-ben 752 fő gyermek 

járt az intézményekbe, ami az össze óvodáskorú 88,5 százaléka volt, addig 2013-ban már csak 

596 főt írattak be, ami az összes érintett gyermek 86,1 százaléka volt. Óvodáztatási 

támogatásban 2012-ben 36-an, míg 2013-ban már csak 34-en részesültek. Járási szinten 

problémakénta közlekedés nehézségeire vonatkozóan az óvodák megközelíthetősége, került 

meghatározásra.  

 

Általános iskolák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

év 
általános iskolás tanulók 

száma 
1-8 évf. 

napközis tanulók száma általános iskolák száma 

2012 2514 956 8 /Körmend 3/ 

2013 2092 1022 8 
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2012-ben az általános iskolai tanulók létszáma 2514 fő volt, mely az összes gyermek 54 

százaléka. 2013-ban a létszám jelentősen csökkent, már csak 2092 fő az összes gyermekkorú 

44,7 százaléka járt lapfokú oktatási intézménybe. Napközit 2012-ben 956, míg 2013-ban 1022 

gyermek vett igénybe. Látható tehát, hogy habár a tanulók létszáma csökkent, ennek ellenére a 

napközibe beíratottak létszáma mégis növekedett. A járás területén mindkét évben 8 általános 

iskola működött, ebből 3 Körmenden. 

 

 
Középfokú oktatás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

év 
középfokú 

oktatásban tanulók 
száma 

szakiskolában 
továbbtanulók 

száma 

gimnáziumban 
továbbtanulók 

száma 

szakközépiskolába
n továbbtanulók 

száma 

2012 547 181 197 169 

2013 490 167 174 149 

 

 

2012-ben 547 fő vett részt középfokú oktatásban, ami az összes gyermekkorú 11,8 százaléka. 

Közülük 181-en szakiskolában (33%), 197-en gimnáziumban (36%), 169-en (31%) pedig 

szakközépiskolában tanultak. 2013-ban 490 főre csökkent a középfokú oktatásban résztvevők 

létszáma. Ez a 0-18 év közötti személy 10,5 százaléka. Közülük 167-en szakiskolában (34%), 

174-en gimnáziumban (36%), 149-en pedig szakközépiskolában (30%) tanultak tovább. Az 

arányokban tehát nem történt jelentős elmozdulás a két év között. 
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Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek adatai települések szerint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

év 
óvodás korú 

2H 
óvodás korú 

3H 
alapfokú 2H 

alapfokú 3 
H 

középfokú 
2H 

középfokú 
3H 

2012 105 33 422 130 156 24 

2015 9 4 42 7 24 4 

 
A korábbiaktól eltérőenaz óvodás korú, valamint az alap és középfokú oktatásban részvevő 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek adataira vonatkozóana 2012-es, 

valamint a 2015-ös esztendő került feldolgozásra, az Oktatási Hivatal adatbázisában található 

adatok szerint. Láthatjuk, hogy 2012-ben összesen 870 gyermek volt valamilyen szinten 

hátrányos helyzetűként regisztrálva. Ez a teljes gyermekkorú népesség 18,7 százaléka. Közülük 

138-an óvodáskorúak (16%), 552-en alapfokú oktatási (63%), 180-an pedig középfokú oktatási 

intézményben (21%) tanultak. A 870 gyermekből 187-en halmozottan hátrányos helyzetű 

besorolást kaptak. Ez a teljes gyermekkorú népesség 4 százaléka. A 2015-ös évben jelentős 

változásokat figyelhetünk meg, drasztikusan csökkent mind a hátrányos helyzetű, mind pedig a 
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halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. Feltételezhetően a csökkenés oka a 

jogszabályváltozások következménye az alábbiak szerint:  

 

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 tartalmazni1. 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.  

 

2013. szeptember 1-ét követően a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításakor 

az alábbi jogszabályt kell alkalmazni:  

 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  
67/A. §487 (1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

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

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

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

- önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

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

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

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására 

jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 

hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c)488 a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, 

illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges 

fejlődéséhez szükséges feltételek.

                                                           
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet Gyvt-ben rögzített definíciója a HEP-ek készítésekor még nem volt ismert. 



105 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 

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

gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül 

legalább kettő fennáll, 

b)a nevelésbe vett gyermek, 

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

felnőtt. 

 

 

Családsegítés, veszélyeztetettség, védelembe vétel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

év 
családsegítő 
szolgálatok 

száma 

családsegítő 
szolgáltatást 
igébe vevők 

száma 

gyermekjóléti 
szolgálat által 

gondozott 
gyermekek 

száma 

veszélyeztetett 
gyermekek 

száma 

védelembe vett 
gyermekek száma 

2012 3 271 280 250 35 

2015 3 299 285 236 27 
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A családsegítést igénybevevők létszáma a 2012-es 271 főről 2013-ra 299-re nőtt. A gondozott 

gyermekek száma 280-ról 285-ra növekedett. A veszélyeztetett és védelembe vett gyermekek 

száma ugyanakkor csökkent. Előbbi 250-ről 236-ra, utóbbi pedig 35-ről 27-re csökkent.   

 

 

A Körmend Járáshoz tartozó települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjainak 
áttekintését követően, az érintett szervezetek képviselőinek észrevételeit, javaslatai 
figyelembe véve az alábbi problémák kerültek a gyermekek helyzetével kapcsolatban 
járási szinten beazonosításra. 
 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében 2013. szeptember elsejétől az általános 

iskolában 16 óráig kell megszervezni a tanórán kívüli foglalkozásokat. Probléma, hogy a 

veszélyeztetett családok feltételezhetően magasabb számban kérik a gyermekeik felmentését a 

tanórán kívüli foglalkozás alól, mely probléma eredménye az érintett gyermekek alacsony 

szintű teljesítménye. 

A problémára fókuszáló járási szintű adatgyűjtés, mely célja, hogy feltérképezze, hogy az adott 

tanévben milyen arányban veszik igénybe ténylegesen a napközis foglalkozásokat.  

Szakemberek képzése 

 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik tekintetében a 

települések részéről megfogalmazódott igény a velük foglalkozó szakemberek rendszeres 

továbbképzési lehetőségeinek járási szintű nyomon követése. A továbbképzések lehetőség 

szerint az érintettek személyiségfejlesztését, illetve a szülők eredményes bevonását segítő 

ismeretek elsajátítására és a kompetenciák fejlesztése fókuszáljanak.A képzések tartalma 

igazodjon a szociális szakemberek igényeihez, mely szerint speciálisan, a családok és a 

gyermekek szociális problémáival foglalkozó témák kerüljenek középpontba. Valamint 

szakmailag építően hatna, ha társintézmények szakembereivel találkozhatnánk különböző 

szakmai fórumok keretében. 

 

IX.5. Nők esélyegyenlősége 
Manapság egyre több nő dolgozik, azonban a női munkanélküliség folyamatosan emelkedik, 

miközben az iskolákból kimaradók többsége lány. Eközben nőnek a különbségek a férfi és női 

munkabérek között. Még a tipikus női szakmákban is kevesebbet keresnek a nők. A nők 

hátrányos megkülönböztetésének a munka világában és azon kívül is mélyen gyökerező 

hagyományai vannak. A magyar jogi szabályozás „papíron” összhangban áll ugyan az európai 

gyakorlattal, de a létező jogszabályok ellenére a nemek közötti esélyegyenlőség nem valósul 
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meg, a pozitív intézkedéseket támogató politikák bevezetése sem hozott jelentős eredményeket. 

A nemek közötti egyenlőség a bérezésben a közszférában mutatkozik meg, ahol a bértáblák 

adják az alapbérek kereteit. A piacgazdaság, a versenyszféra kikezdte azokat a családbarát 

kedvezményeket, amelyek korábban még némi biztonságot jelentettek, mivel a 

gyermekvállalás és gyermeknevelés időszakában nem fenyegette a nőket a munka elvesztése, 

vagy a gyermek miatt munkaerő-piaci diszkriminalizáció. A jelek arra vallanak, hogy a 

munkaadók – különösen a versenyszférában – megtalálják azokat a kibúvókat, kiskapukat, 

amelyek révén jogi szankciók nélkül is lehetőség nyílik a fiatal családalapítás előtt álló, vagy 

kisgyermekes női munkaerő alkalmazásával kapcsolatos negatív megkülönböztetésre. 

A családi kötelezettségek még mindig leginkább a nőkre hárulnak. Amikor a gyermeknevelést 

összhangba kell hozni a munka által támasztott követelményekkel, a nőktől elvárják, hogy 

amegoldást találjanak ennek a két szerepnek az összehangolására. Ez a szerep 

összeférhetetlenség különbözőképpen jelentkezik az alkalmazottak és a vállalkozók esetében. 

A szolgáltató iparban a nők azokban a szektorokban koncentrálódnak, amelyeket 

hagyományosan összekapcsolnak női szerepükkel, így leginkább a közösségi a szociális és 

személyes szolgáltatások területén. A foglalkozások nemek szerinti elkülönülése változik 

ugyan, de lassan. A női szerepkör sztereotípiái, mint a „gondoskodó”, a „készséges ápoló” és 

az „otthoni munkát végző”kategóriák még mindig erősek. A gyermekvállalás esetén a nők 

szempontjából a keresetkiesés mellett az sem elhanyagolható, hogy az otthon maradt anyák 

munkaerő-piac által értékel „humán tőkéje” a feltételezések szerint devalválódik, hiszen az 

érintettek kiesnek a szakmájukból. Ehhez járul hozzá az is, hogy a munkáltatók nem szívesen 

foglalkoztatnak (kis) gyermekes anyákat, mivel feltételezésük szerint családi kötelezettségük 

miatt gyakran hiányoznak, valamint a váratlan helyzetekhez rugalmatlanul tudnak 

alkalmazkodni. A gyermekvállalás tehát a jövőbeni munkavállalás korlátját jelenti. A 

statisztikai mutatók szerint a foglalkoztatott nők gyermekvállalási hajlandósága egyértelműen 

csökkent, ami arra utal, hogy a munkaerő-piaci követelmények között sokkal több a 

gyermekvállalás ellen ható tényező. A mostani helyzetben az a legnagyobb probléma, hogy az 

állapotos nők előbb-utóbb elvesztik állásukat, így a nők nagy részének döntenie kell a család és 

a karrier között. 

 
 
Atipikus foglalkoztatási formák 
A napi nyolc órás, munkahelyen, határozatlan munkaidős szerződéssel bérmunkát végzők 

munkáját nevezzük foglalkoztatásnak. Azok a foglalkoztatási formák pedig, amelyek a 

szokásostól eltérnek, atipikusak. 

Az atipikus foglalkoztatás körébe tartoznak az alábbiak: 

• A részmunkaidős foglalkoztattak, akinek a normál munkaideje rövidebb az azonos 

munkahelyen, azonos típusú szerződéssel vagy azonos munkaviszonyban és hasonló 
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munkakörben foglalkoztatott, hasonló szakképzettséggel és gyakorlati idővel 

rendelkező foglalkoztatottakénál. A részmunkaidős foglalkoztatást sokszor kollektív 

szerződésben is szabályozhatják, és országonként eltérő a részmunkaidő hossza.  

• Az időszakos foglalkoztattak, akiknek nincsen folyamatos munkaviszonyuk, kisebb-

nagyobb megszakítással, időszakosan dolgoznak. Ebbe a körbe tartoznak mindenekelőtt 

a határozott idejű szerződéssel alkalmazottak. Ők követhetőek rendszerint nyomon az 

európai statisztikákban. 

•  A szezonális munka és az alkalmi munka is időszakos foglalkoztatást jelent. 

Számbavételük bizonytalanabb, mert a kisegítő, szezonális, alkalmi, stb. munkásokat 

leginkább a családi gazdaságok, egyéni vállalkozók, vagy a háztartások alkalmazzák, és 

az is bizonytalan, megjelennek-e a regisztrált foglalkoztatottak között.  

• A munkaerő-kölcsönzés, ami olyan háromoldalú munkaviszony, ahol a munkavállaló 

egy munkaerő-kölcsönző ügynökséggel köt munkaszerződést, a tényleges 

munkavégzésre viszont egy harmadik félnél, a kölcsönvevőnél kerül sor. A 

kölcsönvevő a kölcsönbeadóval köt megállapodást a munkavállalók átengedéséről, és 

ezzel úgy jut a munkaviszonynak megfelelően utasítható, ellenőrizhető munkaerőhöz, 

hogy ő maga nem áll jogviszonyban a kölcsönzöttekkel. Ebben a szerződéses 

értelemben a munkaerő-kölcsönzés is atipikus foglalkoztatást jelent.  

• Az otthoni munka, illetve a távmunka sajátossága, hogy a munkát a munkáltató 

telephelyétől távoli helyszínen végzik. Az otthoni munka nem lehet gazdaságilag 

független tevékenység, a munkaadótól való gazdasági függés az otthon végzett, 

bedolgozói jogviszony lényeges eleme. A távmunka jogi kerete hasonló, a 

munkavégzés a vállalati telephelytől távol – de nem szükségszerűen otthon – végzett 

munkát jelent, infó-kommunikációs eszközök közbeiktatásával.  

• A rugalmas munkaidő-beosztás a szokásostól eltérő munkarend, munkaszervezés a 

hagyományos munkaviszonyon belül azonosítható atipikus elem, amely a rugalmasabb 

munkaszervezésen keresztül a munkaidő felhasználásának, beosztásának a kötöttségeit 

oldja.  

• Az önfoglalkoztatás végül nem munkaviszonyban végzett – és ebben az értelemben 

atipikus – munka. E meghatározás szerint önfoglalkoztatónak minősülnek az egyéni és 

társas vállalkozások dolgozó tulajdonosai, függetlenül attól, hogy vannak-e 

alkalmazottaik; a saját számlára dolgozók (pl. szellemi szabad foglakozásúak), a 

mezőgazdasági önállók, segítő családtagjaik és szakmunkás tanulóik, valamint a 

termelő típusú szövetkezetek tagjai. 

Az álláskeresés nehézségei még szembetűnőbbek a negyven év feletti nők esetében. Amikor 

valaki nő és ráadásul „idős”, az dupla diszkrimalizációs forrást jelent.  

A demográfiai változások mellett a munkaerő-piac kereslet oldala is radikálisan megváltozott. 

A rendszerváltást megelőzően kellő hangsúlyt kapott a megfelelő és versenyképes szaktudás. 
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Napjainkban ez értékelhetetlenné vált, ezért nagy számú érettebb korosztály kényszerül 

nyugdíjba menni, ilyen formában a munkaerő piacról kivonulni.  

 

 

1.1. Munkanélküli és tartós munkanélküli nők száma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
nyilvántartott 

álláskereső nők 
száma 

 

180 napnál 
régebben 
regisztrált 

munkanélküli nők 

 

 fő % fő % 

2012 433 5,2% 88 20,3 

2013 376 4,7% 87 23,1 

 

A járásban a nők helyzetét elsősorban a munkanélküliség nehezíti, amely a családban vállalt 

szerepükkel is jelentős mértékben összefügg. A nyilvántartott álláskereső-; valamint a 180 

napnál régebben regisztrált munkanélküli nők száma a 2012-2013. évben folyamatosan 

csökkent. Ez a folyamat első sorban a közmunkaprogram bővülésének az eredménye, nem 

azonos értékű a szabad munkaerő-piacon történő elhelyezkedéssel. További problémát jelent, 

hogy a járáshoz tartozó településeken a bölcsődei elhelyezés nem biztosított. A nők 

elhelyezkedésének lehetőségét tovább rontja az a tény, hogy a gyermekek elhelyezése az 

iskolai szünetekben, és az iskolai órákat követően sem megoldott, mivel a legtöbb esetben még 

a nagyszülők is dolgoznak. 
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A Körmend Járáshoz tartozó települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjainak 
áttekintését követően, az érintett szervezetek képviselőinek észrevételeit, javaslatai 
figyelembe véve az alábbi hangsúlyozott probléma került a nők helyzetével kapcsolatban 
járási szinten beazonosításra. 
 

 

 

A GYES- ről, GYÁS-ról visszatérő nők munkaerő piacireintegrációja. 

 

AHEP-ek áttekintését követően, problémák orvoslására az atipikus foglalkoztatási formák 

bevezetése került megfogalmazásra.A megoldás felé vezető úton első lépés, hogy a járási 

hivatal és a települési önkormányzatok illetve a munkáltatók is részletes ismereteket 

szerezzenek az atipikus foglalkoztatási formákról. Azok jogszabályi hátteréről 

alkalmazhatóságáról. Az elkövetkező öt évben célként kerül megfogalmazásra az előbbiekben 

felsoroltak ez irányi képzésének megszervezése. Ezzel egy időben szükséges az érintettek 

körében felmérést készíteni arról, hogy részükről milyen mértékű igény fogalmazódik meg az 

atipikus foglalkoztatási formák bevezetése iránt. Mindezeket követően szükséges feltárni azon 

munkáltatókat, akik hajlandóságot mutatnak a szóban forgó foglalkoztatási formák 

valamelyikének bevezetése iránt. Mindezek megvalósítása pályázati úton megoldható.  
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IX.6.Id ősek esélyegyenlősége 
 
Öregségi nyugdíjban részesülők száma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

év 
65 év feletti nők 

száma 
65 év feletti férfiak 

száma 
összesen 

öregségi 
nyugdíjban 

részesülők száma 

2012 2969 1737 4706 4430 

2013 2989 1793 4782 4542 

 

A 65 év feletti népességre vonatkozó adatok az alábbiak szerint alakultak a vizsgált 

időszakban. 2012-ben összesen 4706 fő volt 65 év feletti. A nők létszáma ebből 2969 fő, míg a 

férfiaké 1696 fő volt. Öregségi nyugdíjban 4430-an részesültek. Ez a teljes 65 év feletti 

népesség 95 százaléka. 2013-ra, ha kevéssel is, de nőtt a nyugdíjas korban lévő népesség 

összlétszáma. Ebben az évben már 4782 fő tartozott ebbe a korcsoportba. Az összes nyugdíjas 

korú 63 százaléka volt a női nem képviselője.  
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Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 év feletti lakosság száma 
nappali ellátásban részesülő időskorúak 

száma év 

fő Fő 

2012 4706 101 

2013 4782 86 

 

A nappali ellátásban részesülő időskorúak száma a 65 év feletti népességhez viszonyítva 

alacsony. A felzárkózási kerekasztal ülésein Nádasd település részéről megfogalmazódott, hogy 

a felmerült probléma orvoslására járási szintű javaslatot várnak.  

 
Házi segítségnyújtásban és szociális étkeztetésben részesülők száma 
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házi segítségnyújtásban részesülők 
száma 

szociális étkeztetésben részesülők 
száma év 

fő fő 

2012 360 358 

2013 609 594 

 

Házi segítségnyújtásban 2012-ben 360 fő a teljes 65 év feletti népesség 7 százaléka, míg 

szociális étkeztetésben pedig 358 fő, a teljes korcsoport szintén 7 százaléka részesült. 2013-ban 

ehhez képest a teljes 65 év feletti korcsoport 13 százaléka (609 fő) részesült házi 

segítségnyújtásban, szociális étkeztetést pedig a teljes 65 év feletti népesség 12,5 százaléka 

(594 fő) kapott. 

 

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás 
 

A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy 

egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak 

enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, 

valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi 

szintű szükségletek teljesítésének segítése. A falu- és tanyagondnokok – az önkormányzat 

rendeletében meghatározott módon – közreműködhetnek az étkeztetés biztosításában. 

A szolgáltatások számára meghatározott közvetlen alapfeladatnak minősül 

a) a közreműködés étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, közösségi és szociális 

információk szolgáltatásában; 

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása (háziorvosi rendelésre, egyéb 

egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás, gyógyászati 

segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása); 

c) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása (óvodába, iskolába), illetve egyéb 

gyermekszállítás. 

 

A szolgáltatások során kiegészítő feladatnak minősülnek továbbá a lakossági szolgáltatások 

(közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése, valamint 

egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása, illetőleg más 

alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés). 

A szolgáltatások közvetett feladatai közé tartozik az ételszállítás önkormányzati intézménybe, 

illetve az önkormányzati információk közvetítése a lakosság felé,a falugondnoki szolgálat 

működtetésével kapcsolatos teendők ellátása. 
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Falugondnoki szolgáltatás 600 lakosnál kisebb településen működtethető. Ha a falugondnoki 

szolgálat létesítését követően a település lakosságszáma 10%-ot meg nem haladó mértékben 

emelkedik 600 lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető. 

Tanyagondnoki szolgáltatás legalább 70 és legfeljebb 400 lakosságszámú külterületi vagy 

egyéb belterületi lakott helyen működtethető. Ha a helyi sajátosságok alapján a szolgáltatás 

több tanyagondnok közreműködésével valósítható meg, a tanyagondnokok által ellátandó 

körzetek határait a fenntartó települési önkormányzat rendeletében határozza meg – 

figyelemmel a lakosságszám korlátra – azzal, hogy új tanyagondnoki szolgáltatás 400 lakos 

fölött szervezhető meg. 

Egy településen – amennyiben a település mind a tanyagondnoki, mind a falugondnoki 

szolgáltatásra vonatkozó feltételeknek megfelel – vagy falugondnoki, vagy tanyagondnoki 

szolgáltatás működtethető. 

 

A Körmend Járáshoz tartozó települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjainak 
áttekintését követően, az érintett szervezetek képviselőinek észrevételeit, javaslatai 
figyelembe véve az alábbi problémák kerültek az idősek helyzetével kapcsolatban járási 
szinten beazonosításra. 
 

Falugondnoki szolgáltatás 

 

A lakosság elöregedésének következményeként, a falugondnoki szolgáltatás bővítése, 

fejlesztése, szükség esetén falugondnoki busz beszerzése, cseréje szinte minden település 

esetében megfogalmazott igény, melynek célja a falugondnoki szolgáltatás fejlesztésével az 

időskarú lakosság életkörülményeinek javítása, a szolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése. 

További probléma, hogy a falugondnoki szolgáltatás nem minden településen elérhető, a 

szolgáltatás nyújtotta lehetőségek, nem minden esetben elégítik ki az időskorú lakosság 

igényeit. A szolgáltatást nyújtók szakirányú továbbképzési lehetőségeinek feltárása járási 

szintű koordinációt igényel 

 

Időskorúak részvétele a közösségi programokban 

 

A járáshoz tartozó településeken jellemzően az időskorú lakósság nem kellő intenzitással vesz 

részt a közösségi programokban. Az egyébként is elszigetelten élő idősek társadalmi 

szerepvállalásának ösztönzésére irányuló lehetőségek feltárása, ezzel kapcsolatos jó 

gyakorlatok települési szintű adaptálása az elkövetkező öt év feladata.  
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Elsősegély nyújtási ismeretek bővítése 

 

A járáshoz tartozó települések jellemzően elöregedő településszerkezetet mutatnak. Egyre 

magasabb számban élnek idős, gondoskodásra szoruló emberek. A családok nem minden 

esetben tudnak segítséget nyújtani idős hozzátartozóiknak, mivel gyakran más városokban 

élnek, dolgoznak. Egyre inkább megnő a jelentősége a lakosság segítő erejének. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy az elsősegély nyújtási ismeretek a lakosság körében, és az 

önkormányzatoknál dolgozók esetében is elavultak. Szükségessé válik az érintettek ez irányú 

ismereteinek felelevenítése, települési vagy közös önkormányzati szinten szervezett 

tanfolyamok megszervezésével. Mindezt járási szintű koordinálást igényel. 

 

 

IX 7. Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége 
 

A történelem során eltérő korokban és eltérő helyeken újra és újra előkerült a testi és szellemi 

hiányokkal, fejlődési elmaradottsággal született emberekkel való foglalkozás kérdésköre. A 

XIX század tendenciái újra kedvezni látszanak annak az egyébként több ezer éves gondolatnak, 

hogy a sérült emberek olyan teljes jogú tagjai a társadalomnak, akik a többségi társadalom 

tagjainak gondoskodására szorulnak. Emberi méltóságukat mindig, minden körülmények 

között tiszteletben kell tartani. Nem csak feladatunk, hanem erkölcsi kötelezettségünk 

felkarolásuk, és a társadalomba való befogadásuk elősegítése. A fogyatékosság, a valamiben 

való akadályozottság számos területen jelentkezhet. A legelterjedtebb felfogás szerint 

fogyatékos személy: aki érzékszervi (különösen látás- és hallásbéli) és/vagy mozgásszervi 

és/vagy testi teljességét és/vagy 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.A köztudatban, és szakmai körökben 

is gyakran összemossák a megváltozott munkaképességű munkavállaló, és a fogyatékossággal 

élő munkavállaló fogalmát, pedig a két fogalom nem tekinthető egymás szinonimájának. Tény, 

hogy minden fogyatékossággal élő ember megváltozott képességű munkavállalónak minősül, 

ugyanakkor nem minden megváltozott képességű munkavállaló él valamely fogyatékossággal, 

mégis, valamely betegségből adódóan a munkavégző képessége csökken. Az Európai Unióban 

a fogyatékossággal élő emberek valamint a tartós egészségügyi problémákkal küzdők aránya 

eléri a 15%-ot. 2011. évi népszámlálási adatok alapján hazánkban a fogyatékkal élők száma 
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577 000 fő volt, ami az összlakosság 5.7%-át tette ki. A fogyatékkal élők aránya a kor 

előrehaladtával egyre nő, így a 60 éven felüliek esetében közel 38%. Ez az arányszám nem 

tartalmazza a krónikus betegségekkel, és más súlyos egészségügyi problémákkal küzdők 

számát. A fogyatékosságot leginkább valamilyen tartós betegség idézi elő (43,3%-ban). A 

fogyatékos személyek 31,8%-a születése óta szenved fogyatékosságban”. A fogyatékosok 

társadalmi rétegének túlnyomó részét a mozgássérültek alkotják. A népszámlálás kategóriái 

szerint megállapítható, hogy a fogyatékos személyek közül legnagyobb arányt a testi 

fogyatékosok és a mozgássérültek képviselik együttesen (43,6%), - ekkor a mozgássérült 

emberek száma 251 560 volt -, míg az értelmi fogyatékosok aránya megközelítőleg 10%, a 

vakok és gyengénlátók aránya 14,4%. Az egyéb fogyatékosságban szenvedők aránya az 1990. 

évi adathoz képest (6,7%) 21,6%-ra növekedett. Hallás-, beszédzavar-fogyatékosságban kb. 

10%-uk szenved. 

A fogyatékkal élő emberek elsődleges problémája a fizikai és infokommunikációs 

akadálymentesítés hiánya, amely jelentős probléma a járás településein. A fogyatékkal élő 

emberek célcsoportjával szemben rendkívül jellemző az információhiány, és az ebből fakadó 

előítéletesség. 

A fogyatékossággal élők vonatkozásában további probléma, hogy a létszámukra vonatkozóan 

nincsenek releváns adatok, mivel a népszámlálás során a fogyatékosságra vonatkozó adatok 

szenzitív adatnak minősültek. Bár a létszámadatok különféle nyilvántartások 

összekapcsolásával kinyerhetőek lennének, ez adatvédelemmel kapcsolatos problémákat vet 

fel. Mivel a fogyatékossággal élő emberekre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre, ezért 

a szükségleteikre, élethelyzetükre vonatkozóan is nehéz bármilyen megállapítást tenni. 

Célként lehet kitűzni egy olyan adatbázis létrehozását, amely a fogyatékossággal élő emberekre 

vonatkozó releváns adatokat tartalmaz. Az adatbázis elkészítését orvosok, civil szervezetek 

közreműködésével lehetne megvalósítani, azonban ez személyiségi jogokat is érint. 

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

védett foglalkoztatásra jogosult. A fogyatékos személyeket foglalkoztató munkáltató köteles 

biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a munkahelyi környezet, különösen a 

munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Ha az integrált foglalkoztatás nem 

megoldható, akkor a fogyatékkal élők számára a védett, azaz speciális munkahely létesítésével 

kell a munkához való jogot biztosítani. Mind a munkakörnyezet átalakítását, mind a védett 

munkahely létesítését a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti. 
A fogyatékkal élő munkavállaló az aki, a jogszabály szerint fogyatékos, vagy aki elismerten 

fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. A megváltozott munkaképességű 

munkavállaló az, aki rehabilitációs ellátásban részesül, aki a 2011. december 31-én III. 

csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban 

részesül. Körmenden és a járási szintű Esélyteremtő Programterv megalkotásában résztvevő 

településeken a nyílt munkaerőpiacon nem működik olyan munkáltató, amely kifejezetten 



117 

fogyatékkal élő munkaerőt foglalkoztat. A munkáltatóknál nem megoldott a foglalkoztatáshoz 

szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak a különleges eszközök és feltételek. 

Közfoglalkozatásban és az önkormányzati intézményekben nincs fogyatékkal élő alkalmazott. 

A fogyatékkal élő személyeknek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és 

biztonságos épített környezetre. A fogyatékos személyek számára biztosítani kell az egyenlő 

esélyű hozzáférést a közérdekű információkhoz jutás, a közszolgáltatásokhoz jutás terén. A 

közlekedési rendszereknek, a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi létesítményeknek 

(beleértve a jelző-és tájékoztató berendezéseket is) alkalmasnak kell lenniük a fogyatékos 

személy általi biztonságos igénybevételre. A közhasznú parkolóban a közlekedésben 

akadályozott fogyatékos személyek részére a külön jogszabályban meghatározottak szerinti 

megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni. Körmenden és a 

járási szintű Esélyteremtő Programterv megalkotásában résztvevő településeken a 

közintézmények teljesen, vagy részben akadálymentesek, a mellékhelyiségek egy része nem 

használható kerekesszékkel. 

 

A Körmend Járáshoz tartozó települések Helyi Esélyegyenlőségi Programjainak 
áttekintését követően, az érintett szervezetek képviselőinek észrevételeit, javaslatai 
figyelembe véve az alábbi problémák kerültek a fogyatékossággal élők helyzetével 
kapcsolatban járási szinten beazonosításra. 
Releváns információk hiánya 

Általános információhiány a fogyatékkal élő emberek számáról, fogyatékosságuk fajtájáról, 

súlyosságáról. Egyöntetűen kihangsúlyozásra került, hogy elengedhetetlenül szükséges egy 

felmérés elkészítése fogyatékkal élő emberek általános jellemzőiről. A felmérés eredményéhez 

igazodva egy járási szintű Fogyatékosügyi Koncepció kidolgozása. 

Ismeretek hiánya a fogyatékossággal élő emberekről 

Általános ismeretek hiánya a fogyatékkal élő emberekről. Megoldási javaslatként merült fel 

komplex esélyórák szervezése a közoktatási, köznevelési intézményekben, valamint szociális 

szférában, egészségügyben dolgozók számára. Fogyatékos személyeket érintően kiemelten 

fontos hogy a másság már gyermekkorban megismerésre és elfogadásra kerüljön. Ezért cél, 

hogy kisebb, fogyatékos személyekből álló csoporttal az általános, - és középiskolák diákjait 

látogassák meg, ill. szervezzenek számukra az intézményen belül fogyatékos személyekkel 

közösen megvalósított foglalkozásokat.  
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Jelnyelvi tolmácsok 

 

A jelnyelvi tolmácsolás, mint hivatalos szakma csupán néhány évtizedes múltra tekint vissza 

mind nemzetközi, mind hazai szinten. A jelnyelvi tolmácsok gyakran egyfajta szociális jellegű 

feladatot is ellátnak. Körmend Járásban számuk alacsony, ezért szükségessé válik a szociális 

szférában dolgozók ez irányú képzésekben való részvételének motiválása, képzésük 

megszervezésének járási szinten történő koordinálásával.További javaslatként merült fel, hogy 

jelnyelvi tolmácsszolgálat legyen, amelyet elektronikusan, ügyintézési időben, előre egyeztetett 

időpontban skype-on lehet hívni, így segítve az ügyintéző és a siket ember közötti 

kommunikációt. A jelnyelvi tolmácsszolgálat feltételeinek kialakítása kistérségi feladat lehet.  

 

Komplex akadálymentesítés 
 
Fizikai-; infokommunikációs akadálymentesítés hiánya a közszolgáltatásokhoz való egyenlő 

esélyű hozzáférésben. A probléma kezelése pályázati úton rendelkezésre álló pénzügyi 

erőforrások biztosításával lehetséges. Az akadálymentesítés, a fizikai- és infokommunikációs 

akadálymentesítésre egyaránt kiterjedő legyen. 

 

 

 

 

IX.8.A szolgáltatásokhoz való hozzájutás problémái 
 
Tömegközlekedés 
Minden támogatandó csoportot érintő probléma a tömegközlekedés nehézkessége, amely – 

főleg a kistelepülések esetében – nem minden esetben igazodik a munkába járási időpontokhoz, 

az oktatási intézmények nyitvatartási idejéhez. A probléma megoldása hosszú távú 

együttműködést igényel. Szükségessé válhat egy Közlekedési-; Területfejlesztési Bizottság 

létrehozása a közútkezelő, a tömegközlekedést szervező közlekedési vállalat, a gazdasági 

szereplők, önkormányzatok szakemberei, turizmusban jártas szakemberek részvételével. Járási 

székhely szerepét erősítve Körmenden már kialakították az ún. intermodális közlekedési 

csomópontot, de ugyanez az őrségi településeken még nem megoldott.  

Utak, járdák 
A belterületi utak, járdák elhasználódtak, rossz minőségűek, a járdahálózat hiányos, több 

településen felújításra szorul. A kisgyermekes anyák nem tudják a babakocsikat tolni, az 

idősek, mozgássérült emberek közlekedése nehezített, így a szolgáltatások elérése is 

problematikus. Hosszú távú cél a járáshoz tartozó települések úthálózatainak felmérése, 
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szükség szerinti felújítása. Mindez pályázati úton biztosított pénzügyi erőforrások 

rendelkezésre állása esetén megvalósítható.  

Szennyvízhálózat 
A járáshoz tartozó települések szennyvízhálózata nem minden esetben kiépített. Ennek hiánya 

jelentős anyagi terhet ró az érintett települések önkormányzataira. Cél a szennyvízhálózat 

kiépítése, mely pályázati erőforrások rendelkezésre állása esetén realizálódhat. 

Játszóterek 
A településeken a játszóterek nem az előírásoknak megfelelőek, vagy egyáltalán nincsenek. 

Pályázati források felkutatásával, sikeres pályázaton nyert pénzügyi erőforrások biztosításával 

a probléma megoldható.  

 

X. Pályázatfigyelés 
A pályázatok kiírása nem kellően összehangolt. Települési szinten nehéz azok napra kész 

nyomon követése. Szükségessé válik a pályázatok nyomon követésére egy járási szintű 

információs rendszer létrehozása, a települések rendszeres tájékoztatása érdekében.A 

kistérségek számára javasolt pályázati szakember foglalkoztatása, amelyet saját döntési 

körükben tudnak megoldani.  
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XI.  Egyéb felvetések 
A járási felzárkózási kerekasztal részéről Körmend Járás 46 településének képviseletében 

megjelentek beszámolója alapján az alábbi felvetések történtek. A lentiekben megfogalmazott 

problémákra, az érintettek távolmaradása, és ebből fakadóan álláspontjuk ismeretének 

hiányában, konkrét intézkedések egyoldalúan nem kerülhettek meghatározásra. Jövőbeni cél, 

az érintett szervezetek ismételt felkeresése, álláspontjuk tisztázása, majd azok beépítése a 

dokumentumban. 

Együttműködés javítása a Vöröskereszt helyi szervezeteivel, különös tekintettel a szervezet 

2020-as stratégiájában megfogalmazottakra.  

 

A Magyar Vöröskereszt a Vöröskereszt/Vörösfélhold nemzetközi mozgalom tagjaként, a 

segítségre szoruló emberek érdekében cselekszik. Tagjaival, önkénteseivel részt vesz 

katasztrófák és társadalmi gazdasági válságok idején a humanitárius segítségnyújtásban, aktív a 

szociális segítségnyújtás és a közösségek megerősítésének területén, ahol a cél a jobb egészség, 

a rászorultság csökkentése, a nemzeti összetartozás erősítése.  

Az emberi élet és méltóság védelme a Vöröskereszt munkájának alapja. A Magyar 

Vöröskereszt meghatározó tényezője a lakosság egészséges életmódját és biztonságos 

életfeltételeit segítő tevékenysége, beleértve a tudatformáló, nevelő tevékenységeket is. Ebbe 

egyaránt beletartozik az emberek mentális és fizikai egészsége, valamint az a készség is, 

amellyel más embereken segíteni tud. 

 

Fő feladatai közé tarozik: 

 

• szervezet környezettudatos működtetése  

• a hátrányos helyzetű közösségek támogatása, hogy hozzáférjen az egészségügyi 

ellátásokhoz (pl. szűrővizsgálatok), 

• az egészségügyi hatóságok tevékenységének támogatása, részvétel a jogalkotásban  

• felvilágosító előadások, képzések szervezése egészségvédelem témakörökben (pl.: HIV 

fertőzés, tuberkulózis elleni küzdelem, védőoltások fontossága, a járványok és 

pandémia elleni felkészülés stb.) 

• önkéntes, térítésmentes véradás szervezése, a biztonságos vér- és vérkészítmény ellátás 

előmozdítása  

• a magasabb színvonalú egészségügyi ellátás érdekében (a legsebezhetőbb csoportok 

részére) kiegészítő tevékenységek nyújtása (pl.: táplálkozási tanácsadás, oktatás 

pszichoszociális segítségnyújtás stb.) 
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A társadalmunkban élnek olyan emberek is, akik egyéni adottságaikból fakadóan nem képesek 

önállóan gondoskodni magukról, szociális biztonságukban korlátozottak, kiszolgáltatottak. 

Minden embernek és családnak, a személyes gazdasági-társadalmi biztonságuk 

megteremtéséhez szüksége van lakhatásra, piacképes képzettségre ésmunkára. A három 

szükséglet bármelyikének hiánya esetén kiszolgáltatottá és sebezhetővé válik. 

Fő célcsoport: - olyan csoportok, amelyek képtelenek a társadalom többsége számára 

általánosan hozzáférhető javakban való részesedésre (pl.: nők, lányok, egyedül élő idősek, 

egészségükben korlátozottak, fogyatékkal élők, nélkülözők, HIV fertőzöttek, nehéz helyzetben 

lévő gyermekek és fiatalok, embercsempészek áldozatai, menekültek, migránsok, különböző 

szexuális orientáltságú emberek, kisebbségi csoportok tagjai, emberi jogaiktól megfosztott 

személyek stb.) 

 

Fő feladatok:   

• a mozgalom alapelveinek széleskörű megismertetése és még teljesebb gyakorlati 

alkalmazása (a programok, akciók oly módon történő végzése, mely közvetíti a 

szervezet elkötelezettségét a társadalmi összetartozása erősítése mellett)  

• a szervezet küldetése értelmében minden tevékenység és szolgáltatás a társadalmi 

összetartozás előmozdítását szolgálja  

• a sebezhető (rászoruló) emberek segítése önállóságuk, jóllétük elérésében, 

megtartásában alapvető szükségletek kielégítésével, mentális segítségnyújtással, 

különös tekintettel az idős emberekre  

• a hátrányos helyzetű csoportok képessé tevése, hogy jobban megállják a helyüket a 

társadalomban, olyan készségeik fejlesztése, amely segíti hogy hatékonyabban 

bekapcsolódhassanak a társadalom életébe 

•  hosszú távú és megfelelő megoldások megtalálása a migránsok jogainak széles körű 

megismertetésével, a befogadó közösségekbe való beilleszkedésükkel  

• hátrányos helyzetű csoportok nagyobb mértékű hozzáférésének segítése a közösségi 

szolgáltatásokhoz emberjogi egyezmények tiszteletben tartásának előmozdításával 

• feszültségek békés megoldása érdekében az erőszakmentes, toleráns megoldásokat 

előtérbe helyezése (pl.: kommunikáció, közvetítés, jelzés stb.)  

• kultúrákon átívelő párbeszéd és harmónia elősegítése 

 

http://www.voroskereszt.hu/images/strategia/strategia_2020_mvk.pdf 
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Kommunikációs szakadék  

A részt vevők véleménye szerint, a járás intézményei közötti kommunikációs zavar, a 

kommunikáció hiánya nem terjedhet túl egy adott optimális határon, a kettő között nem jöhet 

létre intézményes kommunikációs „szakadék“, mert az a járási szintű feladatok összehangolását 

hátráltathatja. További problémaként került meghatározásra, hogy a pályázatok esetében olyan 

irreális döntések születnek, melyek egyáltalán nem illeszkednek a helyi igényekhez, 

lehetőségekhez. A megvalósítás során a települések sok esetben egymásnak ellentmondó 

helyzetekbe kerülnek, a kivitelezések lehetetlenek, ésszerűtlenek, mely elkerülhető lenne, ha a 

döntések, a helyi igényeket, lehetőségeket helyi szinten ismerők megkérdezését követően 

születnének. Mindez azonban megfelelő kommunikáció hiányában nem valósulhat meg. 

 

Betöltetlen háziorvosi praxisok 

 

Több település jelezte, hogy nem megoldott a háziorvosi ellátás, függetlenül attól, hogy annak 

működtetésére van lehetőségük. Tapasztalataik szerint az orvosok számára egy kis település 

vagy települések nem kellően vonzóak, ezért nyugdíjas háziorvosokat foglalkoztatnak. 

 
Szakképzési rendszer 

 

Több esetben is felmerült a szakképzési rendszer, a megszerezhető szakképesítések, valamint a 

jogszabályi ellentmondások problematikája. Ennek felülvizsgálata országos szinten javasolt. 

 

Közfoglalkoztatás 

 

A jogszabályi változások eredményeként a közfoglalkoztatások koordinációja járási szinten 

történik. A települési önkormányzatok kellő visszacsatolás hiányában kevésbé tudják a 

feladatokat megfelelő hatékonysággal szervezni. 

 

Gyermekek nyári felügyelete 

 

Egyes gyermekek, tanulók esetében a szünidei felügyelet a nevelési, tanítási szünetekben is 

indokolt lehet. Bár a gyermekek nyári felügyeletének, a nyári napközis táborok megszervezése 

továbbra is a települési önkormányzatoknak a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvényből fakadó feladata maradt, így a nyári napközis tábor megszervezési 

kötelezettsége nem tartozik a köznevelési törvény és végrehajtási rendeleti szabályozási 

tárgykörébe és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladati körébe, a települések 

önkormányzatai keresik az együttműködési lehetőséget a probléma közös kezelésére. 
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XII.  A Járási Esélyteremtő Programterv intézkedési terve 
 

 

 
Demográfia 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

Intézkedés 
sorszáma 

Az 
intézkedés 
címe, 
megnevezése 

A 
helyzetelemz
és 
következtetés
eiben feltárt 
esélyegyenlős
égi probléma 
megnevezése 

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 
cél 

Az 
intézkedés 
tartalma 

Az 
intézkedés 
megvalósítás
ának 
határideje 

Az 
intézkedés 
eredményess
égét mérő 
indikátor(ok)  

Az 
intézkedés 
megvalósítás
ához 
szükséges 
erőforrások  
(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az 
intézkedés 
eredményein
ek 
fenntartható
sága 

1 A 

lakónépesség 

számának 

folyamatos 

csökkenése. 

A fiatalok 

elvándorlása. 

Kedvező 

árfekvésű 

építései 

telkek 

biztosításával 

a fiatalok 

letelepedési 

szándéka 

Pozitív 

kezdeményezé

sek 

bemutatása. 
2018.12.31 

1 

megbeszélés 

Helyi 

kezdeményez

éssel 

pénzügyi 

erőforrás 

felhasználása 

nélkül 

megoldható. 

Érdeklődés 

esetén 

továbbfejleszt

hető. 
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növelhető. 

 
Munkanélküliség 

 
1 Munkanélküli

ség. 

A közmunka 

programon 

kívül nem 

nyílik más 

lehetőség a 

foglalkoztatás

ra. 

KKV-k /kis 

és 

középvállalko

zók/ 

foglalkoztatás

i 

motivációjána

k, társadalmi 

szerepvállalás

ának 

ösztönzése. 

GINOP 2020.12.31 3 KKV Széchenyi 

2020 

pályázati 

időszakban 

pályázati úton 

nyert 

pénzügyi 

erőforrások. 

A pályázati 

feltételekhez 

igazodva 

fenntartható. 

2 Közmunka 

program – 

jogszabályvál

tozások. 

A közmunka 

program 

bevezetését 

követően 

annak 

lebonyolításár

a 

Mindezen 

változások 

járási szintű 

nyomon 

követése és a 

települések 

rendszeres 

A járáshoz 

tartozó 

települések 

folyamatos 

tájékoztatása. 

folyamatos 46 település A 

rendelkezésre 

álló 

infokommuni

kációs 

eszközök. 

Járási hivatal 

Folyamatosan 

fenntartható. 
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vonatkozóan 

az elmúlt 

időszakban, 

több esetben 

jogszabály 

módosításra 

került sor. 

tájékoztatása. 

Az egységes 

értelmezés 

előmozdítása. 

kijelölt 

személye. 

3 Nyilvántartott 

álláskeresők. 

A 

nyilvántartott 

álláskeresők 

száma 

alacsony. 

A 

nyilvántartásb

a vétel 

előnyeinek 

bemutatása 

képzési 

lehetőségek 

tükrében. 

A Járási 

Kormányhiva

tal 

Foglalkoztatá

si 

Főosztályána

k 

közreműködé

sével 

tájékoztató 

napok 

szervezése, 

azok 

időpontjáról a 

járáshoz 

tartozó 

települések 

Az érintett 

szervezet 

programjához 

igazodva. 

46 település A 

rendelkezésre 

álló 

infokommuni

kációs 

eszközök 

Folyamatosan 

fenntartható. 
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értesítése. 

4 A hátrányos 

helyzet 

generációkon 

keresztüli 

átörökítése. 

Az érintettek 

számára az 

ebből való 

kitörés 

egyetlen 

módja, a 

hátrányos 

helyzetű 

társadalmi 

csoportok 

felzárkóztatás

át célzó 

képzéseken 

való 

részvétel. A 

képzések 

alapvető 

problémája, 

hogy azok 

nem 

települési 

szinten 

kerülnek 

A képzések 

helyi szintű 

megszervezés

ével a 

résztvevők 

száma nő. 

Egy átfogó 

felmérést 

követően 

olyan képzési 

helyszínek 

kiválasztása, 

amelyek az 

érintettek 

igényeit 

jobban szem 

előtt tartják. 

2018.12.31 Kistérségre, 

vagy közös 

önkormányzat

i hivatalokra 

kiterjedő 

felmérés. 

A 

rendelkezésre 

álló 

infokommuni

kációs 

eszközök 

segítségével 

továbbított, 

majd kitöltött 

kérdőívek 

helyi szintű 

feldolgozása. 

Központosítot

t járási szintű 

összegzése. 

Humán 

erőforrás 

rendelkezésre 

állása, és 

megfelelő 

képzések 

megszervezhe

tősége esetén 

a képzettek 

számával és 

elhelyezkedés

i esélyük 

növelésével 

az eredmény 

fenntartható. 
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megszervezés

e. 

 
Egészségügyi ellátás 

1 Prevenciós 

szűrőprogram

ok, Drog, 

alkohol, 

dohányzás. 

Egészséges 

életmód. 

A helyi 

önkormányzat

ok által 

szervezett 

szűrővizsgálat

okon a 

lakósság 

részvételi 

aránya nem 

éri el a 

kívánalmakna

k megfelelő 

szintet. A 

drog, alkohol 

és dohányzás 

problematikáj

a a 

településeken 

élő felnőtt 

korosztály 

Javul a 

lakosság 

egészségi 

állapota. 

E két 

területen 

szükséges egy 

egységes 

megoldási 

terv 

kidolgozása, 

mely 

magában 

foglalja a 

tájékoztató 

felvilágosító 

előadások 

járási szinten 

koordinált 

megszervezés

ét, esetenként 

a rendőrség 

bevonásával. 

2018.12.31 46 település A témában 

érintett 

szakemberek 

részvétele. 

/civil 

szervezetek, 

Vöröskereszt, 

rendőrség, 

egyház/ 

Folyamatosan 

fenntartható. 



128 

tekintetében 

is jellemző. 

2 Háziorvosi 

rendelők, 

gyógyszertára

k 

infrastrukturál

is fejlesztése, 

akadálymente

sítés. 

Az orvosi 

rendelők és 

gyógyszertára

k 

akadálymente

sítéséhez 

önkormányzat

oknak saját 

pénzügyi 

erőforrással 

nem 

rendelkeznek. 

Az 

egészségügyi 

szolgáltatásho

z való 

hozzájutás az 

esélyegyenlős

égi 

szempontokh

oz igazodik. 

A 

megvalósítás 

csak pályázati 

úton 

realizálódhat. 

Javaslatként 

merült fel, 

egy járási 

szintű 

pályázatfigyel

ő személy 

kijelölése, aki 

a települések 

igényeit 

ismerve 

tájékoztatást 

küld az 

aktuális 

pályázati 

kiírásokról. 

2020.12.31. Problémában 

érintett 

települések. 1 

fő 

pályázatfigyel

ő. 

Széchenyi 

2020 

pályázati 

időszakban 

pályázati úton 

nyert 

pénzügyi 

erőforrások. 

A pályázati 

feltételekhez 

igazodva 

fenntartható. 

 
Gyermekek 
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1 Tanórán 

kívüli 

foglalkozások 

az iskolában. 

Feltételezhető

, hogy a 

veszélyeztetet

t családok 

magasabb 

számban 

kérik a 

gyermekeik 

felmentését a 

tanórán kívüli 

foglalkozás 

alól, mely 

probléma 

eredménye az 

érintett 

gyermekek 

alacsony 

szintű 

teljesítménye 

és a 

csellengés. 

Gyermekek 

tanulmányi 

teljesítményei 

növelhetőek, 

mely 

eredménye a 

tanulási 

motiváció és 

a pozitív 

önértékelés 

erősítése. 

Csellengés 

visszaszorítás

a. 

A problémára 

fókuszáló 

járási szintű 

adatgyűjtés, 

mely célja, 

hogy 

feltérképezze, 

hogy az adott 

tanévben 

milyen 

arányban 

veszik 

igénybe 

ténylegesen a 

napközis 

foglalkozások

at. 

Minden 

tanévben 

Érintett 

települések 

A meglévő 

adatbázisok 

értékelését 

végző 

személyek. 

A fenntartó 

felé 

nyújtandó 

adatszolgáltat

ási 

kötelezettsége

k 

teljesítésével 

fenntartható. 

2. Szakemberek 

továbbképzés

e 

A 

szakemberek 

számára 

Szakmai 

kompetenciák 

folyamatos 

A hátrányos 

és 

halmozottan 

A kínálkozó 

lehetőségek 

függvénye. 

3 fő A kínálkozó 

továbbképzési 

lehetőségek 

Továbbképzé

si lehetőségek 

függvényében 
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kevés 

lehetőség 

nyílik a 

továbbképzés

eken való 

részvételre. 

fejlesztése. hátrányos 

helyzetű 

gyermekek és 

családjaik 

tekintetében a 

települések 

részéről 

megfogalmaz

ódott igény a 

velük 

foglalkozó 

szakemberek 

rendszeres 

továbbképzési 

lehetőségeine

k járási szintű 

nyomon 

követése. A 

továbbképzés

ek lehetőség 

szerint az 

érintettek 

személyiségfe

jlesztését, 

Lehetőség 

szerint éves 

rendszeresség

gel. 

figyelésével 

megbízott 

személy, mint 

e kérdésben 

érintett járási 

koordinátor 

fenntartható. 
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illetve a 

szülők 

eredményes 

bevonását 

segítő 

ismeretek 

elsajátítására 

és a 

kompetenciák 

fejlesztése 

fókuszáljanak

, a szociális 

szakemberek 

igényeit szem 

előtt tartva. 

 

 
Nők munkaerő-piaci helyzete 

1 A nők 

munkaerő-

piaci 

reintegrációja 

A GYES- ről, 

GYÁS-ról 

visszatérő 

nők 

munkaerő 

piaci 

A GYES- ről, 

GYÁS-ról 

visszatérő 

nők 

munkaerő 

piaci 

Az atipikus 

foglalkoztatás

i formák 

bevezetése. A 

megoldás felé 

vezető úton 

Pályázatban 

meghatározott 

időintervallu

m. 

Pályázati 

erőforrások 

rendelkezésre 

állása esetén 

az abban 

meghatározott 

Pályázati 

erőforrás 

esetén 

biztosított. 

A pályázati 

feltételekhez 

igazodva 

fenntartható 
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reintegrációja 

nem 

megoldott. 

 

reintegrációja

. 

első lépés, 

hogy a járási 

hivatal és a 

települési 

önkormányzat

ok illetve a 

munkáltatók 

is részletes 

ismereteket 

szerezzenek 

az atipikus 

foglalkoztatás

i formákról. 

Azok 

jogszabályi 

hátteréről 

alkalmazhatós

ágáról. Az 

elkövetkező 

öt évben 

középtávú 

célként kerül 

megfogalmaz

ásra az 

létszám 

függvénye. 
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előbbiekben 

felsoroltak ez 

irányi 

képzésének 

megszervezés

e. Ezzel egy 

időben 

szükséges az 

érintettek 

körében 

felmérést 

készíteniarról, 

hogy 

részükről 

milyen 

mértékű 

igény 

fogalmazódik 

meg az 

atipikus 

foglalkoztatás

i formák 

bevezetése 

iránt. 
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Mindezeket 

követően 

szükséges 

feltárni azon 

munkáltatókat

, akik 

hajlandóságot 

mutatnak a 

szóban forgó 

foglalkoztatás

i formák 

valamelyikén

ek bevezetése 

iránt. 

 

 
Idősek 

1 Falugondnoki 

szolgáltatás. 

A 

falugondnoki 

szolgáltatás 

nem minden 

településen 

elérhető, a 

szolgáltatás 

Időskorúak 

életminőségé

nek javulása. 

A 

szolgáltatást 

nyújtók 

szakirányú 

továbbképzési 

lehetőségeine

k feltárása 

2020. 12.31. 5 szolgáltatást 

nyújtó 

személy 

továbbképzés

e. 

A 

továbbképzés 

függvényében 

pénzügyi 

erőforrás 

igénybevétele 

nem feltétel. 

A lehetőségek 

biztosítása 

esetén a 

szolgáltató 

szakmai 

kompetenciái

nak 
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nyújtotta 

lehetőségek, 

nem minden 

esetben 

elégítik ki az 

időskorú 

lakosság 

igényeit. 

járási szintű 

koordinációt 

igényel. 

 

fejlesztésével, 

hosszútávon 

fenntartható. 

2 Falubusz A lakosság 

elöregedéséne

k 

következmén

yeként, a 

falugondnoki 

szolgáltatás 

bővítése, 

fejlesztése, 

szükség 

esetén 

falugondnoki 

busz 

beszerzése, 

cseréje. 

A 

falugondnoki 

szolgáltatás 

fejlesztésével 

az időskarú 

lakosság 

életkörülmén

yeinek 

javítása, a 

szolgáltatások

hoz való 

hozzájutás 

elősegítése. 

Pályázati 

lehetőségek 

járási szintű 

nyomon 

követése, az 

érintett 

települések 

folyamatos 

tájékoztatása. 

2020.12.31. Érintett 

települések 

száma szerint. 

1 fő 

pályázatfigyel

ő 

Pályázati 

erőforrás 

esetén 

biztosított. 

A pályázati 

feltételekhez 

igazodva 

fenntartható 

3 Közösségi A járáshoz Időskorú Az 2020.12.31. 3 jó gyakorlat Humán A jó 
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élet tartozó 

településeken 

jellemzően az 

időskorú 

lakósság nem 

kellő 

intenzitással 

vesz részt a 

közösségi 

programokba

n. 

lakósság 

bevonása a 

közösségi 

életbe.  

elszigetelten 

élő idősek 

társadalmi 

szerepvállalás

ának 

ösztönzésére 

irányuló 

lehetőségek 

feltárása, 

ezzel 

kapcsolatos jó 

gyakorlatok 

felkutatása és 

települési 

szintű 

adaptálása az 

elkövetkező 

öt év feladata.  

 

felkutatása, 

adaptálása.  

erőforrás  gyakorlat 

adaptálásával, 

gyakorlatba 

történő 

alkalmazásáv

al 

hosszútávon 

fenntartható. 

4. Elsősegély 

nyújtási 

ismeretek 

A járáshoz 

tartozó 

települések 

jellemzően 

elöregedő 

Elsősegély 

nyújtási 

ismeretek 

felelevenítése

. 

Az érintettek 

elsősegély 

nyújtási 

ismereteinek 

felelevenítése

2017.12.31. Közös 

önkormányzat

i hivatalok 

száma szerint.  

Humán 

erőforrás 

A képzési 

lehetőségek 

függvényében 

folyamatosan 

fenntartható. 
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településszerk

ezetet 

mutatnak, ott 

egyre 

magasabb 

számban 

élnek idős, 

gondoskodásr

a szoruló 

emberek. A 

családok nem 

minden 

esetben 

tudnak 

segítséget 

nyújtani idős 

hozzátartozói

knak, mivel 

gyakran más 

városokban 

élnek, 

dolgoznak. 

Egyre inkább 

megnő a 

, települési 

vagy közös 

önkormányzat

i szinten 

szervezett 

tanfolyamok 

megszervezés

ével. Mindezt 

járási szintű 

koordinálást 

igényel.  
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jelentősége a 

lakosság 

segítő 

erejének. A 

tapasztalatok 

azt mutatják, 

hogy az 

elsősegély 

nyújtási 

ismeretek a 

lakosság 

körében, és az 

önkormányzat

oknál 

dolgozók 

esetében is 

elavultak. 

 
Fogyatékossággal élők 

1. Felmérés 

fogyatékkal 

élő emberek 

általános 

jellemzőiről. 

Általános 

információhiá

ny a 

fogyatékkal 

élő emberek 

A 

fogyatékosság

gal élőkre 

vonatkozó 

információk 

A 

fogyatékosság

gal élő 

emberekre 

vonatkozó 

2020.12.31 Fogyatékosüg

yi civil 

szervezetek 

állami 

szervezetek 

Humán 

erőforrás 

Felmerülő 

kockázatok 

kiküszöbölésé

vel 

hosszútávon 
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számáról, 

fogyatékosság

uk fajtájáról, 

súlyosságáról. 

Körmend 

Járásnak nem 

áll 

rendelkezésér

e releváns, és 

hozzáférhető 

adat a 

fogyatékkal 

élő 

emberekről. 

bővítése.  adatok 

gyűjtése: 

Magyar 

Állam 

Kincstár, 

Nyugdíjfolyó

sító Intézet, 

Rehabilitációs 

Szakigazgatás

i Szervek 

bevonásával..

Fogyatékosüg

yi Koncepció 

elkészítése az 

érintett 

célcsoportok 

bevonásával. 

képviselői 1 

db 

Fogyatékosüg

yi Koncepció 

létrehozása, 

elfogadása. 

fenntartható. 

2. Komplex 

Esélyórák. 

Általános 

ismeretek 

hiánya a 

fogyatékkal 

élő 

emberekről. 

A 

fogyatékosság

gal élők 

élethelyzetéve

l kapcsolatos 

attitűdformálá

s. 

Az oktatási 

intézmények 

és 

esélyegyenlős

égi 

szakemberek 

megkeresése, 

2018.12.31 4 rendezvény Humán 

erőforrás. 

Felmerülő 

kockázatok 

kiküszöbölésé

vel 

hosszútávon 

fenntartható. 
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az előadások 

megszervezés

e. 

Esélyegyenlő

ségi tanórák, 

az előadások 

megtartása, 

propagálása, 

cikkek, 

felvételek 

készítése. 

3. Fogyatékos 

személyek 

világnapja. 

Általános 

ismeretek 

hiánya a 

fogyatékkal 

élő 

emberekről. 

A 

fogyatékosság

gal élők 

élethelyzetéve

l kapcsolatos 

attitűdformálá

s. 

A minden 

évben 

december 03-

án 

megrendezésr

e kerülő 

Fogyatékos 

Személyek 

Világnapján 

minél 

magasabb 

számban 

vegyenek 

Minden év 

decemberébe

n 

1 rendezvény Résztvevők 

száma szerint, 

legalább 30 

ép gyermek 

részvétele.  

Folyamatosan 

fenntartható. 
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részt az 

iskoláskorú 

épek és 

lehetőség 

szerint 

vegyenek 

részt 

közreműködő

kként a 

programon. 

4. Jelnyelvi 

tolmácsok 

A jól képzett 

jelnyelvi 

tolmácsok 

száma 

Körmend 

Járásban 

alacsony. 

Képzett 

jelnyelvi 

tolmácsok 

száma nő. 

A szociális 

szférában 

dolgozók 

képzésekben 

való 

részvételének 

motiválása, 

képzésük 

megszervezés

ének járási 

szinten 

történő 

koordinálásáv

al.   

2016.12.31 5 fő Humán 

erőforrás. 

Folyamatosan 

fenntartható. 



142 

5. Komplex 

akadálymente

sítés. 

A 

járáshoztartoz

ó települések 

önkormányzat

ainak 

tulajdonában 

álló épületek 

többsége 

nem, vagy 

csak részben 

akadálymente

s, 

korszerűtlen, 

felújításra 

szoruló. Az 

önkormányzat

i épületek 

bejárata és 

belső tere 

legtöbb 

esetben nem 

az 

előírásoknak 

megfelelően 

A komplex 

akadálymenet

esítés 

megvalósítása

. 

Pályázatfigyel

és. 

A pályázat 

benyújtásához 

szükséges 

tervek, 

dokumentáció 

beszerzése, 

Pályázatírás. 

Nyertes 

pályázat 

esetén 

kivitelező 

kiválasztása, 

munkák 

megkezdése, 

kivitelezés. 

Folyamatos 

karbantartás, 

állagmegóvás

. 

2020.12.31. Érintett 

települések 

szerint: 

Elkészült 

tervek, 

engedélyek 

száma. 

Benyújtott 

pályázatok, 

tervezői 

költségbecslé

s, hatósági 

engedélyek 

száma. 

Felújított 

önkormányzat

i intézmények 

száma. 

Beszerzett 

infokommuni

kációs 

eszközök 

száma.  

Pályázati 

erőforrás 

esetén 

biztosított. 

A pályázati 

feltételekhez 

igazodva 

fenntartható 
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akadálymente

sített, több 

esetben 

hiányoznak 

az 

akadálymente

s szociális 

blokkok, és 

nem 

megoldott 

infokommuni

kációs 

akadálymente

sítés sem. 

 
Szolgáltatások 

1. Tömegközlek

edés, 

iskolabusz 

hálózat 

kiépítése, 

összehangolás

a. 

A 

tömegközleke

dés nem 

igazodik a 

munkába 

járási 

időpontokhoz

, az oktatási 

A 

tömegközleke

dés 

szervezettebb

é tétele. 

A probléma 

megoldása 

hosszú távú 

együttműködé

st igényel. 

Szükségessé 

válhat egy 

közlekedési-; 

2020.12.31. 1 járási szintű 

közlekedési 

és 

területfejleszt

ési bizottság. 

Humán 

erőforrás  

Felmerülő 

kockázatok 

kiküszöbölésé

vel 

hosszútávon 

fenntartható. 
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intézmények 

nyitvatartási 

idejéhez. Ez 

jelentős 

problémákat 

okoz a 

lakosságnak.   

területfejleszt

ési bizottság 

létrehozása a 

közútkezelő, 

a 

tömegközleke

dést 

szervezőközle

kedési 

vállalat, a 

gazdasági 

szereplők, 

önkormányzat

ok 

szakemberei, 

turizmusban 

jártas 

szakemberek 

részvételével. 

2. Utak, járdák 

felújítása 

A belterületi 

utak, járdák 

elhasználódta

k, rossz 

minőségűek, 

A belterületi 

utak, járdák 

felújításával, 

nagyobb 

eséllyel 

Pályázatfigyel

és.A pályázat 

benyújtásához 

szükséges 

tervek, 

2020.12.31. A járási 

szintű 

felmérés 

eredményéne

k függvénye. 

Pályázati 

erőforrás 

esetén 

biztosított. 

A pályázati 

feltételekhez 

igazodva 

fenntartható. 
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a járdahálózat 

hiányos, több 

településen 

felújításra 

szorul.A 

kisgyermekes 

anyák nem 

tudják a 

babakocsikat 

tolni, az 

idősek, 

mozgássérült 

emberek 

közlekedése 

nehezített, így 

a 

szolgáltatások 

elérése is 

problematikus

. 

biztosított a 

szolgáltatások 

elérése. 

dokumentáció 

beszerzése, 

Pályázatírás.

Nyertes 

pályázat 

esetén 

kivitelező 

kiválasztása, 

munkák 

megkezdése, 

kivitelezés.Fo

lyamatos 

karbantartás, 

állagmegóvás

. 

3. Szennyvízhál

ózat. 

A járáshoz 

tartozó 

települések 

szennyvízháló

Szennyvízhál

ózat kiépítése. 

Pályázatfigyel

és. A pályázat 

benyújtásához 

szükséges 

2020.12.31. A járási 

szintű 

felmérés 

eredményéne

Pályázati 

erőforrás 

esetén 

biztosított. 

A pályázati 

feltételekhez 

igazodva 

fenntartható. 
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zata nem 

minden 

esetben 

kiépített. 

Ennek hiánya 

jelentős 

anyagi terhet 

ró az érintett 

települések 

önkormányzat

aira. 

tervek, 

dokumentáció 

beszerzése, 

Pályázatírás.

Nyertes 

pályázat 

esetén 

kivitelező 

kiválasztása, 

munkák 

megkezdése, 

kivitelezés.Fo

lyamatos 

karbantartás, 

állagmegóvás

. 

k függvénye. 

4. Játszóterek 

 

A 

településeken 

a játszóterek 

nem az 

előírásoknak 

megfelelőek, 

vagy 

egyáltalán 

Játszóterek 

építése, 

felújítása.  

Pályázatfigyel

és. A pályázat 

benyújtásához 

szükséges 

tervek, 

dokumentáció 

beszerzése, 

Pályázatírás.

2020.12.31. A járási 

szintű 

felmérés 

eredményéne

k függvénye. 

Pályázati 

erőforrás 

esetén 

biztosított. 

A pályázati 

feltételekhez 

igazodva 

fenntartható. 
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nincsenek. Nyertes 

pályázat 

esetén 

kivitelező 

kiválasztása, 

munkák 

megkezdése, 

kivitelezés. 

Folyamatos 

karbantartás, 

állagmegóvás

. 

5. Közösségi 

terek, 

kiszolgáló 

infrastruktúra 

A 

településeken 

nincs, vagy 

ha van, 

felújításra 

szorul a 

közösségi tér 

Közösségi 

terek 

kialakítása, 

infrastrukturál

is fejlesztése, 

felújítása 

Pályázatfigyel

és. a pályázat 

benyújtásához 

szükséges 

tervek, 

dokumentáció 

beszerzése, 

Pályázatírás. 

Nyertes 

pályázat 

esetén 

kivitelező 

2020.12.31. Települési 

szinten 

igényel 

megoldást. 

Pályázati 

erőforrás 

szükséges. 

A pályázati 

feltételekhez 

igazodva 

fenntartható. 
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kiválasztása, 

munkák 

megkezdése, 

kivitelezés. 

Folyamatos 

karbantartás, 

állagmegóvás

. 

 
Pályázatfigyelés 

1. Pályázatfigyel

ő információs 

rendszer 

létrehozása 

járási szinten.  

A pályázatok 

kiírása nem 

kellően 

összehangolt. 

Települési 

szinten nehéz 

azok napra 

kész nyomon 

követése. 

Pályázatok 

napra kész 

nyomon 

követése.  

Egy járási 

szintű 

információs 

rendszer 

létrehozása, a 

települések 

rendszeres 

tájékoztatása 

érdekében.  

2016.12.31. 1 fő 

pályázatfigyel

ő.  

Humánerőforr

ás és 

infokommuni

kációs 

eszközök. 

Folyamatosan 

fenntartható. 
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XIII.  Kockázatelemzés 
 
A célok elérésére ható legfontosabb tényezők: 

 

A felzárkózási kerekasztal a tervezés, előkészítés során nemcsak a módszertani és fejlesztési 

lehetőségeket mérte fel, hanem az eshetőségeket is, amely korlátozhatják, veszélyeztethetik a 

tervezett intézkedések megvalósítását, a célok elérését. A korlátozó tényezők kezelésére való 

felkészülés kiemelten fontos az eredmények teljesítése érdekében. A felmért tényezők ugyanis 

lassíthatják vagy meg is hiúsíthatják a megvalósítást. A befolyásoló tényezők lehetséges 

felmerülési idejüket tekintve a megvalósítás teljes ideje alatt felmerülhetnek, jellegüket 

tekintve az alábbi táblázat négy kategóriája szerint azonosíthatók. 

 

A megvalósítás ideje alatt felmerülő korlátozó tényezők 

Jogi és társadalmi korlátozó tényezők 

 

• Jogszabályi változások  

• Államigazgatási szektor szervezeti, 

strukturális változása;  

• Esélyegyenlőséghez, járási 

együttműködés elősegítéséhez 

kapcsolódó fejlesztési koncepció 

változása;  

• Kis létszámú települések gyors ütemű 

népességfogyása;  

• Lakossági ellenállás;  

• Járási együttműködők alacsony 

aktivitása és elkötelezetlensége;  

 

Szervezeti/intézményi kockázati tényezők 

 

• Az esélyegyenlőség, járási 

együttműködés elősegítésének 

finanszírozási forrásai szűkösnek 

bizonyulnak;  

• Szakmai kompetenciák hiánya;  

• Nem megfelelő belső és külső 

kommunikáció;  

 

Szakmai korlátozó tényezők 

 

• Többletmunka felmerülése;  

• A kialakított tevékenységi ütemterv 

csúszása;  

• Nem megfelelően képzett és 
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tapasztalt szakemberek 

• A megvalósítás során a 

feladatellátásnem lesz zavartalan;  

Pénzügyi-gazdasági korlátozó tényezők 

 

• Támogatás nélkül a koordinált 

együttműködés nem valósítható meg;  

• Előzetesen rosszul felmért igények és 

lehetőségek; a tervezett kapacitások, 

erőforrások és a szükséges 

időráfordítás hibás felmérése;  

 

 

 

XIV.  Összegzés: 
 

A megfogalmazott intézkedéseknek nem célja a járási együttműködésben átfedések, 

párhuzamosságok létrehozása. Fontos szempont az erőforrások optimális elosztása, az 

esélyegyenlőség széleskörű megteremtése és biztosítása. A felzárkózási kerekasztal által 

megfogalmazott intézkedések megvalósítása során elért eredmények hozzájárulnak a 2014-

2020-as programozási időszakoperatív programjai keretében tervezett fejlesztések sikeres 

megvalósításához. Mindezeken túl lehetőség nyílik az önkormányzatok és az állami 

fenntartásba került intézmények által ellátott közszolgáltatások megszervezésének 

finomhangolására, különös tekintettel az esélyegyenlőség érvényesítésére a felzárkózás, az 

oktatás, képzés, a szociális ellátások, az egészségügy és a foglalkoztatás területén. Cél 

továbbá a meglévő és eredményes szolgáltatások megtartása, vagy a felmerülő igények, 

szükségletek kielégítését segítő új támogató szolgáltatások bevezetése. 



151 

 

 

 

 

 

 

FÜGGELÉK 
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Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Körmendi járásban 

ÁROP- 1.A.3.-2014-2014-083 
Helyi esélyegyenlőségi programok- Összegzés 
Célcsoport:  Mélyszegénységben élők/ romák 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programokat vizsgálva a [Mélyszegénységben élőknél] az 
alábbi három probléma merült fel legtöbbször: 
48.9%, 23 települést érint �Foglalkoztatás ügyi nehézségek: 

• Munkanélküliség; Tartós munkanélküliség, Munkahelyek hiánya 

• Tartós munkanélküliség (Külön vizsgálva 34%, 16 települést érint) 

• Foglalkoztatáshoz jutás 

• Foglalkoztatásban való megmaradás 

• Át- továbbképzések hiánya 

• A foglalkoztatás alacsony színvonala 

36,2%, 17 települést érint �Rossz közlekedési feltételek 
29,8%, 14 települést érint �Jelentős számú egészségkárosodott 

Célcsoport: Gyermekek 
 

 

 A Helyi Esélyegyenlőségi Programokat vizsgálva a [Gyermekeknél]  az alábbi 
három probléma merült fel legtöbbször: 
66%, 31 települést érint �A szabadidő hasznos eltöltése nem  megoldott, szabadidős 
tevékenységek hiánya 
29,8%, 14 települést érint �A család működését zavaró és akadályozó tényezők miatti 
veszélyeztetettség 
21,3%-  10 települést érint �A közintézményekben tanuló gyermekek utaztatása, 
valamint a szabadidős programokra való eljutás megoldatlan 
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Célcsoport: Nők 
 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programokat vizsgálva a [Nőknél]  az alábbi három 

probléma merült fel legtöbbször: 
59,6% , 28 településtérint �Foglalkoztatás ügyi problémák: 

• Részfoglalkoztatás hiánya 
• Át,- illetve továbbképzések hiánya 
• Munkahelyek hiánya 
• Tartós munkanélküliség (40%) 
• GYES, GYED, GYÁS utáni elhelyezkedés 
• A nők munkaerőpiacra történő visszatérését nehezíti, hogy a gyermekek 

nappali ellátását biztosító intézmények nyitva tartása az igényekhez nem 
igazodik. 

34%, 16 települést érint   �A gyermeküket egyedül nevelő nők, vagy több gyermeket 
nevelő család szegénysége 
25,5%, 12 települést érint �A gyermeküket egyedül nevelő nők helyzete 
 
 

Célcsoport: Idősek 
 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programokat vizsgálva az [Időseknél]  az alábbi három 
probléma merült fel legtöbbször: 
70,2% 33 települést érint �Elmagányosodás, elszeparáltság  magas az egyedül élő idősek 
aránya 
46,8%, 22 települést érint�Az egyedül élő idősek gyakrabban válnak áldozatokká 
25,5%, 12 települést érint �Foglalkozások, szabadidős tevékenységek, képzések hiánya 
 
 
 

Célcsoport: Fogyatékkal élők 
 

 

 A Helyi Esélyegyenlőségi Programokat vizsgálva a [Fogyatékkal élőknél]  
az alábbi három probléma merült fel legtöbbször: 
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91,5%, 43 települést érint �Akadálymentesítés hiánya; Közterek, közintézmények 

megközelítésének és az azokban való közlekedés és funkció szerinti használat akadályai 

29,8%, 14 települést érint �Munkanélküliség, a megváltozott munkaképességű emberek 
foglalkoztatás 
27,7%, 13 települést érint �A közutak rossz állapota miatt nehézkes a közlekedés 
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TELEPÜLÉSI HELYI ESÉLYEGYENL ŐSÉGI PROGRAMOK INTÉZKEDÉSI 

TERVEINEK KIVONATAI 

HEP készítő: Németh Ildikó Edit, Tel.: (94)444-005 E-mail: igazgatas@bajansenye.hu 

Célcsoport Beazonosított 
probléma 

Fejlesztési lehetőség 

munkahelyek hiánya munkahelyteremtés, 

munkaprogramok 

elszigetelődés, 

közösségi 

programoktól való 

távolmaradás 

közösségi programok A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

 egészségtelen 

életvitel 

testedzés 

korlátozott nevelési és 

oktatási lehetőségek 

Képességeket fejlesztő 

programokra való eljutás 

segítése, vagy programok 

helyben biztosítása A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége képességek és 

tehetségek elkallódása 

lehetőségek 

feltárásának hiányában 

Programok, melyekben az 

önismeret és képességek 

felfedezése és fejlesztése 

kibontakoztatható 

közösségi 

szerepvállalás hiánya 

családi programok 

szervezése, társadalmi 

szerepvállalás elősegítése 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

részfoglalkoztatás 

lehetőségének hiánya 

Részfoglalkoztatást 

biztosító munkahelyek 

megteremtése 

elöregedő, 

egészségkárosodott 

idős lakosság 

egészségmegőrző 

programok, 

szűrővizsgálatok 

idősek 

bezárkózottsága 

idősek nappali ellátása, 

családon belüli és 

öngondoskodás 

ösztönzése 

T
el

ep
ül

és
 

B
aj

án
se

ny
e 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Folyamatos 

gondoskodást igénylő 

egyedülálló idősek 

bentlakásos intézmény 
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Közösségi 

tevékenységekben 

való részvétel hiánya 

Érdeklődési körnek 

megfelelő programok, 

rendezvényekre való 

eljutás lehetőségnek 

biztosítása 

A fogyatékkal élők 
helyzete, 
esélyegyenlősége 

közterek, 

közintézmények 

megközelítésének, és 

azokban való 

közlekedés és funkció 

szerinti használat 

akadályai 

teljes fizikai és 

infokommunikációs 

akadálymentesítés 

 

 

 

 



157 

HEP készítő: Boldizsár Árpádné, Tel.: (94) 524-014  E-mail: titkarsag@nadasdkj.hu 

Célcsoport Beazonosított 
probléma 

Fejlesztési lehetőség 

Foglalkoztatás 

elősegítése 

Önkormányzati terület 

biztosítása 

Szennyvízhálózat 

hiánya 

Szennyvízhálózat 

kiépítése 

 Hiányos közlekedési 

feltételek 

Utak, járdák, árkok 

javítása, karbantartása, 

közterületek javítás, 

belterületi utak 

karbantartása- javítása 

Üdvözlőtábla hiánya Üdvözlőtábla elhelyezése 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

Rossz állapotú 

temető/ ravatalozó 

Ravatalozó felújítása, 

temető parkosítása 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Kevés szabadidős 

program 

Közösségi tér létrehozása- 

játszótér 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

Munkahelyek hiánya Munkahelyteremtés 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Sok az 

elmagányosodott idős 

ember a településen 

Társas, közösségi 

kapcsolatok erősítése 

T
el

ep
ül

és
 

D
ar

ab
os

he
gy

 

A fogyatékkal élők 
helyzete, 
esélyegyenlősége 

Az önkormányzati 

közintézmények még 

nem 100 %-osan 

akadálymentesek 

A pályázati lehetőségeket 

kihasználva az 

önkormányzat 

tulajdonában lévő épületek 

akadálymentesítése 
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HEP készítő: Dr. Baranyai Roland, Tel.: (94) 530- 009 E- mail: jegyzo@szarvaskend.hu 

Célcsoport 
Beazonosított 

probléma 
Fejlesztési lehetőség 

A lakossági adósság-

állomány 

újratermelődése 

A lakosok 

életminőségének javítása 

Öntevékenységre nevelés 

Alternatív 

jövedelemszerzés 

lehetőségei 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

A településen élők 

egészségügyi állapota 

hasonló az országos 

átlaghoz, de sok a 

daganatos megbetegedés 

Egészségügyi szűrések 

népszerűsítése, Az 

egészségtudatos 

életmódra nevelés 

A család működését 

zavaró es akadályozó 

okok miatti 

veszélyeztetettség 

Szociális, gyermekjóléti 

szolgáltatások bővítése, 

felzárkóztatási, 

fejlesztési programok 

szervezése 

Szabadidős programok 

szervezése, önismereti 

órák az iskolában 

Gyermekek társadalmi 

munkára való nevelése 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

A rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményt a 

kérelmezők számának 

csökkenése 

Szülők tájékoztatása a 

kedvezménnyel járó 

további támogatásokról. 

A gyermeket egyedül 

nevelő, vagy több 

gyermeket nevelő család 

szegénysége 

Szociális, gyermekjóléti 

szolgáltatások, célzott 

támogatások Időszakos 

gyűjtések szervezése 

Alapítványok részéről 

pályázatot kiírni ezen 

összegek kifizetésére 

T
el

ep
ül

és
 

D
öb

ör
he

gy
 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

A tartós 

munkanélküliség aránya 

Munkahelyteremtés 

Gyermekek napközbeni 
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a nők esetében 

magasabb 

ellátását biztosító 

intézmények 

működtetése Képzési 

programok szervezése 

Idősgondozás hiánya 
Idősgondozás 

megszervezése 

Elmagányosodás 
Kapcsolatépítés, közös 

programokkal 

Informatikai jártasság 

hiánya 

Informatikai eszközök 

elérhetősége 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

55 év feletti 

munkavállalók 

hátrányos 

megkülönböztetése 

Felnőttképzés- átképzés 

szervezése 

Középületek 

akadálymentesítésének 

hiánya 

Akadálymentesítés 

T
el

ep
ül

és
 

D
öb

ör
he

gy
 

A fogyatékkal élők 
helyzete, 

esélyegyenlősége 

Fogyatékkal élők/ 

megváltozott 

munkaképességű 

emberek 

munkanélkülisége 

Munkahelyek, 

foglalkoztatók 

létrehozása 
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HEP készítő: Dr. Baranyai Roland, Tel.: (94) 530- 009 E- mail: jegyzo@szarvaskend.hu 

Célcsoport Beazonosított 
probléma 

Fejlesztési lehetőség 

A lakossági adósság-

állomány 

újratermelődése 

 

Az lakosok 

életminőségének javítása 

Öntevékenységre nevelés 

 

Közfoglalkoztatás 

továbbfolytatása, 

Alternatív 

jövedelemszerzés 

lehetőségei 

felzárkóztatási, 

fejlesztési 

programok szervezése 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

A településen élők 

egészségügyi 

állapota hasonló az 

országos átlaghoz, de 

sok a 

daganatos megbetegedés 

 

Egészségügyi szűrések 

népszerűsítése, 

Az egészségtudatos 

életmódra nevelés 

A család működését 

zavaró es akadályozó 

okok miatti 

veszélyeztetettség 

Szociális, gyermekjóléti 

szolgáltatások 

bővítése, felzárkóztatási, 

fejlesztési 

programok szervezése 

A rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményt 

a kérelmezők számának 

csökkenése 

Szülők tájékoztatása a 

kedvezménnyel 

járó 

további támogatásokról. 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Gyermekek 

iskolaszünetben való 

felügyelete nem 

megoldott 

Nyári táborok szervezése 

Gyermekek társadalmi 

munkára való 

nevelése 

T
el

ep
ül

és
 

D
ör

ös
ke

 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége A gyermeket egyedül 

nevelő, vagy több 

Szociális, gyermekjóléti 

szolgáltatások, 
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gyermeket nevelő család 

szegénysége 

célzott támogatások 

Időszakos gyűjtések 

szervezése 

A tartós 

munkanélküliség aránya 

a nők esetében 

magasabb 

Munkahelyteremtés 

Gyermekek napközbeni 

ellátását biztosító 

intézmények 

működtetése Képzési 

programok szervezése 

Idősgondozás hiánya 
Idősgondozás 

megszervezése 

Elmagányosodás 
Kapcsolatépítés, közös 

programokkal 

Informatikai jártasság 

hiánya 

Informatikai eszközök 

elérhetősége 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

55 év feletti 

munkavállalók 

hátrányos 

megkülönböztetése 

Felnőttképzés- átképzés 

szervezése 

Középületek 

akadálymentesítésének 

hiánya 

Akadálymentesítés 

T
el

ep
ül

és
 

D
ör

ös
ke

 

Fogyatékkal élők 
Fogyatékkal élők/ 

megváltozott 

munkaképességű 

emberek 

munkanélkülisége 

Munkahelyek, 

foglalkoztatók 

létrehozása 
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HEP készítő: Hadnagyné Vörös Márta, Tel.: (94) 594-227 E- mail: 

h.voros.marti@gmail.com 

Célcsoport Beazonosított 
probléma 

Fejlesztési lehetőség 

Tartós 

munkanélküliség, 

elhelyezkedési 

gondok a 

foglalkoztatáshoz 

jutás és a 

foglalkoztatásban való 

megmaradás  

 

Közfoglalkoztatás tovább 

folytatása, a Munkaügyi 

Központba történő 

irányítás, regisztrálásra 

történő rábeszélés a további 

ellátások elérhetősége 

érdekében.  

A hátrányos helyzetek 

generációkon 

keresztüli 

átöröklődése.  

 

Szociális, gyermekjóléti 

szolgáltatások bővítése. 

Felzárkóztatási, fejlesztési 

programok szervezése.  

 

Hátrányos helyzetű 

csoportok 

munkaerőpiaci 

helyzete.  

 

Képzési programokhoz 

juttatás az elhelyezkedés 

esélyének növelés 

érdekében.  

 

T
el

ep
ül

és
 

C
sá

ká
ny

do
ro

sz
ló 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

Az eladósodás 

felbukkanása  

 

Figyelem felhívás, 

tájékoztatás a 

lakásfenntartási támogatás 

igénybevételének 

lehetőségeiről az 

önkormányzatnál.  

Figyelem felhívás az 

indokolatlan és nehezen 

nyomon követhető 

különböző hitelek felvétele 

ügyében.  



163 

 

A család működését 

zavaró és akadályozó 

okok közül a családok 

anyagi, családi 

széteséséből, a 

nevelés, gondozás, 

törődés, szeretet 

hiányából adódó 

veszélyeztetés.  

 

Szabadidős programok 

szervezése, biztonságos, 

kulturált színterek 

működtetése.  

A hátrányos helyzetű 

gyermekekkel és 

családjukkal foglalkozó 

szakemberek 

továbbképzése, a hátrányos 

helyzetű gyermekek 

nevelését, 

személyiségfejlesztését, 

illetve a szülők eredményes 

bevonását segítő ismeretek 

elsajátítása és a 

kompetenciák fejlesztése 

érdekében.  

Drogfogyasztás 

felbukkanása, 

fiatalkori 

bűnelkövetés, 

közlekedési 

szabálytalanságok  

 

Szülő, iskola, környezet 

együttes odafigyelése, 

jelzőrendszer működtetése, 

felvilágosítás a helyi 

rendőrséggel és ifjúsági 

referenssel közösen.  

 

Érzelmi és testi 

bántalmazások 

előfordulása  

 

Hatékony jelzőrendszer, a 

környezet, elsősorban a 

pedagógusok 

észrevételeinek azonnali 

továbbítása az illetékesek 

felé (Gyermekjóléti-, 

Családsegítő Szolgálat, 

Gyámhivatal  

 

 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Késő estig, éjszaka 

felügyelet nélküli 

gyermekek 

előfordulása a 

Polgárőrszolgálat fokozott 

ellenőrzése együtt a helyi 

rendőrséggel, bevonva a 

szórakozóhelyek 
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településen  

 

tulajdonosait is a 

biztonságos szórakozás 

megteremtése érdekében.  

 

Rendszeres 

étkezéshez jutás  

 

Rászorultak étkezési 

támogatása.  

 

  

Munkanélküliség  

 

Képzési programokhoz 

juttatás az elhelyezkedés 

esélyének növelése 

érdekében.  

Közfoglalkoztatásba 

történő bevonás.  

 
A nők helyzete, 
esélyegyenlősége A gyermekét egyedül 

nevelő, vagy több 

gyermeket nevelő 

család esetében az 

elszegényedés 

kockázata 

Felvilágosítás, hogy hová 

fordulhat az érintett 

segítségért. (Családsegítő, 

Rendőrség, ingyenesen 

hívható segélykérő 

telefonszámok nyilvános 

helyeken történő 

közzététele)  

Szociális, gyermekjóléti 

szolgáltatások, ellátások 

során célzott támogatások 

körének kialakítása és 

közzé tétele.  

Időszakos gyűjtések 

szervezése a rászorulók 

részére karitatív 

tevékenységet ellátó 

szervezetekkel  

Bűnelkövetők 

számára a leginkább 

veszélyeztetett 

korosztály.  

 

Fokozott járőrszolgálat, 

polgárőrség különös 

figyelme, veszély esetén 

riaszthatóság, elérhetőség  

 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Elmagányosodás  Programok szervezése, 
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 generációk közötti 

interakciók kialakítása, 

kortársakkal klubélet 

fejlesztése.  

 

Az egyedülálló idős 

emberek gyakran 

szorulnak segítségre  

 

Adatgyűjtés, segítség 

megszervezése akár a házi 

gondozói szolgálattal, akár 

a középiskolások közösségi 

feladatvállalásával.  

 

A fogyatékkal élők 

életkörülményei 

többnyire nehezek  

 

Hozzáférést biztosítani a 

különböző ellátási 

formákhoz  

 

Megváltozott 

munkaképességű 

emberek 

foglalkoztatása  

 

A megváltozott 

munkaképességű emberek 

foglalkoztatásának 

támogatása, 

munkalehetőség biztosítása.  

 Fogyatékkal élők 

Középületek 

akadálymentesítése 

nem minden esetben 

megoldott 

Fizikai környezetben 

található akadályok 

megszüntetése, információs 

és kommunikációs 

akadályok megszüntetése, 

lakókörnyezet 

akadálymentesítését 

szolgáló program  

 

 
 
 
 
 

HEP készítő: Laczkó Istvánné  E-mail: igazgatas@egyhazashollos.hu Tel.: (94) 529-017 

pü
lé

s 
 

E
gy

h
áz

as
ho

lló Célcsoport Beazonosított 
probléma 

Fejlesztési lehetőség 
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A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

Munkanélküliség, 

foglalkoztatáshoz 

jutás és 

foglalkoztatásban 

való 

megmaradás 

Közfoglalkoztatásba 

történő bevonás, 

Munkaügyi Központba 

regisztrálás, 

felvilágosítás nyújtása az 

önkormányzat részéről 

A gyermekek 
helyzete, 

esélyegyenlősége 

Érzelmi, testi 

bántalmazások, 

elszegényedés 

Jelzőrendszer hatékony 

működése, 

együttes odafigyelés 

óvoda, iskola, 

szülő részéről 

Gyes, Gyed után nem 

tudnak 

elhelyezkedni, 

probléma a gyerekek 

elhelyezése, családon 

belüli erőszak 

Jelzőrendszer 

működtetése, 

közfoglalkoztatásba való 

bevonás, 

oktatási intézmények 

nyitva 

tartásának rugalmassága 
A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

Nem veszik igénybe 

a szociális 

ellátást, 

bizalmatlanok, nem 

élnek 

aktív életmódot, 

informatikai 

jártasságuk csekély. 

Szociális ellátás 

folyamatos legyen, 

aktív idősödést támogató 

életmód 

Fogyatékkal élők 
Információ hiánya, 

közlekedési 

nehézségek. 

Akadálymentes 

intézmények, járdák, 

akadálymentesítése. 

Tájékoztatás 
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HEP készítő:  Déri PiroskaTel.: (94)529-017 E-mail: penzugy@egyhazashollos.hu 

Célcsoport Beazonosított 
probléma 

Fejlesztési lehetőség 

Munkanélküliség, 

foglalkoztatáshoz jutás 

és 

foglalkoztatásban való 

megmaradás 

Közfoglalkoztatásba 

történő bevonás, 

Munkaügyi Központba 

regisztrálás, 

felvilágosítás nyújtása az 

önkormányzat 

részéről 

Lakosságszám 

csökkenése, 

munkanélküliség 

Olcsó lakótelkek, óvoda 

fenntartása, helyben új 

munkalehetőségek 

biztosítása, vállalkozások 

számára a 

település vonzóbbá tétele: 

úthálózat fejlesztése, utak 

felújítása, 

Pályakezdők 

munkanélkülisége (20-

25 éves) 

Ösztönzés 

szakmaszerzésre, illetve 

további szakma 

megszerzésére, Start 

programba való részvétel, 

felnőttképzésben való 

részvétel 

A közösség színtér 

épületének biztosítása 

Művelődési Ház, 

Koordinációs épület 

felújítása mai 

követelményeknek 

megfelelően pályázat útján 

T
el

ep
ül

és
 

E
gy

há
za

sr
ád

óc
 

 A mélyszegénységben 
élők és a romák helyzete, 

esélyegyenlősége 

Hivatalos ügyek 

intézésének nehézségei 

Tájékoztatás 

lakásfenntartási támogatás 

igénybevétel 

feltételeiről, 
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Érzelmi, testi 

bántalmazások, 

elszegényedés 

Jelzőrendszer hatékony 

működése, együttes 

odafigyelés óvoda, iskola, 

szülő részéről 

Halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek, 

tanulók 

nyilvántartásának 

hiányossága 

Nyilvántartás kialakítása a 

védőnő, a gyermekjóléti 

szolgálat családgondozója, 

az oktatási intézmények 

pedagógusai, az óvónők és 

az önkormányzati 

képviselők bevonásával 

Szabadidő hasznos 

eltöltése nem 

megoldott a 

településen 

Több szervezett program 

megteremtése 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Településen este, 

éjszaka felügyelet 

nélkül csellengő 

gyermekek 

előfordulása 

Polgárőr szolgálat, szülői 

munkaközösség bevonása 

A nők munkaerőpiacra 

való visszatérését 

nehezíti, hogy a 

gyermekek nappali 

ellátását biztosító 

intézmények nyitva 

tartása nem igazodik 

az igényekhez. A 

szülők korábban 

indulnak el a 

munkahelyükre, és 

később érnek haza, 

mint 

a gyerekek az 

óvodából és az 

iskolából.. 

Igényekhez igazodó 

óvodai nyitva tartás, 

illetve a 

gyermekek felügyeletének 

megoldása az oktatási 

intézménybe utazás előtt 

és után. Esetlegesen 

családi 

napközi létrehozása. 

 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

Magas a szegénység Szociális szolgáltatások, 
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kockázata a gyermekét 

egyedül 

nevelő és a több 

gyermeket nevelő 

családban 

támogatások körének 

bővítése, kialakítása 

A nők 45 éves koruk 

feletti elhelyezkedése 

Továbbképzés, 

számítástechnikai 

ismereteik és nyelvi 

ismertetik fejlesztése. 

Képzéseken való részvétel 

helyi 

megszervezésben 

 

A családon belül 

elkövetett erőszakos 

cselekmények 

áldozatai 

többségükben 

nők, gyermekek, akik 

nem mernek segítséget 

kérni 

 

Információs kampány 

szervezése 

Magas az idős és az 

egyedül élő személyek 

aránya, Nagy 

a veszélye a 

településen az idősek 

elszigetelődésének 

Programok megrendezése 

és lebonyolítása, újabb, 

program lehetőségek 

keresése, bővítése. 

Az idős korcsoport 

nagy része nem vesz 

részt a közösségi 

életben 

Minél több program 

szervezése az idősek 

részére, illetve 

az idősek aktív 

bevonásával 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

 

Hiányos a 

számítástechnikai 

tudás és az 

internethasználat 

Számítástechnikai 

programok szervezése, 

ismeretek 

bővítése, motiválás az 

érdeklődésre 



170 

Információ hiánya, 

közlekedési 

nehézségek 

Akadálymentes 

intézmények, járdák, 

akadálymentesítése 

 Fogyatékos 

személyekhez nem 

jutnak el az 

információk 

azokról a juttatásokról, 

amikben ők érintettek. 

Figyelemfelhívással, 

pályázatfigyeléssel segíti 

a fogyatékkal élőket 

 

Fogyatékkal élők 

A településen 

fogyatékkal élő 

emberek nem keresik 

fel a 

rendezvényeket. 

Megszólítani a 

fogyatékkal élő 

embereket, 

bekapcsolni őket a falu 

vérkeringésébe 
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HEP készítő: Rókáné Simon Anita Tel.: (94) 548-050 E-mail: koh@oriszentpeter.hu  

Célcsoport Beazonosított 
probléma 

Fejlesztési lehetőség 

Kerékpárutak hiánya Kerékpárutak kialakítása 

Utak állapota nem 

kielégítő 

Utak aszfaltozása, 

felújítása 

Háziorvosi rendelő 

elavultsága 

Fejlesztés 

Munkanélküliség Átképzés, munkahelyek 

létrehozása 

Idegenforgalom 

fellendítése 

Sportpálya, játszótér 

létrehozása 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

Jelentős számú 

egészségkárosodott 

Prevenciós programok, 

szűrővizsgálatok, 

egészséges életmódra 

ösztönzés 

Szabadidős 

tevékenységek hiánya 

Közösségi tér, játszótér 

kialakítása, 

eszközbeszerzés, 

kézműves foglalkozások 

szervezése 

Közintézményekben 

tanuló gyermekek 

utaztatása 

megoldatlan- kevés 

buszjárat 

Falugondnok 

feladatkörének kibővítés 

T
el

ep
ül

és
 

F
el

ső
já

no
sf

a 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Nem megoldott a helyi 

védőnői ill. 

gyermekorvosi ellátás 

Védőnői és 

gyermekorvosi rendelés- 

heti egy alkalom- 

bevezetése 

Gyermeküket egyedül 

nevelő nők  

A gazdasági 

kiszolgáltatottság 

enyhítése érdekében 

információgyűjtés, 

amennyiben szükséges 

segítségnyújtás 

 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

Bölcsőde hiánya 

A Hegyhátszentjakabi 

Óvoda Bölcsődei 
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szolgáltatással bővüljön 

 

 

 

Elszeparáltság 

Falubusz funkciójának 

bővítése, gyakori 

buszjáratok 

Nincs nappali ellátás 

Nappali ellátás 

megszervezése, szociális 

ellátás bővítése 

 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Foglalkozások, 

képzések hiánya 

Az élethosszig tartó 

tanulás feltételei a 

nyugdíjasok számára is 

biztosító helyi programok 

tervezése (pl. számítógép 

használat) 

Az önkormányzat 

tulajdonában lévő 

középületek 

akadálymentesítése 

még nem 100%- os 

A pályázati lehetőségeket 

kihasználva az 

önkormányzat 

tulajdonában lévő 

épületek 

akadálymentesítését meg 

kell oldani 

Fogyatékkal élők 

közutak rossz állapota 

miatt nehézkes a 

közlekedés 

Utak felújítása, javítása, 

aszfaltozása 

  Munkanélküliség 

(megváltozott 

munkaképességűek 

alacsony számban való 

foglalkoztatása) 

Munkahelyteremtés 
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HEP készítő:  Németh Zsuzsanna  Tel.: (94)542-027  E-mail: igazgatas@ivanc.hu 

Célcsoport Beazonosított 
probléma 

Fejlesztési lehetőség 

Szennyvízhálózat 

hiánya 

szennyvízhálózat 

kiépítése 

Egészségügyi 

szakellátásra, 

hivatalokba való 

bejutás 

Korszerűbb falugondnoki 

gépjármű beszerzése 

Közösségi színtér 

felújítása 

Akadálymentesítés 

Tanfolyamok helyben 

történő szervezése 

Számítástechnikai 

eszközök fejlesztése, 

beszerzése 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

Elavult konyhai 

eszközök 

Korszerű konyhai 

eszközök beszerzése 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Gyermekprogramok 

hiánya 

 

Közösségi rendezvények 

szervezése 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

Munkanélküliség 

Képzések, munkaerő 

piaci lehetőségek 

erősítése 

Közösségi közlekedés 
Falugondnoki jármű 

cseréje 

Megfelelő technikai 

hátérrel ellátott 

közösségi tér 

Számítástechnikai 

eszközök beszerzése, 

faluház, 

akadálymentesítés 

Képzésekhez való 

hozzájutás hiánya 

Helyi tanfolyamokon 

való részvétel 

Célzott, speciális 

programok hiánya 

Programok, előadások 

szervezése 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Elavult konyhai 

eszközök 
Új eszközök beszerzése 

T
el

ep
ül

és
 

F
el

ső
m

ar
ác

 

Fogyatékkal élők 
Középületek, 

közterületek nincsenek 

akadály mentesítve 

Akadálymentesítés 
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HEP készítő: Dr. Baranyai Roland, Tel.: (94) 530- 009 E- mail: jegyzo@szarvaskend.hu 

Célcsoport Beazonosított 
probléma 

Fejlesztési lehetőség 

A lakossági adósság-

állomány 

újratermelődése 

 

Az lakosok 

életminőségének javítása 

Öntevékenységre nevelés 

 

Közfoglalkoztatás 

továbbfolytatása, 

Alternatív 

jövedelemszerzés 

lehetőségei 

felzárkóztatási, 

fejlesztési 

programok szervezése 

 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

A településen élők 

egészségügyi 

állapota hasonló az 

országos átlaghoz, de 

sok a 

daganatos megbetegedés 

 

Egészségügyi szűrések 

népszerűsítése, 

Az egészségtudatos 

életmódra nevelés 

A család működését 

zavaró es akadályozó 

okok miatti 

veszélyeztetettség 

Szociális, gyermekjóléti 

szolgáltatások 

bővítése, felzárkóztatási, 

fejlesztési 

programok szervezése 

 

A rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményt 

a kérelmezők számának 

csökkenése 

 

Szülők tájékoztatása a 

kedvezménnyel 

járó 

további támogatásokról. 

T
el

ep
ül

és
 

H
al

as
tó

 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Gyermekek 

iskolaszünetben való 

felügyelete nem 

Nyári táborok szervezése 

Gyermekek társadalmi 

munkára való 
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megoldott 

 

nevelése 

A gyermeket egyedül 

nevelő, vagy több 

gyermeket nevelő család 

szegénysége 

Szociális, gyermekjóléti 

szolgáltatások, 

célzott támogatások 

Időszakos gyűjtések 

szervezése 

 
A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

A tartós 

munkanélküliség aránya 

a nők esetében 

magasabb 

Munkahelyteremtés 

Gyermekek napközbeni 

ellátását biztosító 

intézmények 

működtetése Képzési 

programok szervezése 

 

Idősgondozás hiánya 
Idősgondozás 

megszervezése 

Elmagányosodás 

Kapcsolatépítés, közös 

programokkal 

 

Informatikai jártasság 

hiánya 

Informatikai eszközök 

elérhetősége 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

55 év feletti 

munkavállalók 

hátrányos 

megkülönböztetése 

Felnőttképzés- átképzés 

szervezése 

Középületek 

akadálymentesítésének 

hiánya 

Akadálymentesítés 

T
el

ep
ül

és
 

H
al

as
tó

 

Fogyatékkal élők 
Fogyatékkal élők/ 

megváltozott 

munkaképességű 

emberek 

munkanélkülisége 

Munkahelyek, 

foglalkoztatók 

létrehozása 
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HEP készítő: Mészáros Attiláné Tel.: 524-014  E-mail: szocialis@nadasdkj.hu 

Célcsoport Beazonosított 
probléma 

Fejlesztési lehetőség 

Alacsony kulturális 

színvonal 

A faluház külső és belső 

felújítása, tetőterének 

bővítése, szálláshely 

kialakítása, udvar 

parkosítása 

Rossz közlekedési 

feltételek 

Utak, járdák, árkok javítása, 

karbantartása, közterületek 

gondozása, belterületi utak 

felújítása 

Foglalkoztatás 

alacsony színvonala 

Önkormányzati terület 

biztosítása, foglalkoztatás 

elősegítése 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

Egészséges életmód 

hiánya 

Ivóvíz biztosítása, 

szennyvízhálózat kiépítése  

Veszélyeztetettség- a 

családok anyagi okai, 

valamint a nevelés, 

gondozás, szeretet 

hiányából adódóan 

A hátrányos helyzetű 

gyermekek nevelését, 

személyiségfejlesztését, 

illetve a szülők eredményes 

bevonását célzó 

kompetenciák fejlesztése. A 

szülők munkába való 

irányítása a Munkaügyi 

Központ bevonásával  

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Gyermekek számára a 

szabadidő 

tevékenységek köre 

hiányos 

Szabadidős tevékenységek 

szervezése, játszótér 

kialakítása 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

Munkanélküliség 

Át/ továbbképzés 

biztosítása, 

munkahelyteremtés 

Elmagányosodás Idősek klubja Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége Falubusz fejletlensége Falubusz cseréje 

T
el

ep
ül

és
 

H
al

og
y 

Fogyatékkal élők 
Akadálymentesítés 

hiánya 
Akadálymentesítés 
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HEP készítő: Balogh Erika Tel.: 528-003 E-mail: penzugy@radockolked.hu 

Célcsoport 
Beazonosított 

probléma 
Fejlesztési lehetőség 

Mélyszegénység 

kialakulása 

Mélyszegénység 

kialakulásának 

megelőzése, a 

munkaügyis központ, 

valamint az 

önkormányzat látókörén 

kívüli munkanélküliek 

felderítése. 

Rászorultságuk tükrében: 

képzéshez juttatás, 

munkaerő piaci integrálás 

elősegítése, tájékoztatás 

az esetleges 

támogatásokról 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

A lakásállomány 

minőségének 

fenntartása 

Információnyújtás a 

lakásfenntartási 

támogatásról, 

önkormányzati épületek 

felmérése, felújítása. 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Magas a rendszeres 

gyermekvédelmi 

támogatásban 

részesülők száma 

Helyzetelemzés, pontos 

regisztráció. Támogatási 

formák megkeresése 

adott családra. Jövedelmi 

viszonyok feltárása, 

szükség esetén 

munkaerő-piacra való 

beintegrálás elősegítése 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

Elmagányosodás az 

idős hölgyek körében 

Nyugdíjas klub 

létrehozása 

Elmagányosodás az 

idős hölgyek körében 

Nyugdíjas klub 

létrehozása 
Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Falugondnok 

működési lehetősége 

behatárolt 

Falugondnok működési 

lehetősége behatárolt 

T
el

ep
ül

és
 

H
ar

as
zt

ifa
lu

 

Fogyatékkal élők Akadálymentesítés Megoldandó feladat még 
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nem kielégítő több helyen, a 

közterületen a 

kerekesszékkel való 

közlekedés 

biztosítása. Pályázatok 
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HEP készítő:  (?) 

Célcsoport Beazonosított 
probléma 

Fejlesztési lehetőség 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

A népegészségügyi 

szűréseken (pl. 

méhnyakrák szűrés, 

emlőszűrés) 

megjelenők számának 

alacsony 

Szélesebb körű 

propaganda biztosítása a 

településen élők számára, 

Tájékoztató anyagok 

eljuttatása a 

szűrővizsgálatok 

fontosságáról, több 

egészségnap szervezése 

kevés a fiatalok, 

gyermekek számára 

szervezett program 

program szervezés 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége technikai felszerelés, 

sportolási lehetőség 

fejlesztése 

sportpálya felújítása 

egyedül álló nők 

elhelyezkedése 

esélyei rosszak 

távmunka és részmunka 

szerepének erősítése 
A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

alacsony informatikai 

jártasság 

informatikai kompetenciák 

fejlesztése 

magasak az egyedül 

élő idősek aránya 

idősek aktivitását célzó 

programok szervezése 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége gyakrabban válnak 

áldozatokká 

idős emberek 

környezetének, otthonának 

védelméről szóló 

lehetőségek bővítése, 

térfigyelő kamera 

kiépítése a településen 

T
el

ep
ül

és
 

K
em

es
ta

ró
df

a 

Fogyatékkal élők 
középületetek nem 

akadálymentesek 

település középületeinek, 

közterületeinek 

akadálymentesítése 
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HEP készítő: Mészáros Attiláné Tel.: (94)524-014 E-mail: szocialis@nadasdkj.hu 

Célcsoport 
Beazonosított 

probléma 
Fejlesztési lehetőség 

Kulturális művelődés 

színvonalának 

emelése 

A kulturház külső és belső 

felújítása, bővítése 

A közlekedési 

feltételek javítása 

Utak, járdák, árkok javítása, 

karbantartása, 

közterületek gondozása, 

belterületi utak felújítása. 

Járda építés 

Foglalkoztatás 

elősegítése 

Önkormányzati helyiség 

biztosítása, vállalkozások 

részére kedvezmények 

biztosítása 

Egészséges életmód 

elősegítése 

A faluban az orvosi rendelő 

felújításra szorul, 

vízesblokkal kell ellátni. A 

kor igényeinek megfelelő 

korszerűsítése, valamint 

akadálymentesítése 

szükséges 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

A falu ravatalozója 

nagyon rossz 

állapotban van 

Ravatalozó felújítása, 

bővítése 

T
el

ep
ül

és
 

H
eg

yh
át

ho
dá

sz
 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége A család működését 

zavaró és akadályozó 

okok 

közül a családok 

anyagi, család 

széteséséből, a 

nevelés, gondozás, 

törődés, szeretet 

hiányából 

adódó 

veszélyeztetettség 

megemelkedett 

Szabadidős programok 

szervezése. 

A hátrányos helyzetű 

gyermekek nevelését, 

személyiségfejlesztését, 

illetve a szülők 

eredményes bevonását segítő 

ismeretek 

elsajátítása és a 

kompetenciák fejlesztése 

érdekében. A szülők 

munkába való irányítása a 

Munkaügyi Központ 
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segítségével. 

A játszótér elavult, 

rossz állapotban van 

Játszótér felújítása, új 

játékok elhelyezése 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

munkanélküliség 
Átképzés, munkalehetőség 

biztosítása 

 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Az időseket 

kiszolgáló falubusz 

elöregedett 

Falubusz cseréje 

Fogyatékkal élők 

Az önkormányzati 

közintézmények még 

nem 100 %-osan 

akadálymentesek 

A pályázati lehetőségeket 

kihasználva az 

önkormányzat tulajdonában 

lévő épületek 

akadálymentesítését meg 

kell oldani 
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HEP készítő: Boldizsár Árpádné         Tel.: (94) 524- 014              E-mail: 

titkarsag@nadasdkj.hu   

Célcsoport Beazonosított 
probléma 

Fejlesztési lehetőség 

Foglalkoztatás 

elősegítése 

Önkormányzati terület 

biztosítása 

Nincs 

szennyvízhálózat 

Szennyvízhálózat kiépítése 

A közlekedési 

feltételek javítása 

Utak, járdák, árkok javítás, 

karbantartás, 

közterületek gondozása, 

belterületi utak felújítása 

Rossz állapotú a 

temető és a 

Ravatalozó 

Ravatalozó felújítása és a 

temető parkosítása 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

Kulturális művelődés 

színvonalának 

emelése 

A kultúrház felújítása 

energiatakarékossági és 

hőtechnikai adottságainak 

javítása 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

 

Kevés szabadidős 

program 

Játszótér kialakítása 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

Kevés a munkahely 
Munkahelyteremtés 

 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Az időseket 

kiszolgáló falubusz 

elöregedett 

Falubusz cseréje 

T
el

ep
ül

és
 

H
eg

yh
át

sá
l 

Fogyatékkal élők 

Hegyhátsálon nincs 

pontos felmérés a 

fogyatékkal élőkről, 

ezért nem lehet 

pontos elemzést 

készíteni a 

fogyatékkal élők 

helyzetéről, 

szükségleteiről 

Felmérések készítése 
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HEP készítő:  Rókáné Simon Anita                      Tel.: 548-050                         E-mail: 

koh@oriszentpeter.hu 

Célcsoport 
Beazonosított 

probléma 
Fejlesztési lehetőség 

Környékbeli 

munkalehetőség 

hiánya 

Munkahelyteremtő 

programok 

Továbbképzési 

lehetőségek hiánya a 

környéken 

Felnőttképzés, 

oktatásszervezés 

Háziorvosi rendelők 

elavultsága 
Fejlesztés 

Kerékpárutak hiánya 
Kerékpárutak 

kialakítása 

Közutak állapota 

nem kielégítő 
Aszfaltozás, felújítás 

Jelentős számú 

egészségkárosodott 

Prevenciós 

programok, 

szűrővizsgálatok, 

egészséges 

életmódra ösztönzés 

 

A 
mélyszegénységben 

élők és a romák 
helyzete, 

esélyegyenlősége 

Közösségi 

programok hiánya a 

településen 

Több közösségi 

program beiktatása 

 

Szabadidős 

programok hiánya 

Közösségi tér, 

játszótér kialakítása, 

eszközbeszerzések, 

kézműves 

foglalkozások 

szervezése 

 

T
el

ep
ül

és
 

H
eg

yh
ás

ze
nt

ja
ka

b 

A gyermekek 
helyzete, 

esélyegyenlősége 

A 

közintézményekben 

tanuló gyermekek 

utaztatása 

megoldatlan, kevés 

buszjárat 

A falugondnok 

feladatkörének 

kibővítése 
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A gyermeküket 

egyedül nevelő 

álláskereső nők 

helyzete 

A gazdasági 

kiszolgáltatottság 

enyhítése érdekében 

információgyűjtés, 

ill. szükség esetén 

segítségnyújtás 

A nők tekintetében 

kevés az 

elhelyezkedési 

lehetőség 

Munkahelyteremtés 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

Nincs bölcsőde a 

környéken 

Az Őriszentpéteri 

Katica Óvoda 

bölcsődei 

szolgáltatással 

bővüljön 

Elszeparáltság 

 

 

Falubusz 

funkciójának 

bővítése, gyakori 

buszjáratok 

Nincs nappali ellátás 

Nappali ellátás 

megszervezése, 

szociális ellátás 

bővítése 

 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Foglalkozások, 

képzések hiánya 

Az élethosszig tartó 

tanulás feltételei a 

nyugdíjasok számára 

is biztosító helyi 

programok 

szervezése (pl.: 

számítógép- 

használat) 

Fogyatékkal élők 
Az önkormányzat 

tulajdonában lévő 

középületek 

akadálymentesítése 

még nem 100%-os 

A pályázati 

lehetőségeket 

kihasználva az 

önkormányzat 

tulajdonában lévő 

épületek 
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akadálymentesítését 

meg kell oldani 

Az utak rossz 

állapota miatt 

nehézkes a 

közlekedés 

Szeri utak felújítása, 

javítása, aszfaltozása 

Hegyhátszentjakab 

Munkanélküliség ( 

megváltozott 

munkaképességűek 

alacsony számban 

való foglalkoztatása) 

 

Munkahelyteremtés 
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HEP készítő: Németh Zsuzsanna                                    Tel.: 542- 027                         Email: 

igazgatas@ivanc.hu 

Célcsoport 
Beazonosított 

probléma 
Fejlesztési lehetőség 

Szennyvízhálózat 

hiánya 

szennyvízhálózat 

kiépítése 
A mélyszegénységben 

élők és a romák helyzete, 
esélyegyenlősége 

Egészségügyi 

szakellátásra, 

hivatalokba való 

bejutás 

Falugondnoki hálózathoz 

csatlakozni, gépjármű 

biztosítása 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

 

nem megfelelő 

közlekedési lehetőség, 

utak 

minősége miatt 

önkormányzati utak 

karbantartása 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

munkanélküliség 
képzések, munkaerő-piaci 

lehetőség erősítése 

 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Nehéz a 

szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés 

Falugondnoki 

szolgálathoz csatlakozás, 

gépjármű beszerzés 

T
el

ep
ül

és
 

H
eg

yh
át

sz
en

tm
ár

to
n 

Fogyatékkal élők 
középületek, 

közterületek nincsenek 

akadálymentesítése 

középületek közterületek 

akadálymentesítése 

 
 
 
 
 



187 

HEP készítő:     Rókáné Simon Anita Tel.: 548-050                     E-mail: 

koh@oriszentpeter.hu 

Célcsoport Beazonosított 
probléma 

Fejlesztési lehetőség 

Környékbeli 

munkalehetőségek 

hiánya 

Munkahelyteremtő 

programok 

Továbbképzési 

lehetőségek hiánya 

Fejlesztés, felnőtt képzés, 

oktatás szervezés 

Háziorvosi rendelő 

elavultsága 

Fejlesztési lehetőség 

Kerékpárutak hiánya Kerékpárutak kialakítása 

Utak állapota nem 

kielégítő 

Utak aszfaltozása 

Közösségi programok 

hiánya a településen 

Több program éves 

szinten 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

Jelentős számú 

egészségkárosodott 

Prevenciós programok, 

szűrővizsgálatok, 

egészséges életmódra 

ösztönzés 

Szabadidős 

tevékenységek 

 

Közösségi tér/ játszótér 

kialakítása, 

eszközbeszerzés, 

kézműves foglalkozások 

szervezése 

A közintézményekben 

tanuló gyermekek 

utaztatása megoldatlan, 

kevés a buszjárat 

Falugondnok 

feladatkörének kibővítése 
A gyermekek helyzete, 

esélyegyenlősége 

Nincsen helyi védőnői 

ill. gyermekorvosi 

ellátás 

Helyi védőnői és 

gyermekorvosi rendelés 

minimum heti egy 

alkalommal 

T
el

ep
ül

és
 

Is
pá

nk
 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

A gyermeküket 

egyedül nevelő 

álláskereső nők 

helyzete 

A gazdasági 

kiszolgáltatottság 

enyhítése érdekében 

információgyűjtés, ha 

szükséges segítségnyújtás 
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Nincs bölcsőde a 

környéken 

Az Őriszentpéteri Katica 

Óvoda bölcsődei 

szolgáltatása bővüljön 

Kevés elhelyezkedési 

lehetőség 

 

Munkahelyteremtés 

Elszeparáltság 
Falubusz funkciójának 

bővítése, több buszjárat 

Nincs nappali ellátás 

Nappali ellátás 

megszervezése, szociális 

ellátás bővítése 
 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Foglalkozások, 

képzések hiánya 

Az élethosszig tartó 

tanulás feltételeit a 

nyugdíjasok számára is 

biztosító helyi programok 

tervezése (pl.: számítógép 

használat) 

Az önkormányzat 

tulajdonában lévő 

középületek 

akadálymentesítése 

még nem 100%-os 

A pályázati lehetőségeket 

kihasználva az 

önkormányzat 

tulajdonában lévő 

épületek 

akadálymentesítését meg 

kell oldani 

Fogyatékkal élők 

Az  utak rossz állapota 

miatt nehézkes a 

közlekedés 

Utak felújítása, 

aszfaltozása, javítása 

  Munkanélküliség 

megváltozott 

munkaképességűek 

alacsony létszámú 

foglalkoztatása 

Munkahely termetés 
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HEP készítő:  Németh Zsuzsanna                               Tel.: (94) 542-027           E-mail: 

igazgatas@ivanc.hu 

Célcsoport 
Beazonosított 

probléma 
Fejlesztési lehetőség 

Egészségügyi 

szakellátásra, 

hivatalokba való 

bejutás 

Falugondnoki hálózathoz 

csatlakozni, gépjármű 

biztosítása 

Közösségi színtér 

felújítása 

Akadálymentesítés, épület 

felújítás 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

tanfolyamok helyben 

történő szervezése 

Számítástechnikai 

eszközök fejlesztése, 

beszerzése 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

 

gyermekprogramok 

hiánya 

közösségi rendezvények 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

Munkanélküliség, 

szakképzettség hiány 

képzések, munkaerőpiaci 

lehetőség erősítése 

közösségi közlekedés 

Falugondnoki hálózathoz 

való csatlakozás, 

gépjármű beszerzése 

megfelelő technikai 

háttérrel ellátott 

közösségi tér 

számítástechnikai 

eszközök beszerzése 

célzott, speciális 

programok hiánya, 

kibővítése 

programok, előadások 

szervezése 

 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

képzésekhez való 

hozzájutás hiánya 

helyi tanfolyamokon való 

részvétel 

T
el

ep
ül

és
 

Iv
án

c 

Fogyatékkal élők 
középületek, 

közterületek nincsenek 

akadálymentesítése 

középületek közterületek 

akadály-mentesítése 
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HEP készítő:  Boldizsár Árpádné      Tel.: 524-014          E-mail: titkarsag@nadasdkj.hu 

Célcsoport 
Beazonosított 

probléma 
Fejlesztési lehetőség 

A közlekedési 

feltételek javítása 

Utak, járdák, árkok 

javítása, karbantartása, 

közterületek gondozása, 

belterületi utak felújítása, 

lakosság ösztönzése a 

mezőgazdasági utak 

állapotának megóvására, 

illetve javítására 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

Sportolási 

lehetőségek 

fellendítése 

Szánkópálya kialakítása 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Kevés szabadidős 

program 
Játszótér kialakítása 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

Visszatérés a 

munkaerőpiacra 

Képzési programok 

szervezése 

 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Elmagányosodás 
Társas, közösségi 

kapcsolatok erősítése 

T
el

ep
ül

és
 

K
at

af
a

 

Fogyatékkal élők 

Az önkormányzati 

közintézmények még 

nem 

100 %-osan 

akadálymentesek 

A pályázati lehetőségeket 

kihasználva az 

önkormányzat 

tulajdonában lévő épületek 

akadálymentesítését meg 

kell oldani 
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HEP készítő:  Németh Ildikó Edit                                   Tel.: 444-005                                 E-

mail: igazgatas@bajansenye.hu 

Célcsoport 
Beazonosított 

probléma 
Fejlesztési lehetőség 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

helyi 

munkalehetőségek 

hiánya 

távolabbi munkahelyekre 

történő eljutás segítése, 

ösztönzése 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

gyermekek fejlesztő és 

szabadidős 

programokra 

történő eljutása 

akadályozott 

utazási feltételek javítása, 

programok helybe 

történő megvalósítása 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

munka világában 

történő elhelyezkedési 

nehézségek 

munkalehetőségek 

felkutatása 

 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

alacsony számú 

időseket is aktivizáló 

közösségi 

program 

programok szervezése 

időseknek 

T
el

ep
ül

és
 

K
er

ca
sz

om
or

 

Fogyatékkal élők 
helyi szolgáltató 

helyek nem 

akadálymentesek 

szolgáltatók ösztönzése 

akadálymentes 

megoldások 

alkalmazására 
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HEP készítő:  Németh Ildikó Edit                                   Tel.: 444-005                                 E-

mail: igazgatas@bajansenye.hu 

Célcsoport 
Beazonosított 

probléma 
Fejlesztési lehetőség 

A mélyszegénységben 
élők és a romák helyzete, 

esélyegyenlősége 

helyi 

munkalehetőségek 

hiánya 

távolabbi munkahelyekre 

történő eljutás segítése, 

ösztönzése 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Szennyvízkezelés 

hiánya 

Egészséges környezet a 

jövőben - 

szennyvízkezelés 

megoldása 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

munka világában 

történő elhelyezkedési 

nehézségek 

munkalehetőségek 

felkutatása 

 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

alacsony számú 

időseket is aktivizáló 

közösségi 

program 

programok szervezése 

időseknek 

T
el

ep
ül

és
 

K
er

ká
sk

áp
ol

na
 

Fogyatékkal élők 
helyi szolgáltató 

helyek nem 

akadálymentesek 

szolgáltatók ösztönzése 

akadálymentes 

megoldások 

alkalmazására 
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HEP készítő:  Kurucz Istvánné      Tel.: 548-080        E-mail: pankasz@pwnt.hu 

Célcsoport 
Beazonosított 

probléma 
Fejlesztési lehetőség 

egészségügyi 

szakellátások elérése 

nehézkes 

falugondnoki gépjármű 

korszerűbbre cserél 
A mélyszegénységben 

élők és a romák helyzete, 
esélyegyenlősége temetői út rossz 

állapota 
az út portalanítása 

kevés a fiatalok, 

gyermekek számára 

szervezett 

program 

program szervezés 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

technikai felszerelés, 

sportolási lehetőség 

hiánya 

közösségi ház, tekéző 

felújítása 

gyermekét egyedül 

nevelő nők 

elhelyezkedése 

esélyei nem 

megfelelőek 

távmunka és részmunka 

szerepének erősítése A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

alacsony informatikai 

jártasság 

távmunka és részmunka 

szerepének erősítése 

magasak az egyedül 

élő idősek aránya 

idősek aktivitását célzó 

programok szervezése  
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

gyakrabban válnak 

áldozatokká 

idős emberek 

környezetének, otthonának 

védelméről szóló 

lehetőségek bővítése 

T
el

ep
ül

és
 

K
is

rá
ko

s 

Fogyatékkal élők 
középületetek nem 

akadálymentesek 

település középületeinek, 

közterületeinek 

akadálymentesítése 
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HEP készítő: Hadnagyné Vörös Márta Tel: (94)594-227 E-mail: h.voros.marti@gmail.com 

Célcsoport Beazonosított 
probléma 

Fejlesztési lehetőség 

Tartós 

munkanélküliség, 

elhelyezkedési 

gondok a 

foglalkoztatáshoz 

jutás és a 

foglalkoztatásban való 

megmaradás 

Közfoglalkoztatás tovább 

folytatása, a Munkaügyi 

Központba történő 

irányítás, regisztrálásra 

történő 

rábeszélés a további 

ellátások elérhetősége 

érdekében. 

 

A hátrányos helyzetek 

generációkon 

keresztüli 

átöröklődése. 

Szociális, gyermekjóléti 

szolgáltatások bővítése. 

Felzárkóztatási, fejlesztési 

programok szervezése 

 

Hátrányos helyzetű 

csoportok 

munkaerőpiaci 

helyzete 

 

Képzési programokhoz 

juttatás az elhelyezkedés 

esélyének növelés 

érdekében 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

Az eladósodás 

felbukkanása 

Figyelem felhívás, 

tájékoztatás a 

lakásfenntartási 

támogatás igénybevételének 

lehetőségeiről az 

önkormányzatnál. 

Figyelem felhívás az 

indokolatlan és nehezen 

nyomon követhető 

különböző hitelek felvétele 

ügyében. 

 

T
el

ep
ül

és
 

K
ör

m
en

d 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

A család működését 

zavaró és akadályozó 

okok 

közül a családok 

Szabadidős programok 

szervezése, biztonságos, 

kulturált színterek 

működtetése. 
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anyagi, családi 

széteséséból, a 

nevelés, gondozás, 

törődés, szeretet 

hiányából 

adódó veszélyeztetés. 

 

A hátrányos helyzetű 

gyermekekkel és 

családjukkal 

foglalkozó szakemberek 

továbbképzése, a hátrányos 

helyzetű gyermekek 

nevelését, 

személyiségfejlesztését, 

illetve a szülők eredményes 

bevonását segítő ismeretek 

elsajátítása és a 

kompetenciák fejlesztése 

érdekében. 

 

 

Drogfogyasztás 

felbukkanása, 

fiatalkori 

bűnelkövetés, 

közlekedési 

szabálytalanságok 

Szülő, iskola, környezet 

együttes odafigyelése, 

jelzőrendszer működtetése, 

felvilágosítás a helyi 

rendőrséggel és ifjúsági 

referenssel közösen. 

Gyermekek 

különböző anyagi 

helyzete, 

öltözködésbeli 

különbségek 

(szerényebb, 

szegényesebb) 

megjelenése 

óvodában, iskolában 

Óvodai, iskolai 

környezetben egymás 

elfogadtatása, 

gyermekek szintjén történő 

megértéssel, neveléssel. 

Adományozások szervezése 

Szülői Munkaközösség 

keretén belül (taneszközök, 

kinőtt ruhák, stb.). 

Érzelmi és testi 

bántalmazások 

előfordulása  

Hatékony jelzőrendszer, a 

környezet, elsősorban a 

pedagógusok 

észrevételeinek azonnali 

továbbítása 

az illetékesek felé 

(Gyermekjóléti-, 

Családsegítő 
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Szolgálat, Gyámhivatal). 

Késő estig, éjszaka 

felügyelet nélküli 

gyermekek 

előfordulása a 

településen 

Polgárőrszolgálat fokozott 

ellenőrzése együtt a helyi 

rendőrséggel, bevonva a 

szórakozóhelyek 

tulajdonosait is a 

biztonságos szórakozás 

megteremtése érdekében 

Rendszeres 

étkezéshez jutás 

Rászorultak étkezési 

támogatása 

munkanélküliség 

Képzési programokhoz 

juttatás az elhelyezkedés 

esélyének növelése 

érdekében. 

Közfoglalkoztatásba történő 

bevonás. 

eltitkolt családon 

belüli erőszak 

Felvilágosítás, hogy hová 

fordulhat az érintett 

segítségért. (Családsegítő, 

Rendőrség, ingyenesen 

hívható segélykérő 

telefonszámok nyilvános 

helyeken történő 

közzététele) 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

gyermekét egyedül 

nevelő, vagy több 

gyermeket 

nevelő család 

esetében az 

elszegényedés 

kockázata 

Szociális, gyermekjóléti 

szolgáltatások, ellátások 

során célzott támogatások 

körének kialakítása és 

közzé tétele. 

Időszakos gyűjtések 

szervezése a rászorulók 

részére 

karitatív tevékenységet 

ellátó szervezetekkel 

 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Bűnelkövetők 

számára a leginkább 

veszélyeztetett 

korosztály. 

Fokozott járőrszolgálat, 

polgárőrség különös 

figyelme, veszély esetén 

riaszthatóság, elérhetőség. 
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Elmagányosodás. 

Programok szervezése, 

generációk közötti 

interakciók kialakítása, 

kortársakkal klubélet 

fejlesztése 

Az egyedülálló idős 

emberek gyakran 

szorulnak segítségre 

Adatgyűjtés, segítség 

megszervezése akár a házi 

gondozói szolgálattal, akár 

a középiskolások közösségi 

feladatvállalásával 

Megváltozott 

munkaképességű 

emberek 

foglalkoztatása 

A megváltozott 

munkaképességű emberek 

foglalkoztatásának 

támogatása, 

munkalehetőség biztosítása. 

A fogyatékkal élők 

életkörülményei 

többnyire nehezek 

Hozzáférést biztosítani a 

különböző ellátási 

formákhoz 

 Fogyatékkal élők 

Középületek 

akadálymentesítése 

nem minden esetben 

megoldott 

Fizikai környezetben 

található akadályok 

megszüntetése, információs 

és 

kommunikációsakadályok 

megszüntetése, 

lakókörnyezet 

akadálymentesítését 

szolgáló program 
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HEP készítő: Soósné Németh Ilona           Tel.: (94) 532-006               E-mail: vasalja@t-

onilne.hu 

Célcsoport Beazonosított 
probléma 

Fejlesztési lehetőség 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

A népegészségügyi 

szűréseken való 

résztvevők száma 

alacsony 

Szélesebb körű 

propaganda 

biztosítása a településen 

élők 

számára, Tájékoztató 

anyagok eljuttatása a 

szűrővizsgálatok 

fontosságáról, több 

egészségnap szervezése 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

kevés a fiatalok 

számára szervezett 

program, technikai 

felszerelés, sportolási 

lehetőség fejlesztése 

 

program szervezés, füves 

sportpálya 

felújítása 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

gyermekét egyedül 

nevelő nők 

elhelyezkedési 

esélyei nem 

megfelelőek, 

informatikai 

jártassága alacsony 

távmunka, részmunka 

szerepének 

erősítése, informatikai 

kompetenciák 

fejlesztése 

 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

 

magas az egyedül élő 

idősek aránya, 

gyakrabban válnak 

áldozatokká 

 

idősek aktivitását célzó 

programok 

szervezése, idős emberek 

környezetének, 

otthonának védelméről 

szóló lehetőségek 

bővítése, térfigyelő 

kamera kiépítése a 

településen 

T
el

ep
ül

és
 

M
ag

ya
rn

ád
al

ja
 

Fogyatékkal élők 
középületek nem 

akadálymentesek 

középületek, közterületek 

akadálymentesítése 
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HEP készítő:  Takács Adrienn       Tel.: +3630-556-7257                              E-mail: 

ugyseged@bajansenye.hu 

Célcsoport 
Beazonosított 

probléma 
Fejlesztési lehetőség 

Környékbeli 

munkalehetőségek 

hiánya 

Munkahelyteremtő 

program 
A mélyszegénységben 

élők és a romák 
helyzete, 

esélyegyenlősége 
A települési utak 

állapota nem kielégítő 

Utak felújítása, utak 

aszfaltozása, járdák 

kiépítése 

A gyerekek óvodába/ 

iskolába / 

középiskolába való 

bejárása nehéz 

Iskolabusz; buszjáratok 

gyakoribbá tétele, 

falugondnoki feladatkör 

kibővítése 

gyerekek- Őriszentpéterre/ 

Bajánsenyére való 

beutaztatása 
A gyermekek helyzete, 

esélyegyenlősége 

Szabadidős 

tevékenységek hiánya 

Közösségi tér- játszótér 

kialakítása, 

játéklehetőséggel, 

eszközbeszerzéssel, 

kézműves foglalkozások 

szervezése 

Munkanélküliség Munkahelyteremtés 

Közösségi 

szerepvállalás hiánya 

Családi programok 

szervezése, társadalmi 

szerepvállalás elősegítése 
A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

Részfoglalkoztatás 

lehetőségének hiánya 

Részfoglalkoztatást 

biztosító munkahelyek 

megteremtése 

Idősek 

bezárkózottsága 
 

 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Közösségi 

tevékenységekben 

való részvétel hiánya 

Érdeklődési körnek 

megfelelő programok, 

rendezvényekre való 

eljutás lehetőségének 

biztosítása 

T
el

ep
ül

és
 

M
ag

ya
rs

zo
m

ba
tfa

 

Fogyatékkal élők 
Az utak rossz állapota Utak felújítása, szeri utak 
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miatt nehézkes a 

közlekedés 

aszfaltozása, járdák 

építése 

 Elszeparáltság 

Fogyatékkal élők részére 

foglalkozások, programok 

szervezése 

 Munkanélküliség Munkahelyteremtés 
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HEP készítő: Lakics Mónika Tel.: 529-028        E_mail: jegyzo@magyarszecsod.hu 

Célcsoport 
Beazonosított 

probléma 
Fejlesztési lehetőség 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

Helyi foglalkoztatás 

erősítése szükséges 
Vállalkozások ösztönzése 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

A fejlesztés 

lehetősége, a délutáni 

órákban 

Gyermekek 

iskolaszünetben való 

felügyelet 

megoldása 

Szabadidős programok 

szervezése, 

gyermekjóléti szolgálat 

általi fejlesztés 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

A tartós 

munkanélküliség 

aránya a nők esetében 

magasabb 

célzott támogatások 

 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Idősgondozás 

kiterjesztése-

falugondnoki hálózat 

létrehozása 

Elmagányosodás 

megakadályozása 

falugondnoki hálózat 

létrehozása 

Segítség megszervezése 

Kapcsolatépítés, közös 

programokkal 

T
el

ep
ül

és
 

M
ag

ya
rs

ze
cs
ő
d 

Fogyatékkal élők Akadálymentesítés 
középületek 

akadálymentesítése 
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HEP készítő: LakicsMónika                                  Tel.: 529-028                           E_mail: 

jegyzo@magyarszecsod.hu 

Célcsoport 
Beazonosított 

probléma 
Fejlesztési lehetőség 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

Helyi foglalkoztatás 

erősítése szükséges 
Vállalkozások ösztönzése 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

A fejlesztés 

lehetősége, a délutáni 

órákban 

Gyermekek 

iskolaszünetben való 

felügyelet 

megoldása 

Szabadidős programok 

szervezése, 

gyermekjóléti szolgálat 

általi fejlesztés 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

A tartós 

munkanélküliség 

aránya a nők esetében 

magasabb 

célzott támogatások 

Idősgondozás 

kiterjesztése-

falugondnoki hálózat 

falugondnoki hálózat 

létrehozása 
 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége Elmagányosodás 

Segítség megszervezése 

Kapcsolatépítés, közös 

programokkal 

T
el

ep
ül

és
 

M
ol

na
sz

ec
ső

d 

Fogyatékkal élők 
Akadálymentesítés 

hiánya 
Akadálymentesítés 
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HEP készítő:  Mészáros Attiláné                                    Tel.: 524- 014             E-mail: 

jegyzo@magyarszecsod.hu 

Célcsoport 
Beazonosított 

probléma 
Fejlesztési lehetőség 

Sportolási 

lehetőségek bővítése 

Iskolai sportpálya felújítása, 

játszótér kialakítása 

 

Hivatalos ügyek 

intézéséhez jobb 

feltételek 

biztosítása 

Hivatal működési 

feltételeinek korszerűsítése, 

tanácskozó terem építése, 

az épület szigetelése, 

felújítása 

 

A közlekedési 

feltételek javítása 

Utak, járdák, árkok javítása, 

karbantartása, 

közterületek gondozása, 

belterületi utak felújítása 

Foglalkoztatás 

elősegítése 

Vállalkozói övezet 

kialakítása 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

Az egészséges 

életmód javítása 

Egészséges életmódra 

nevelés 

A család működését 

zavaró és akadályozó 

okok 

közül a családok 

anyagi, család 

széteséséből, a 

nevelés, gondozás, 

törődés, szeretet 

hiányából 

adódó 

veszélyeztetettség 

megemelkedett. 

Szabadidős programok 

szervezése. 

A hátrányos helyzetű 

gyermekek nevelését, 

személyiségfejlesztését, 

illetve a szülők eredményes 

bevonását segítő ismeretek 

elsajátítása és a 

kompetenciák fejlesztése 

érdekében. A szülők 

munkába való 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Gyermekek 

szabadidős 

tevékenysége 

Közösségi játszótér 

kialakítása 

T
el

ep
ül

és
 

N
ád

as
d 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

munkanélküliség 
Átképzés, munkalehetőség 

biztosítása 
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Bölcsödés 

gyermekek ellátása 

nincs megoldva a 

községben 

Bölcsöde és családi napközi 

megvalósítása 

Sok a nyugdíjas, 

nappali ellátásuk 

nem megoldott 

Idősek napközi otthonának 

kialakítása 

Egészségügyi ellátás 

korszerűsítése 

Egészségház kialakításának 

előkészítése 

 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

lehetősége 

kevés 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 

rendszerének 

javítása 

Fogyatékkal élők 

Az önkormányzati 

közintézmények még 

nem 100 %- 

osan 

akadálymentesek 

A pályázati lehetőségeket 

kihasználva az 

önkormányzat tulajdonában 

lévő épületek 

akadálymentesítését meg 

kell oldani 
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HEP készítő:  Balogh Erika          Tel.: 528-003                   E-mail: 

penzugy@radockolked.hu 

Célcsoport 
Beazonosított 

probléma 
Fejlesztési lehetőség 

Munkanélküliek 

elszegényedése, 

életkörülményeinek 

romlása 

Széleskörű tájékoztatása 

az életkörülményeiket 

javító támogatásokról, 

képzésekről. Koruktól 

függően RSZS 

jogosultság, nők esetében 

nyugdíj 40 

éves jogviszonnyal-

felvilágosítás 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

A lakásállomány 

minőségromlása 

Lakásfenntartási 

támogatásról információ 

Önkormányzati épületek 

felmérése, szociális lakás 

kialakításának, építésének 

lehetősé 

Magas a 

veszélyeztetett 

gyermekszám 

Közösségi terek 

karbantartása, a falu 

közös 

programjain való 

részvétel propagálása. 

A gyerekeknek több 

lehetőség biztosítása az 

együttlétre, délutáni 

foglalkozások 

szervezésével 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Középiskolás 

korosztály szociális 

érzékenységének, 

empátiájának alacsony 

szintje 

A középiskolás korosztály 

ismereteinek 

bővítése esélyegyenlőségi 

célcsoportokról, az 

kötelező 50 órás önkéntes 

munka lehetőségének 

megteremtése. 

T
el

ep
ül

és
 

N
ag

yk
öl

ke
d 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

Nők elhelyezkedési 

nehézsége 

Távmunka, részmunka 

szerepének erősítése 



206 

Nyugdíjas nők 

helyzete 

Nyugdíjas klub 

létrehozásának lehetősége 

 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Falugondnok 

működési lehetősége 

behatárolt 

Falugondnoki működés 

támogatására pályázatok, 

támogatások keresése 

Fogyatékkal élők 

Járdaszakaszok 

minősége több helyen 

nem felel meg 

a mozgáskorlátozottak 

közlekedési 

igényeinek 

Járdaszakaszok minősége 

több helyen nem felel 

meg 

a mozgáskorlátozottak 

közlekedési igényeinek 

 



207 

HEP készítő:  Dr. Baranyai Roland      Tel.: 530-009                         E-mail: 

jegyzo@szarvaskend.hu  

Célcsoport Beazonosított probléma Fejlesztési lehetőség 

A lakossági adósságállomány 

újratermelődése 

A lakosos 

életminőségének 

javítása 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

A településen élők 

egészségügyi állapota hasonló 

az országos átlaghoz, de sok a 

daganatos megbetegedés 

Öntevékenységre 

nevelés. 

Egészségügyi 

szűrések 

népszerűsítése, az 

egészségtudatos 

életmódra nevelés. 

Közfoglalkoztatás 

továbbfolytatása. 

Alternatív 

jövedelemszerzés 

lehetőségei 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

család működését zavaró es 

akadályozó okok miatti 

veszélyeztetettség A rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményt 

a kérelmezők számának 

csökkenése. A fejlesztés 

lehetősége, a délutáni órákban. 

Gyermekek iskolaszünetben 

való felügyelet megoldása 

Szabadidős 

programok 

szervezése, 

önismereti órák az 

iskolában. 

Gyermekek 

társadalmi munkára 

való nevelése Szülők 

tájékoztatása a 

kedvezménnyel járó 

további 

támogatásokról. 

gyermekjóléti 

szolgálat általi 

fejlesztés. Nyári 

táborok szervezése 

T
el

ep
ül

és
 

N
ag

ym
iz

dó
 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége A gyermeket egyedül nevelő, 

vagy több gyermeket nevelő 

család szegénysége 

Szociális, 

gyermekjóléti 

szolgáltatások, célzott 

támogatások. 
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Időszakos gyűjtések 

szervezése 

A GYÁS, GYES-ről való 

visszatérés a munkaerő piacra 

mérsékli a szegénység 

kialakulásának kockázatát 

Gyermekeiknek a 

rendezvényekre való 

eljutását segíteni 

Alapítványok részéről 

pályázatot kiírni ezen 

összegek kifizetésére 

Önkormányzati 

támogatások a 

közösségi 

programjaihoz való 

hozzáféréshez. 

Gyermekek 

napközbeni ellátását 

biztosító intézmények 

működtetése 

Nők helyzete 
A tartós munkanélküliség 

aránya a nők esetében 

magasabb 

Képzési programok 

szervezése 

Egyedül élők segítése  
Idősgondozás 

kiterjesztése 

Elmagányosodás 

megakadályozása 

Kapcsolatépítés, 

közös programokkal 

Alacsony informatikai jártasság 

Informatikai 

eszközök 

elérhetősége 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

55 év feletti munkavállalók 

hátrányosmegkülönböztetése 

Felnőttképzési, 

átképzések szervezése 

Fogyatékkal élők Akadálymentesítés hiánya 

Akadálymentesítés 

(pályázati források 

felhasználásával kerül 

a jövőben 

kialakításra) 
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HEP készítő:  Rókáné Simon Anita        Tel.: 548-050           E-mail: koh@oriszentpeter.hu 

Célcsoport 
Beazonosított 

probléma 
Fejlesztési lehetőség 

Kerékpárutak hiánya Kerékpárutak kialakítása 

Utak állapota nem 

kielégítő 
Aszfaltozás, felújítás 

Háziorvosi rendelő 

elavultsága 
Rendelő fejlesztése 

Idegenforgalom 

fellendítése 

Sportpálya, játszótér 

építése 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

Jelentős számú 

egészségkárosodott 

Prevenciós programok, 

szűrővizsgálatok, 

egészséges életmódra 

ösztönzés 

 

Szabadidős 

tevékenységek hiánya 

Közösségi tér, játszótér, 

eszközbeszerzés, 

kézműves foglalkozások 

szervezése 

 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Közintézményekben 

tanuló gyermekek 

utaztatása 

Falugondnok 

feladatkörének kibővítés 

A gyermeküket 

egyedül nevelő 

álláskereső nők 

A gazdasági 

kiszolgáltatottság 

enyhítése érdekében 

információgyűjtés, ha 

szükséges a segítségadás 

biztosítása 

 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

Nincs bölcsőde a 

környéken 

Az Őriszentpéteri Katica 

Óvoda bölcsődei 

szolgáltatással bővüljön. 

 

T
el

ep
ül

és
 

N
ag

yr
ák

os
 

 
 

Az idősek helyzete, 
Elszeparáltásg 

Falubusz funkciójának 

bővítése, gyakori 

buszjáratok 
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Nincs nappali ellátás 

Nappali ellátás 

megszervezése, szociális 

ellátás bővítése 

esélyegyenlősége 

Foglalkozások, 

képzések hiánya 

Az élethosszig tartó 

tanulás feltételeit a 

nyugdíjasok számára is 

biztosító helyi programok 

tervezése (pl.: számítógép 

használat) 

Az önkormányzat 

tulajdonában lévő 

középületek 

akadálymentesítése 

még nem 100%-os 

A pályázati lehetőségeket 

kihasználva az 

önkormányzat 

tulajdonában lévő 

épületek 

akadálymentesítését meg 

kell oldani. 

 

Az utak rossz állapota 

miatt nehézkes a 

közlekedés 

Felújítás, javítás, 

aszfaltozás 

 

Munkanélküliség (a 

megváltozott 

munkaképességűek 

alacsony számban való 

foglalkoztatása) 

Munkahelyteremtés 

 

Fogyatékkal élők 
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HEP készítő:  Balogh Tamásné                                            Tel.: 528-005                                    

E-mail: igazgatas@radockolked.hu 

Célcsoport 
Beazonosított 

probléma 
Fejlesztési lehetőség 

Elhelyezkedési 

gondok a 

munkanélküliek 

körében 

Álláslehetőségek 

felkutatása, tájékoztatás a 

továbbképzési- átképzési 

lehetőségekről, a 

Munkaügyi Központba 

történő irányítás 

Lakosságszám 

megtartása 

A fiatal lakosság helyben 

való megtartása, 

közlekedési lehetőségek 

javítása 

„Szociális háló” nem 

ismerete 

Tájékoztatás a 

lakásfenntartási 

támogatás, egyéb szociális 

ellátás igénybevételének 

feltételeiről 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

Hivatalos ügyek 

intézésének 

nehézségei 

Segítségnyújtás hivatalos 

iratok kitöltésekor 

A halmozottan 

hátrányos helyzetű 

gyermekek, tanulók 

nyilvántartásának 

vezetése 

A Gyvt. alapján a 

gyermek hátrányos, illetve 

halmozottan hátrányos 

helyzetét a jegyző 

állapítja meg. 

A szabadidő hasznos 

eltöltése nem 

megoldott a 

településen 

Szabadidős programok 

szervezése a 

lehetőségekhez mérten 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Közösségi tér hiánya 

Játszótér bővítése, 

sportolási lehetőségek 

biztosítása, 

egészségfejlesztési, sport 

és szabadidős 

tevékenységek biztosítása. 

T
el

ep
ül

és
 

N
em

es
re

m
pe

ho
lló

s 

A nők helyzete, 
A nők munkaerőpiacra Igényekhez igazodó 
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való visszatérését 

nehezíti, hogy a 

gyermekek nappali 

ellátását biztosító 

intézmények nyitva 

tartása nem igazodik 

az igényekhez. A 

szülők korábban 

indulnak el a 

munkahelyükre, és 

később érnek haza, 

mint a gyermekek az 

óvodából és az 

iskolából 

óvodai nyitva tartás, de 

leginkább a gyermekek 

felügyeletének megoldása 

az oktatási intézménybe 

utazás előtt és után 

Magasabb a 

szegénység kockázata 

a gyermekét egyedül 

nevelő és a több 

gyermeket nevelő 

családban 

Szociális szolgáltatások, 

támogatások körének 

bővítése, kialakítása 

A 45 éves kor feletti 

nők elhelyezkedése 

Továbbképzés, 

számítástechnikai 

ismereteik fejlesztése 

esélyegyenlősége 

A családon belüli 

erőszakos 

cselekmények 

áldozatai 

többségükben nők, 

gyermekek, akik nem 

mernek segítséget 

kérni 

Előadások tartása a 

témakörben 

Az idős korcsoportok 

egy része nem vesz 

részt a közösségi 

életben, nem 

látogatják a 

rendezvényeket 

Minél több program 

szervezése célzottan az 

idősek részére, illetve az 

idősek aktív bevonásával 

 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Az egyedül élő, idős Ösztönzés a házi 
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emberek számára 

nehéz a ház körüli 

teendők ellátása 

segítségnyújtás 

igénybevételére 

prevenciós programokkal. 

Akadálymentesítés 

hiánya 

Az önkormányzati 

épületek 

akadálymentesítése 

pályázati támogatás 

igénybe vételével 

Utak, járdák 

biztonságossá tétele 

Utak, járdák felújítása 

pályázati lehetőségekkel 

 

Fogyatékkal élők 
Fogyatékos 

személyekhez nem 

jutnak el az 

információk azokról a 

juttatásokról, 

amelyekben ők 

érintettek 

Az önkormányzati hivatal 

által hirdetőtáblákon, 

helyi újságokban 

rendszeres tájékoztatók, 

cikkek megjelenítése. 
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HEP készítő:  Takács Adrienn                               Tel.: +3630-556-7257                   E-mail: 

ugyseged@bajansenye.hu 

Célcsoport Beazonosított probléma Fejlesztési lehetőség 

Környékbeli munkalehetőségek 

hiánya 

Munkahelyteremtő 

program 

A 
mélyszegénységben 

élők és a romák 
helyzete, 

esélyegyenlősége 

A települései utak állapota nem 

kielégítő 

Utak felújítása, 

aszfaltozása, járdák 

kiépítése 

A gyerekek 

óvodába/iskolába/középiskolába 

való bejárása nehéz 

Iskolabusz, 

buszjáratok 

gyakorítása, 

falugondnoki 

feladatkör kibővítése- 

gyerekek 

Őriszentpéterre való 

beutaztatása 

A gyermekek 
helyzete, 

esélyegyenlősége 

Szabadidős tevékenységek  

Közösségi tér- 

játszótér kialakítása, 

játéklehetőséggel, 

eszközbeszerzéssel, 

kézműves 

foglalkozások 

szervezése 

Kevés elhelyezkedési lehetőség Munkahelyteremtés 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége Közösségi szerepvállalás hiánya 

Családi programok 

szervezése, 

társadalmi 

szerepvállalás 

elősegítése 

Idősek bezárkózottsága 

Idősek nappali 

ellátása, családon 

belüli és 

öngondoskodás 

ösztönzése 

T
el

ep
ül

és
 

Ő
rim

ag
ya

ró
sd

 

 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Közösségi tevékenységekben 

való részvétel hiánya 

Érdeklődési körnek 

megfelelő 

programok, 

rendezvényekre való 
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eljutás lehetőségeinek 

biztosítása 

Utak rossz állapota miatt 

nehézkes a közlekedés 

Utak felújítása, szeri 

utak aszfaltozása, 

járdák építése 

Elszeparáltság 

Fogyatékkal élők 

részére 

foglalkozások, 

programok 

szervezése 

Fogyatékkal élők 

Munkanélküliség Munkahelyteremtés 
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HEP készítő:  Németh Ildikó Erzsébet                 Tel.: 444-005          E-mail: 

igazgatas@bajansenye.hu 

Célcsoport 
Beazonosított 

probléma 
Fejlesztési lehetőség 

Munkahelyek hiánya 

Foglalkoztatási 

lehetőségek bővítése a 

turizmus, mint az Őrségi 

gazdaság motorjának 

fejlesztésére alapozva 

Rossz egészségi 

állapot 

Egészséges életmód, 

prevencióban való aktív 

részvétel 

A mélyszegénységben 
élők és a romák helyzete, 

esélyegyenlősége 

Alacsony iskolai 

képzettségű lakosság 
Képzési programok 

Veszélyes iskolába 

jutási közlekedési 

körülmények 

gyalogátkelő és 

közlekedési rendet 

szabályzó megoldások 

kialakítása az 

intézményeknél 
A gyermekek helyzete, 

esélyegyenlősége 
Helyi szabadidős 

programok helyének 

korlátozott száma és 

kialakítatlan feltételei 

Kalandpark és 

túraútvonalak kialakítása 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

Információ hiánya a 

családbarát, rugalmas 

munkahelyek 

meglétéről, azok 

iránti igényről 

igény és lehetőségek 

felmérése 

Idősek helyzete 

Közösségi színterek, 

pihenőhelyek, sétáló 

utak 

hiánya 

sétautak, pihenő- és 

szabadidős helyek 

kialakítása 

T
el

ep
ül

és
 

Ő
ris

ze
nt

pé
te

r 

Fogyatékkal élők 
szolgáltatások 

igénybevételének 

akadályozottsága 

szolgáltatók kapacitálása 

akadálymentes 

szolgáltatási környezet 

kialakítására 
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HEP készítő:  Kurucz Istvánné                                       Tel.: 548-080                                  E-

mail: pankasz@pwnt.hu 

Célcsoport 
Beazonosított 

probléma 
Fejlesztési lehetőség 

Magas a szociális 

ellátásokból élők száma 

Munkahelyteremtés, 

közfoglalkoztatás 

Munkahelyteremtés, 

közfoglalkoztatás 

Nem áll rendelkezésre 

nyilvántartás a roma 

lakosság számát 

illetően 

Intézményi adatgyűjtés 

mellett a kisebbségi 

képviselet aktív bevonása 

Szakképzetlen 

munkaerő munkaerő-

piaci 

helyzetének javítása 

Munkaügyi Központtal 

történő folyamatos 

együttműködés, képzések, 

programok szervezése 

Diáksport, versenysport 

során a csapatok 

utazásának 

megszervezése, jármű 

hiánya 

Falugondnoki gépjármű 

beszerzése 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

Falugondnok hiánya 
Megfelelő szakember 

felvétele 

Az óvodai játszótér 

nem felel meg a 

követelményeknek 

EU szabványos játszótér 

kialakítása 

Községi játszótér nincs 
EU szabványos játszótér 

kialakítása 

Magas a 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülők száma 

Szülők anyagi hátterének 

javítása: szakképzettség 

megszerzése, illetve 

munka erőpiaci 

részvételük 

erősítése 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

A HH és HHH 

gyermekek aránya 

magas 

Programok 

T
el

ep
ül

és
 

P
an

ka
sz

 

A nők helyzete, Munkanélküliség Foglalkoztatás elősegítése 
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esélyegyenlősége 

programok hiánya programok szervezése  
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Egészségügyi szociális 

ellátásokhoz való 

nehézkeshozzáférés 

falugondnok 

Fogyatékkal élők 

Óvoda, Polgármesteri 

Hivatal Orvosi rendelő 

nem 

akadálymentesített 

Önkormányzati épületek 

akadálymentesítése, 

felújítása 
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HEP készítő:  Balogh Erika       Te.: 528-003     E-mail: penzugy@radockolked.hu 

Célcsoport 
Beazonosított 

probléma 
Fejlesztési lehetőség 

Tartósan 

munkanélküli lakosok 

száma magas 

Átképzésről, 

felnőttoktatásról kellő 

tájékoztatás 
A mélyszegénységben 

élők és a romák helyzete, 
esélyegyenlősége 

Faluház 

korszerűsítése, 

fejlesztése szükséges 

Pályázati lehetőségek 

feltárása,közösségi tér 

korszerűsítése 

Gyermek és ifjúsági 

programok hiánya 

Kulturált szabadidős 

tevékenységek 

szervezése, fiatalok 

bevonása a rendezvények 

előkészítésében, 

megtartásában 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Sportcentrum 

hiányosságai 

Megfelelő minőségű 

eszközök, játékok, 

beszerzése pályázati 

igénybevételével 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

Nők elhelyezkedési 

nehézsége 

Távmunka, részmunka 

szerepének erősítése 

Inaktív időskor, 

elmagányosodás 

Idősek aktivitását célzó 

programok szervezése 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Hiszékenység, 

bizonytalanság-

bizalmatlanság idős 

korban. 

Magányos, idős emberek 

feltérképezése, 

tájékoztatások, 

információk közvetítése 

feléjük. 

T
el

ep
ül

és
 

R
ád

óc
kö

lk
ed

 

Fogyatékkal élők Akadálymentesítés 

Megoldandó feladat még 

több helyen, a 

Faluházban, közterületen 

a kerekesszékkel való 

közlekedés biztosítása. 

Járdaszakaszok 

folyamatos felújítása 

pályázatok 

igénybevételével 
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HEP készítő:  Németh Zsuzsanna  Tel.: 542-027                    E-mail: igazgatas@ivanc.hu 

Célcsoport 
Beazonosított 

probléma 
Fejlesztési lehetőség 

A mélyszegénységben 
élők és a romák helyzete, 

esélyegyenlősége 
nem releváns nem releváns 

a középiskolás 

korosztály szociális 

érzékenységének 

empátiájának alacsony 

szintje 

vonzóvá kell tenni a 

települést, helyben 

illetve 

ide költöző családok 

támogatása A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

fiatalok elvándorlása 

vonzóvá kell tenni a 

települést, helyben 

illetve 

ide költöző családok 

támogatása 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

a munkahely 

elvesztése miatt 

visszatérő 

munkavállalók 

munkaügyi KP-ok által 

szervezett képzések, 

vállalkozóvá válás 

támogatása 

falugondnok 

feladatkörének bővítése 

 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

közösségi közlekedés 

nehézségei 
 

T
el

ep
ül

és
 

S
za

kn
yé

r 

Fogyatékkal élők - - 
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HEP készítő:  Takács Adrienn         Tel.: +3630-556-7257     E-mail: 

ugyseged@bajansenye.hu 

Célcsoport Beazonosított probléma Fejlesztési lehetőség 

Környékbeli munkalehetőségek 

hiánya 

Munkahelyteremtő 

programok 

A 
mélyszegénységben 

élők és a romák 
helyzete, 

esélyegyenlősége 

A települési utak állapota nem 

kielégítő 

Felújítás, aszfaltozás, 

járdák építése 

A gyerekek 

óvodába/iskolába/középiskolába 

való bejárása nehéz 

Iskolabusz, 

buszjáratok 

gyakorítása, 

falugondnoki 

feladatkör bővítése 

A gyermekek 
helyzete, 

esélyegyenlősége 

Szabadidős tevékenységek 

hiánya 

Közösségi tér, 

játszótér kialakítása 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

Közösségi szerepvállalás hiánya 
Szerepvállalás 

elősegítése 

Bezárkózottság 

Idősek nappali 

ellátása, családon 

belüli és 

öngondoskodás 

ösztönzése 

 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Közösségi tevékenységekben 

való részvétel hiánya 

Érdeklődési körnek 

megfelelő programok, 

rendezvényekre való 

eljutás lehetőségeinek 

biztosítása 

T
el

ep
ül

és
 

S
za

la
fő 

Utak rossz állapota miatt rossz a 

közlekedés 

Felújítás, aszfaltozás, 

járdák építése 

 Elszeparáltság 
Fogyatékkal élők 

részére foglalkozások 

 

Fogyatékkal élők 

Munkanélküliség Munkahelyteremtés 
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HEP készítő:  Dr. Baranyai Roland                             Tel.: 530-009                  E-mail: 

ugyseged@bajansenye.hu  

Célcsoport 
Beazonosított 

probléma 
Fejlesztési lehetőség 

A lakossági 

adósságállomány 

újratermelődése 

Az lakosok 

életminőségének javítása 

A mélyszegénységben 
élők és a romák helyzete, 

esélyegyenlősége 

A településen élők 

egészségügyi állapota 

hasonló az országos 

átlaghoz, de sok a 

daganatos 

megbetegedés 

Öntevékenységre nevelés 

Egészségügyi szűrések 

népszerűsítése, 

Az egészségtudatos 

életmódra nevelés 

Közfoglalkoztatás 

továbbfolytatása, 

Alternatív 

jövedelemszerzés 

lehetőségei 

Szociális, gyermekjóléti 

szolgáltatások 

bővítése, felzárkóztatási, 

fejlesztési 

programok szervezése T
el

ep
ül

és
 

S
za

rv
as

ke
nd

 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

család működését 

zavaró es akadályozó 

okok miatti 

veszélyeztetettség 

A rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményt 

a kérelmezők 

számának csökkenése 

A fejlesztés 

lehetősége, a délutáni 

órákban 

Gyermekek 

iskolaszünetben való 

felügyelet 

megoldása 

Szabadidős programok 

szervezése, 

önismereti órák az 

iskolában 

Gyermekek tarsadalmi 

munkára való 

nevelése 

Szülők tájékoztatása a 

kedvezménnyel járó 

további támogatásokról. 

gyermekjóléti szolgálat 

általi fejlesztés 

Nyári táborok szervezése 
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A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

A gyermeket egyedül 

nevelő, vagy több 

gyermeket nevelő 

család szegénysége 

A GYÁS, GYES-ről 

való visszatérés a 

munkaerő piacra 

mérsékli a szegénység 

kialakulásának 

kockázatát 

A tartós 

munkanélküliség 

aránya a nők 

esetében magasabb 

Szociális, gyermekjóléti 

szolgáltatások, 

célzott támogatások 

Időszakos gyűjtések 

szervezése 

Gyermekeiknek a 

rendezvényekre való 

eljutását segíteni 

Alapítványok részéről 

pályázatot kiírni ezen 

összegek kifizetésére 

Önkormányzati 

támogatások a közösségi 

programjaihoz való 

hozzáféréshez 

Gyermekek napközbeni 

ellátását biztosító 

intézmények 

működtetése 

Képzési programok 

szervezése 

 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Idősgondozás 

kiterjesztése 

Egyedül élők segítése 

Elmagányosodás 

megakadályozása 

Alacsony informatikai 

jártasság 

55 év feletti 

munkavállalók 

hátrányos 

megkülönböztetése 

Segítség megszervezése 

Kapcsolatépítés, közös 

programokkal 

Informatikai eszközök 

elérhetősége 

Felnőttképzési, 

átképzések szervezése 

Fogyatékkal élők 

Középületek 

akadálymentesítése 

nem 

mindenütt megoldott 

Megváltozott 

munkaképességű 

Fizikai akadálymentesítés 

A megváltozott 

munkaképességű 

emberek 

foglalkoztatása 

munkahelyek, 
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emberek 

foglakoztatása 

foglalkoztatók 

létrehozása 
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HEP készítő:  Rókáné Simon Anita                                    Tel.: 548-050                 E-

mail:koh@oriszentpeter.hu  

Célcsoport Beazonosított probléma Fejlesztési lehetőség 

Kerékpárutak hiánya Kerékpárutak kialakítása 

Utak állapota nem 

kielégítő 
Aszfaltozás, felújítás 

Háziorvosi rendelő 

elavultsága 
Fejlesztés 

Idegenforgalom 

hanyatlása 

Sportpálya, játszótér 

kialakítása 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

Jelentős számú 

egészségkárosodott 

Prevenciós programok, 

szűrővizsgálatok, 

egészséges életmódra 

nevelés 

Szabadidős 

tevékenységek hiánya 
Közösségi tér, játszótér 

Közintézményekben 

tanuló gyermekek 

utaztatása 

Falugondnok 

feladatkörének bővítése 
A gyermekek helyzete, 

esélyegyenlősége 

Védőnői ill. 

gyermekorvosi szolgálat 

hiánya 

Rendelés helyben min. 

heti 1 alkalom 

Gyermeküket egyedül 

nevelő álláskereső nők 

Gazdasági 

kiszolgáltatottság 

enyhítése érdekében 

információgyűjtés, 

segítségnyújtás 

Nincs bölcsőde a 

környéken 

Őriszentpéteri Katica 

Óvoda bölcsődei 

szolgáltatással való 

bővítése 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

Kevés elhelyezkedési 

lehetőség 
Munkahelyteremtés 

Elszeparáltság 
Falubusz funkció 

bővítése 

T
el

ep
ül

és
 

S
za

tt
a 

 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Foglalkozások,képzések 

hiánya 

LLL feltételeit a 

nyugdíjasok számára is 

biztosító helyi programok 
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szervezése (számítógép 

használat) 

Nincs nappali ellátás 
nappali ellátás 

megszervezése 

Akadálymentesítés 

hiánya 
Akadálymentesítés 

 Munkahelyek hiánya  Munkahelyteremtés 

 

Fogyatékkal élők 

Rossz utak Aszfaltozás, felújítás 
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HEP készítő:  Mészáros Attiláné     Tel.: 524- 014               E-mail: szocialis@nadasdkj.hu 

Célcsoport 
Beazonosított 

probléma 
Fejlesztési lehetőség 

Alacsony kulturális 

művelődés színvonal  

A kulturház és 

melléképületének felújítása, 

melléképületben 

sportlehetőségek kialakítása, 

felszerelésének bővítése. 

Rimány településrészen a 

szolgálati lakás, az orvosi 

rendelő és a könyvtár 

felújítása, 

Nem kielégítő 

közlekedési feltételek  

Utak, járdák, árkok javítása, 

karbantartása, 

közterületek gondozása, 

belterületi utak felújítása, 

kerékpár utak összekötése. 

Rimány területrészén 

járda kialakítása 

Egészséges életmód 

hiánya 

Sportöltöző terv szerinti 

felújítása, bővítése, 

környékén táborhely 

kialakítása 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

Turizmus hanyatlása 

„Ó-szegi’ Patakmeder 

kitisztítása, úti híd áteresszel 

történő mélyítése. Utcanév 

táblák, útbaigazító, 

információs és 

rendeltetésszerű használatra 

felhívó 

táblák kihelyezése. 

T
el

ep
ül

és
 

S
ző

ce
 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

A család működését 

zavaró és akadályozó 

okok 

közül a családok 

anyagi, család 

széteséséből, a 

nevelés, gondozás, 

Szabadidős programok 

szervezése. 

A hátrányos helyzetű 

gyermekek nevelését, 

személyiségfejlesztését, 

illetve a szülők 

eredményes bevonását segítő 
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törődés, szeretet 

hiányából 

adódó 

veszélyeztetettség 

megemelkedett 

Gyermekek 

szabadidős 

tevékenysége 

ismeretek 

elsajátítása és a 

kompetenciák fejlesztése 

érdekében. A szülők 

munkába való irányítása a 

Munkaügyi Központ 

segítségével 

Közösségi játszótér 

kialakítása 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

munkanélküliség 
Átképzés, munkalehetőség 

biztosítása 

 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Az időseket 

kiszolgáló falubusz 

elöregedett 

Csere 

Fogyatékkal élők 

Az önkormányzati 

közintézmények még 

nem 100 %- 

osan 

akadálymentesek 

A pályázati lehetőségeket 

kihasználva az 

önkormányzat tulajdonában 

lévő épületek 

akadálymentesítését meg 

kell oldani 
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HEP készítő:  Takács Adrienn                 Tel.: +3630-556-7257                    E-mail: 

ugyseged@bajansenye.hu 

Célcsoport Beazonosított probléma Fejlesztési lehetőség 

Munkalehetőségek hiánya a 

környéken 

Munkahelyteremtő 

program 

A 
mélyszegénységben 

élők és a romák 
helyzete, 

esélyegyenlősége 
Az utak  állapota nem kielégítő Felújítás, aszfaltozás 

A gyermekek oktatási 

intézményekbe történő 

beutazása nehézkes 

Iskolabusz, buszjáratok 

gyakorítása, 

falugondnoki feladatkör 

bővítése 

A gyermekek 
helyzete, 

esélyegyenlősége 
Szabadidős tevékenységek 

hiánya 

Közösségi tér, játszótér 

kialakítása 

Kevés elhelyezkedési lehetőség Munkahelyteremtés 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége Közösségi szerepvállalás hiánya 

Családi programok 

szervezése, társadalmi 

szerepvállalás 

elősegítése 

Idősek bezárkózottsága 

Nappali 

ellátás,öngondoskodásra 

ösztönzés 
 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Közösségi tevékenységekben 

való részvétel hiánya 

Érdeklődési körnek 

megfelelő programok, 

rendezvényekre való 

eljutás biztosítása 

T
el

ep
ül

és
 

V
el

em
ér

 

Fogyatékkal élők 
elszeparáltság,munkanélküliség, 

nehézkes közlekedés 

Felújítások, 

foglalkoztatás 
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HEP készítő:  Kurucz Istvánné                Tel.:548-080                   E-mail: 

pankasz@pwnet.hu 

Célcsoport 
Beazonosított 

probléma 
Fejlesztési lehetőség 

faluház, közösségi 

színtér hiánya 

IKSZT pályázat 

megvalósítása 
A mélyszegénységben 

élők és a romák helyzete, 
esélyegyenlősége 

egészségügyi 

szakellátások 

elérhetősége 

problémás 

falugondnoki gépjármű 

korszerűbbre cserélése 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

kevés a fiatalok, 

gyermekek számára 

szervezett 

program 

játszótér hiánya 

programszervezés 

a meglévő játszótér 

felújítása, korszerűsítése 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

gyermekét egyedül 

nevelő álló nők 

elhelyezkedési 

esélyei nem 

megfelelőek 

alacsony informatikai 

jártasság 

távmunka és részmunka 

szerepének erősítése 

informatikai 

kompetenciák fejlesztése 

magasak az egyedül 

élő idősek aránya 

idősek aktivitását célzó 

programok szervezése 

 
 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

gyakrabban válnak 

áldozatokká 

idős emberek 

környezetének, otthonának 

védelméről szóló 

lehetőségek bővítése 

T
el

ep
ül

és
 

V
is

zá
k 

Fogyatékkal élők 
középületek nem 

akadálymentesek 

település középületeinek, 

közterületeinek 

akadálymentesítése 
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HEP készítő:  Soósné Németh Ilona                Tel.:532-006                   E-mail: vasalja@t-

online.hu 

Célcsoport 
Beazonosított 

probléma 
Fejlesztési lehetőség 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

Népegészségügyi 

szűréseken való 

részvétel alacsony 

Széleskörű propaganda 

biztosítása 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Gyermekek számára 

szervezett programok 

hiánya 

Programok szervezése az 

IKSZT—be 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

 

Az egyedülálló nők 

elhelyezkedési esélyei 

Táv/részmunka 

szerepének erőssítése 

 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Az egyedül élő  idősek 

gyakrabban válnak 

áldozatokká 

Térfigyelő rendszer 

kiépítése 

T
el

ep
ül

és
 

P
in

ka
m

in
ds

ze
nt

 

Fogyatékkal élők 
Az akadálymentesítés 

hiányos 
Akadálymenetsítés 
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HEP készítő:  Soósné Németh Ilona                Tel.:532-006                   E-mail: vasalja@t-

online.hu 

Célcsoport 
Beazonosított 

probléma 
Fejlesztési lehetőség 

A mélyszegénységben 
élők és a romák 

helyzete, 
esélyegyenlősége 

Népegészségügyi 

szűréseken való 

részvétel alacsony 

Széleskörű propaganda 

biztosítása 

A gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Gyermekek számára 

szervezett programok 

hiánya 

Programok szervezése az 

IKSZT—be 

A nők helyzete, 
esélyegyenlősége 

 

Az egyedülálló nők 

elhelyezkedési esélyei 

Táv/részmunka 

szerepének erőssítése 

 
 

Az idősek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Az egyedül élő  idősek 

gyakrabban válnak 

áldozatokká 

Térfigyelő rendszer 

kiépítése 

T
el

ep
ül

és
 

V
as

al
ja

 

Fogyatékkal élők 
Az akadálymentesítés 

hiányos 
Akadálymenetsítés 
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