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HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HEP) 

 

 

BEVEZETÉS 

 

 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 

szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 

szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Ács Város Önkormányzata 

Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 

település más dokumentumait
1
, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. 

Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, 

különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 

 

Ács város Magyarország nyugati felén, Közép-Dunántúli régióban, Komárom-Esztergom megye 

északnyugati részén helyezkedik el. A település határos Győr-Moson-Sopron megyével. Közigazgatásilag a 

Közép-dunántúli Régióhoz, Komáromi járáshoz azon belül Komárom-Esztergom megyéhez tartozik. 

Területe 103,83 km
2
, ebből belterület 5,38 km

2
, külterület 98,45 km

2 

 

A települést már a rómaiak is lakták. A város neve az oklevelekben először feltehetően 1138-ban jelent meg 

Olt néven. Nevét az Árpád-korban letelepedett, a király szolgálatában álló Ácsokról kapta.   A település 

1970-től nagyközség, 2007. július 01-jétől városi rangot kapott. 

Jelentősebb külterületi lakott helyei a településnek Jeges puszta, ahol megközelítőleg 100 fő, Homokszőlőn 

55 fő, míg Vaspusztán 45 fő él.  

                                                             

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

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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Ács földrajzi elhelyezkedése révén rendkívül jó közlekedési adottságokkal rendelkezik hazai és nemzetközi 

viszonylatban egyaránt. A településtől délre halad el az M1-es autópálya, a vasútállomása a Budapest–Győr–

Hegyeshalom–Rajka-vonalon helyezkedik el. 

A település közműellátásának kiépítettsége: a víz-, csatorna- és földgáz ellátottság teljesnek mondható. Ács 

valamennyi belterületi útja 100 %-ban portalanított, az úthálózat - néhány rövid szakasztól eltekintve - teljes 

egészében szilárd burkolatú. A település közparkjai és közkertje is jelentős megújuláson estek át, biztosítva 

az igényes környezetben való pihenési lehetőséget az itt élők számára. A település intézményhálózata a teljes 

alapellátást biztosítja lakóinak. 

Ács város adottságai, fekvése a mezőgazdasági tevékenységeknek és az iparnak egyaránt kedvezhet. A város 

életében a mezőgazdasági tevékenységek a rég múlt hagyományaiba nyúlnak vissza.  A vállalkozások 

ágazati jellemzőin is tapasztalható, hogy ez a tevékenység napjainkban is meghatározó a településen (a 

földművelés és az állattenyésztés).  

Az ipari tevékenység csíráit az Ácsi Cukorgyár létrejötte teremtette meg, az üzem jelentőségét egészen a 

2002-ben történ bezárásáig megőrizte. Az utóbbi tíz évben újabb nagyobb közép vállalatok települtek, 

közülük legnagyobb a  Hartmann Hungary Kft., mozgásban tartva a gazdasági életet. Ennek ellenére a mikro 

vállalkozások jellemzik a helyi vállalkozásokat. A kereskedelmi élet is átalakult: a településen élők számára 

meghatározó két üzlet lánc betelepülése a városba, Penny Market és a CBA üzletlánc, a családi kisvállalatok 

számára viszont verseny jelent. 

Környezetvédelme szempontjából meghatározó, hogy a háztartási szemét szelektív gyűjtése is kialakításra 

került, a városban több helyen található hulladékgyűjtő pont és hulladék udvar is. 

 

Demográfiai jellemzők 

 

Európai viszonylatban elmondható, hogy korunk egyik legnagyobb kihívása a demográfiai mutatók 

kedvezőtlen alakulása. A helyzethez hozzájárul a népességszám növekedésének megállása a halálozási majd 

a termékenységi ráta csökkenéséből eredően, a népesség fogyása és elöregedése vált jellemzővé. A 

népesedési folyamatok további jellemzői, hogy korban előrehaladva a férfiak elhalálozása kifejezettebb, mint 

a nőké. Összességében elmondhatjuk, hogy az EU tagállamai közül nem tartozunk a legöregebb 

kormegoszlású országok közé. 

 

Ács megyén belül nagyságrendileg a nyolcadik helyen áll. A város népsűrűsége 67 fő/km2, ez megyei 

viszonylatban közepesnek mondható. A város népessége 6965 fő, mely a megye lakosságának 2,25%-a. (1. 

sz. táblázat) 
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Év
Fő

(TS 0101)
Változás

2012 6808 bázis év

2013 6768 99,4%

2014 6771 100,0%

2015 6793 100,3%

2016 6804 100,2%

2017 6891 101,3%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

1. számú táblázat - Lakónépesség száma 

az év végén

              

Lakónépességet úgy értjük, mint az adott területen lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási hellyel 

nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek 

együttes száma. Városunk tekintetében a fenti tábla mutatja az adatokat. A lakó népességszámának 

növekedése figyelhető meg. A következő adatsor a nemek és a korosztály szerinti összetétele tekinthető meg 

a 2016 év adatai alapján. A születéskor várható átlagos életkor Magyarországon jelenleg nagy nemek közötti 

különbséget mutat: férfiaknál 66 év, nőknél 75 év. Ácsi viszonylatban is érzékelhető ez a fajta „feminizáció”. 

Férfiak Nők
Összesen

(TS 0301)

Férfiak

(TS 0303)

Nők

(TS 0304)

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 3474 3652 7 126 48,75% 51,25%

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316) 205

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 544 499 1 043 7,63% 7,00%

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 117 132 249 1,64% 1,85%

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 2113 1997 4 110 29,65% 28,02%

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 237 277 514 3,33% 3,89%

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 463 747 1 210 6,50% 10,48%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Korcsoport 

Fő

Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők 

és férfiak aránya (%)

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)
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A korösszetételből megállapítható, hogy az idősebb generáció tagjai magasabb számban vannak jelen, mint a 

14 év alatti fiatal korcsoporté. 

Változás

2001 2011 Fő

15 éves gyermekek száma N.A. N.A. #######

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 78 76 -2

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 80 108 28

Összesen 158 184 26

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok

Fő

Korcsoport

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma

 

 

A város népesség adatainak alakulását, jövőképét több tényező befolyásolja, a természetes szaporodási 

mutató, öregedési index, a belföldi vándorlások is formálják. Egy elöregedő társadalom képét vetíti előre a 

következő adatsor, hiszen a 65 év feletti korosztályok száma nagyobb mértékben növekszik, mint a 14 év 

alattiaké, ennek következtében a város öregedési indexe 104,31 %, amely az előző évek települési 

adataihoz és az országos (130% körüli) adatokhoz képest is kedvező érték. 

 

 

 

Év

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő)

(TS 0328)

0-14 éves korú 

állandó lakosok 

száma (fő)

(TS 0327)

Öregedési index 

(%)

(TS 0401)

2012 1099 1070 102,71%

2013 1134 1067 106,28%

2014 1144 1057 108,23%

2015 1171 1035 113,14%

2016 1210 1043 116,01%

2017 1 088 1 043 104,31%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

3. számú táblázat - Öregedési index
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Év

Állandó jellegű 

odavándorlás

(TS 0601)

Elvándorlás

(TS 0600)
Egyenleg

Állandó oda-, és 

elvándorlások 

különbségének 1000 

állandó lakosra vetített 

száma

2012 106 126 -20 -2,8

2013 88 86 2 0,3

2014 118 109 9 1,27

2015 117 106 11 1,55

2016 137 116 21 2,95

2017 N.A. N.A. #ÉRTÉK! N.A.

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

 

 

 

 

Év
Élveszületések száma

(TS 0701)

Halálozások száma

(TS 0702)

Természetes 

szaporodás (fő)

(TS 0703)

2012 68 91
-23

2013 60 82 -22

2014 53 82 -29

2015 59 87 -28

2016 70 72 -2

2017 69 81 -12

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

5. számú táblázat - Természetes szaporodás
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A város népessége az utóbbi 4 évben fokozatos kismértékű növekedést mutat, amely egyrészről a belföldi 

vándorlások okozta népességtöbbletnek, másrészről a természetes szaporodásmutató előnyös alakulásának 

köszönhető. Az élve születések száma ugyan nem haladta meg elhalálozások számát, de az arányszámuk 

pozitívabb, mint az azt megelőző években volt tapasztalható. A mobilitási adatokat valamint az öregedési 

index és a természetes szaporodási arányszám adatait tekintve jó irányba forduló népmozgalmi 

folyamatnak lehetünk tanúi, amely talán tendenciává is válhat. 
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ÉRTÉKEINK, KÜLDETÉSÜNK 
 

Ács Város az élhető, értékteremtő közösség megteremtése érdekében fontosnak tartja, hogy a település 

polgárai számára biztosítva legyen az esélyek egyenlősége a mindennapi küzdelmek során. Az 

esélyegyenlőség egy olyan általános, egyetemes alapelv, melyet település életének minden területén 

alkalmazni kell. Érvényesülésre kell juttatni minden a város működését meghatározó gazdasági, társadalmi, 

kulturális interakció alkalmával. 

 

Az értékek közül nagy hangsúlyt fektet a társadalmi szolidaritás, az emberi méltóság tiszteletben tartása, 

partnerség és kooperáció megvalósítására. 

 

Az önkormányzat feladata, hogy az esélyegyenlőség teljesülésére garanciát vállaljon biztosítsa az 

egyenlőbánásmód valamint a diszkrimináció tilalmának megvalósulását és ezen érdekeket szem előtt tartva 

átfogó képet alakítson ki a településen élők helyzetének változásáról különös tekintettel a védett csoportokra.  

A helyzetelemzést követően pedig a feltárt helyzet kezelésére intézkedési tervet készítsen és ennek megfelelő 

programot hajtson végre, partnerek bevonásával a védett csoportokra való kiemelt odafigyeléssel. 

 

 

CÉLOK 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 

Ács Város település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

 

 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

 a diszkriminációmentességet,  

 szegregációmentességet, 

 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. 

 A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében 

együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
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A HEP helyzetelemző részének célja 
 

 

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 

esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét 

a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük 

alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, 

melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT 

(intézkedési terv) tartalmazza. 

 

 

A HEP IT célja 
 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat 

eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás 

és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás 

támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
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A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE (HEP HE) 

 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 
 

A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A 

program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról” 

szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 

szempontjai” fejezete és  

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

rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

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

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

Gyvt.) 

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

 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Az Alaptörvény által deklarált védendő csoportok és a társadalmi felzárkóztatást elősegítő intézkedések 

megvalósulását a helyi önkormányzat is alapvetésnek tartja működése, rendeletalkotó tevékenysége 

fejlesztési irányvonalainak meghatározása során. Valamennyi célcsoport számára az önkormányzati 

rendeletek alapján támogatások érhetőek el: 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III.30..) önkormányzati rendelete 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 

Ács Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009. (IX.25..) önkormányzati rendelete 



 12 

2. STRATÉGIAI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA 
 

 

 

Ács a Közép Dunántúli régióban helyezkedik el. A régió három megyét foglal magában (Fejér- Komárom 

Esztergom- Veszprém megye), valamint 26 kistérsége található a régió területén. Ács Komárom Esztergom 

megyében található, kapcsolódási pontjai a Komáromi kistérséggel fűzik össze. Meghatározó közigazgatási 

egysége a Komáromi Járás. 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 

Ács Város Antiszegregációs és Városfejlesztési tervének megfogalmazására került sor, amely az egymásra 

épülő fejlesztési stratégiákat, irányelveket fogalmaz meg középtávú célokat kitűzve. A dokumentum a 

helyzetkép megalkotásával jövőkép kialakítására, célrendszer megfogalmazására fókuszál. Az 

esélyegyenlőségi célcsoportok is kirajzolódnak benne így kapcsolódik mind a helyzetelemzéssel mind a 

célokat megfogalmazó része az esélyegyenlőségi tervhez. 

Ács Város a településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok 

meghatározása érdekében Szolgáltatástervezési koncepciót készít. Szociális Szolgáltatás fejlesztési 

Koncepció elkészítésére 2004. -ben került sor, amelyet az önkormányzat kétévente felülvizsgál. 2012 évben 

volt a legutóbbi felülvizsgálat, amely során a helyi szociális szükségletek figyelembe vételével a 

Koncepcióban megfogalmazott tervek aktualizálása megvalósult. A Koncepcióban kiemelt szerepet kapott az 

idős barát ellátórendszer kialakításnak terve, valamint a hiányzó ellátások is megfogalmazásra kerültek. 

Ács Város Településfejlesztési Koncepciója 2018 júliusában készült el, fejlesztési irányvonalai, tervei 

harmonizálnak a HEP által képviselt értékekkel. 

 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

A HEP illeszkedik a térségi társulási kapcsolatokhoz. 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 

adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi 

nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait, a Szociális 

Szolgáltatás Tervezési Koncepció és a partnerek megállapításai tették lehetővé a széleskörű adatgyűjtést 

megvalósulását. A statisztikai adatok mellett kiemelt szerepet kaptak a szakemberek tapasztalatai, valamint a 

korábbi helyzetelemzések másodelemzése. Az adatgyűjtés során párhuzamosan történt a TEIR rendszer 
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használat és a partnerek bevonása, így válhatott a helyzetkép kialakítása széleskörűen megalapozottá. Mind 

ezek ellenére is vannak olyan hiányzó adatok, amelyekhez nem jutottunk hozzá, ezekben az esetekben a 

korábbi adatokra, helyzetelemzésekre és a szakemberek tapasztalataira támaszkodtunk. 
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3. A MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK ÉS A ROMÁK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE 
 

A mélyszegénység egy olyan több dimenziós jelenség, amelynek kialakulásában számos társadalmi tényező 

szerepet játszik: a társadalmi és kulturális hátrányok, a 

szocializációs hiányosságok, az iskolai és képzési deficitek, valamint a munkaerő-piacon 

elszenvedett hátrányok is. A mélyszegénység elsősorban azt a hosszan fennálló, állapotot jelenti, 

amikor az egyes egyének vagy meghatározható csoportok tartósan a létminimum 

szintje alatt élnek. A felsorolt hátrányok vagy hiányok közül több is jelen van, az életükben és akadályozza 

az előrejutásukat. Ezek a deficitek egymással összefüggnek, kölcsönösen erősítik egymást és gyakran 

továbböröklődnek. Ilyen körülmények között felnövekvő generációk hátrányai önállóan segítség nélkül 

leküzdhetetlenek. Ezen állapotok javításához hosszú és kitartó több szegmensre kiterjedő komplex segítési 

folyamat szükséges, amelytől apró eredmények várhatóak. 

A mélyszegénység többféle meghatározása ismeretes, a fogalmi keretek érintőleges átgondolására van jelen 

dokumentumban lehetőség.  

Az Eurostadt 2017 felmérései a következő indikátorokat határozta meg az életszínvonal méréséhez, a kutatás 

alapján súlyos anyagi deprivációban az szenved, aki a lentiek közül legalább négy tételt nem engedhet meg 

magának: 

• számlák kifizetése időben 

• otthona melegen tartása 

• váratlanul felmerülő kiadások fedezése 

• hús, hal vagy vegetáriánus megfelelőjük rendszeres fogyasztása   

• évente egy egyhetes nyaralás, nem az otthonában 

• tévé 

• mosógép 

• kocsi 

• telefon 

A felsorolt indikátorok kézzelfoghatóan jelzik a szegénységi kockázat területeit, a nincstelenség mértékét a 

mindennapokban. Ezek az egyének, családok az alapvető szükségleteiket is nehezen vagy nem tudják 

kielégíteni. A hátrányok egymással összekapcsolódva növelik a kirekesztettség mértékét. A családokban 

gyakran apáról fiúra száll, nehéz életkörülmények, alacsony iskolai végzettség, kedvezőtlen 

munkakörülmények, elégtelen lakáskörülmények, rossz egészségi állapot. A mély szegénység napjainkban is 

nyomon követhető, ebből az állapotból külső segítség nélkül nincs kiút. A felzárkóztatáshoz kapcsolódó 

alapelvek a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában is megfogalmazására kerültek.  

A HEP ugyan együtt tárgyalja a mélyszegénységben élők és a romák helyzetét, esélyegyenlőségüket, de több 

tanulmány és a témában lefolytatott kutatás is alátámasztja, hogy a két csoport nem fedi le egymást, csak van 
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metszéspont közöttük. Tehát az esélyegyenlőségének javítását célzó a legszegényebb csoportok jellemzőire 

kell figyelemmel lennünk. 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A mélyszegénység állapotának egyik meghatározó indikátora a jövedelmi és vagyoni helyzet.  A jövedelem 

típusai is hordoznak erre vonatkozó információt magukban. A szegénységgel küszködő társadalmi csoportok 

jövedelem struktúráját megfigyelhető a transzferjövedelmek jelenléte. A szociális támogató rendszerben 

számos változás következett be a 2013-ban elkészített HEP óta. Az ellátórendszer módosulásának elemei 

ismertetésre kerültek a felülvizsgálatok alkalmával. A pénzbeli ellátások rendszerében végbe ment 

módosítások összegzése. 

A jogszabályi környezetben jelentős változások menetek végbe az utóbbi két évben. Az esélyegyenlőségi 

célcsoportok szempontjából kivételesen jelentősnek tűnő változások a teljesség igénye nélkül: 

Az 1993. évi III. szociális igazgatásról, és szociális ellátásról szóló törvény több ellátása változott meg. 

Számos pénzbeli támogatás került összevonásra a helyben adható települési támogatás körében, amelynek 

kritériumait az Szt-vel összhangban a helyi szociális rendelet szabályozza. 

A pénzbeli és szociális ellátások rendszerében éles külön választásra került az állam és az önkormányzat 

feladatat. Ennek következtében a helyi önkormányzatok felelőssége és teher vállalása is növekedett a 

településen élők szociális biztonságának előteremtése, fenntartása valamint a szociális segélyezés területén. 

Az egységesen kialakult települési támogatás, amely helyben igényelhető. 

A járási hivatalokhoz került ellátási formák: aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka, ápolási díj, 

közgyógyellátás, egészségügyi ellátásra való jogosultság  

Egyes ellátásokat érintő változások: 

Az aktív korúak ellátása differenciálódott, így kiszélesedett az ellátást igénybevevők köre az alábbiak 

szerint: 
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3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző 

foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak 

bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi 

és országos adatokkal is. 

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

15-64 év közötti állandó népesség (fő) 
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma (fő) 

Férfi                 

(TS 0803) 
Nő 

(TS 0804)         
Összesen Férfi (TS 0801) Nő (TS 0802) Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 2487 2444 4 931 132,25 5,3% 183,5 7,5% 316 6,4% 

2013 2467 2425 4 892 119,5 4,8% 144,25 5,9% 264 5,4% 

2014 2458 2431 4 889 93 3,8% 118,25 4,9% 211 4,3% 

2015 2448 2429 4 877 87,25 3,6% 99,5 4,1% 187 3,8% 

2016 2467 2406 4 873 68,5 2,8% 83,75 3,5% 152 3,1% 

2017 2 354 2 406 4 760 69,5 3,0% 70 2,9% 140 2,9% 

 

Általánosságban elmondható, hogy a megyében meglévő tendenciák a Városunkban is érvényesülnek Ácsi 

viszonylatban a táblázat adatai szerint a regisztrált álláskeresők száma fokozatosan csökken mind a nők mind 

a férfiak tekintetében. A nemek közötti eltérés 2015 évtől kezdődően mérséklődött. A családtámogatási 

rendszer előnyös változtatásait célzottságát látszik igazolni. A mutatók tanúságai alapján városunkban a 

regisztrált munkanélküliek száma az országos munkanélküliségi rátától kedvező irányban mutat eltérést. Az 

oszlop diagram jól szemlélteti, a javuló tendenciát. 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

351 279 203 175 139 99

Fő 8,25 6,75 6,25 5,5 6,25 3,5

% 2,4% 2,4% 3,1% 3,2% 4,5% 3,5%

Fő 40 35,75 24,25 18,5 14,25 13,5

% 11,4% 12,8% 11,9% 10,6% 10,3% 13,7%

Fő 38,75 28 17 17,25 12,75 9,5

% 11,1% 10,0% 8,4% 9,9% 9,2% 9,6%

Fő 38,75 28 17 17,25 12,75 9,5

% 11,1% 10,0% 8,4% 9,9% 9,2% 9,6%

Fő 36 26,5 19 16,5 13,5 8,5

% 10,3% 9,5% 9,4% 9,5% 9,7% 8,6%

Fő 36 32,25 24 20,5 20,5 12,25

% 10,3% 11,5% 11,8% 11,7% 14,7% 12,4%

Fő 33,75 30,5 22,75 13 14,25 12,5

% 9,6% 10,9% 11,2% 7,4% 10,3% 12,7%

Fő 32,25 23 19 17 9,25 8

% 9,2% 8,2% 9,4% 9,7% 6,7% 8,1%

Fő 39,5 31,75 24,5 24,5 17,25 10,25

% 11,3% 11,4% 12,1% 14,0% 12,4% 10,4%

Fő 47,25 36,75 29,25 24,5 18,25 11,25

% 13,5% 13,2% 14,4% 14,0% 13,1% 11,4%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint

35-39 év (TS 1006)

40-44 év (TS 1007)

50-54 év (TS 1009)

45-49 év (TS 1008)

Regisztrált munkanélküliek/ 

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen

20 év alatti (TS 1002)

20-24 év (TS 1003)

25-29 év (TS 1004)

30-34 év (TS 1005)

55-59 év (TS 1010)

59 év feletti (TS 1011)

Fő 

összesen

 

 

A helyzet javulása a korcsoportos megoszlások szerinti kimutatásban is észrevehető. Az életkorok alapján 

végzett összehasonlítás azonban rámutat a 20-24 év közöttiek és a 40 év felettiek továbbra is előnytelen 

helyzetére, a megnevezett korosztály munka-erőpiaci részvétele alacsonyabb a többiekéhez képest. Ez felveti 

20-24 éves korosztálynál a munkaerőpiac kínálat és a végzettség összehangolásának igényét, míg a másik 

korosztály esetében a meglévő tudások és a munka erőpiaci lehetőségek meglévőségének összhangját. 

Fontos megemlíteni azonban, hogy a településen élnek olyan lakosok is, akik a Járási Hivatal nyilvántartási 

rendszerében nem szerepelnek így ezek az adatok a helyzetüket nem tükrözik. 

Az életminőség romlásának kockázatát hordozza magában a munkanélküli állapot, a tartósság kialakulása 

akár szegénység konzerválódásához is vezethet. Ezért is lenne fontos vizsgálnunk, hogy a regisztrált 

munkanélküliek közül 180 napot meghaladó regisztráltak számát. 
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% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők

2012 15,99 N.A. N.A. 0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

2013 13,36 N.A. N.A. 0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

2014 18,52 N.A. N.A. 0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

2015 20,21 N.A. N.A. 0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

2016 21,94 N.A. N.A. 0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

2017 24,91 N.A. N.A. 0 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

180 napon túli nyilvántartott 

álláskeresők száma nemek 

szerint

Nők és férfiak aránya, a 

180 napon túli 

nyilvántartott 

álláskeresőkön belül

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma és aránya nemek szerint

Év 

180 napnál 

hosszabb ideje 

regisztrált 

munkanélkülie

k aránya (TS 

 

 

 

 

 

 

Az adatgyűjtés nem vezetett megfelelő eredményre, a kívánt bontásban a Foglalkoztatási Osztály sem 

rendelkezik ezen adatokkal. A meglévő adatok az alábbi olvasható ki, a tartós munkanélküliek aránya a 

kedvező munkanélküliségi ráta és foglalkoztatási mutató ellenére is növekvő tendenciát mutat azok száma, 

akik 180 napnál hosszabb ideje regisztráltak.  

 

 A munkaerőpiacról kikerültek közül a pályakezdők helyzetének alakulását figyelhetjük meg a következő 

táblázaton. A munkaerőpiac elvárásai ma már nemcsak a végzettségre, a szakképzettségre, hanem a 

különböző személyes kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra 

vonatkoznak, a fiataloknak mindezen szempontoknak kell eleget tenniük. 

 

 

 



 19 

 

 

Fő % Fő % Fő %

2012 111 52,1% 102 47,9% 213 100,0%

2013 95 50,8% 92 49,2% 187 100,0%

2014 57 47,5% 63 52,5% 120 100,0%

2015 37 43,0% 49 57,0% 86 100,0%

2016 29 43,3% 38 56,7% 67 100,0%

2017 27 48,2% 29 51,8% 56 100,0%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

NőÉv 

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

Férfi

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

éves népesség száma (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.)

Összesen

 

 

 

 

 

 

A pályakezdők álláskeresők száma jelentős csökkenést mutat,számuk az elmúlt helyzetelemzés óta felére 

csökkent. A kedvező tendencia a korcsoporti bontás adatsoraiból is kiolvasható. A tendencia fenntartása 

érdekében továbbra is kiemelkedő fontosságú, hogy a fiatalok széleskörű a munkaerőpiacon hasznosítható 

tudást kapjanak, a foglalkoztatók pedig nyitottak legyenek alkalmazásukra. 
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

Férfi (TS 1601) Nő (TS 1602) Férfi Nő

% % % %

2001 91 96,4 9,00% 3,60%

2011 82 91,9 18,00% 8,10%

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év 

Legalább az általános iskola 8. 

évfolyamát elvégzett 15 éves és 

idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában  

Iskolai végzettséggel

nem rendelkező 15 éves és 

idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában

 

 

 

 

A 2011 népszámlálás adatait figyelembe véve, megállapítható, hogy a korábbi felméréséhez képest 

növekedett a 15 évesnél idősebb lakosok körében az általános iskolai végzettséget mellőzők aránya. A 

jogszabályértelmében 2001-tól a tankötelezettség 16 év, a túlkoros tanulóknak a vonzáskörzetben 

elhelyezkedő Szakiskolában nyílik lehetőség tanulmányaik folytatására, az alap iskolai végzettség 

megszerzésére kiegészítve szakmai alapkompetenciákkal.  

 

Sajnos az adatgyűjtés során a felnőttoktatásról, képzésről nem rendelkezünk megfelelő adatokkal. A 

felnőttképzésre a városban nincs lehetőség, így ezek az adatok a településre nem kerülnek vissza más 

környező településen jelennek meg önálló bontásban nem lelhetőek fel. 
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Az alacsonyabb iskolai végzettség a munkaerőpiacon történő elhelyezkedést nehezíti. Az utóbbi évek 

trendjei alapján az alacsonyabb presztízsű munkahelyekre is a korábbinál magasabb iskolai végzettség 

szükséges. A táblázat oszlopait összevetve észrevehető, hogy a 8 általános iskolai végzettséggel nem 

rendelkezők körében ingadozó, míg a 8 általános vagy attól magasabb végzettségűek esetén egyértelműen 

csökken a munkanélküliség aránya. 

 Fő Fő % Fő % Fő %

2012 316 10,5 3,3% 115,5 36,6% 189,75 60,1%

2013 264 9,75 3,7% 96,75 36,7% 157,25 59,6%

2014 211 8,75 4,1% 77 36,4% 125,5 59,4%

2015 187 5,75 3,1% 68,5 36,7% 112,5 60,2%

2016 152 4,5 3,0% 57,25 37,6% 90,5 59,4%

2017 140 6,25 4,5% 53,25 38,2% 80 57,3%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

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

Év

Regisztrált 

munkanélkülie

k/nyilvántartot

t álláskeresők 

száma 

összesen

8 általánosnál magasabb 

iskolai végzettség (TS 0903)

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 

végzettség szerint

8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség

Általános iskolai 

végzettség (TS 0902)

 

 

A munkanélküliek összetételéből egyértelműen meghatározható, hogy az alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya több mint felét teszik ki a létszámnak. Ezen csoport hátrányai számottevők leküzdéséhez 

segítségre van szükségük. 
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a) közfoglalkoztatás 

A közfoglalkoztatás a halmozottan hátrányos helyzetű, munkaképes korú, munkára alkalmas egészségi 

állapotú, vagy megváltozott munkaképességű azonban rehabilitálható, de munkahellyel tartósan nem 

rendelkező, ezért állami támogatást – pl. foglalkoztatást helyettesítő támogatást – igénybe vevő emberek 

számára biztosít határozott időtartamra jövedelemszerző tevékenységet. 

Célja, hogy a már hosszabb ideje inaktív, ezért magas szegénységi kockázatú csoportok számára nyújtson 

lehetőséget a munkaerőpiacra történő el/visszahelyezkedésre.  

 

A foglalkoztatási helyzet javulásához az utóbbi évek közfoglalkoztatási programjai jelentősen 

hozzájárultak, illetve van egy olyan réteg, amelynek munkához juttatása hosszú távon csak ilyen 

formában lehetséges. A cél változatlanul az, hogy minél több közfoglalkoztatottnak legyen 

lehetősége állást találni az elsődleges munkaerőpiacon. A közfoglalkoztatásban dolgozók ilyen 

irányba terelését a kormány eddig is számos direkt eszközzel (elhelyezkedési juttatás, 

munkahelyvédelmi akcióterv, megváltozott munkaképességűek támogatása) segítette, míg az indirekt 

eszközök közül kiemelt szerepet játszik a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, amely növelte a 

közfoglalkoztatáshoz viszonyított kereslet többletet. 

Forrás: KSH statisztikai tükör 2017. I. félév 

 

A közfoglalkoztatottak számáról pontos adattal nem rendelkezünk, a helyi szakemberek tapasztalatai azt 

látják igazolni, hogy szinte ugyanazok az emberek kerülnek évről évre vissza ebbe az ördögi körbe. 

Hosszabb rövidebb időre képzés el végzéséig kerülnek el innét, de gyakran ezek a tudások, ismeretek sem 

adaptálhatóak számukra. Mások megpróbálkoznak ugyan az elsődleges munkaerőpiacon történő 

érvényesüléssel, de fizikai egészégi állapotuk nem megfelelő a többműszakos munkarend, bejárás olyan 

kihívásokat nyújt, amelyben nem tudnak helytállni. Elvétve előfordul olyan is, aki megelégszik a 

rendelkezésre álló lehetőségekkel és kellő motiváció hiányában marad ezen a munkaterületen. 

A közfoglalkoztatás egy védett körülményeket biztosító közeg, amely támogat és elvárást közvetít egyben. A 

bevont személyek foglalkoztathatóságának javítása, motivációjának felkeltése a célja. 

Ács városában az elmúlt években is biztosítva volt a közmunka lehetősége. A város intézményeiben 

vállalhattak ennek keretében munkát. A külterületen élő munkavállalók részére biztosítva volt a helyben 

elvégezhető feladatok vállalása, így a bejárás nehézségeivel nem kellett megbirkózniuk. 

 

 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, 

potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben 

működő foglalkoztatási programok stb.) 

Ács Város elhelyezkedés közlekedés szempontjából nagyon kedvező. A település vonzáskörzetében több 

nagyobb város is elérhető, ez lehetővé teszi olyan egészségügyi, foglalkoztatás vagy oktatás területén 

jelenlévő szolgáltatások elérését, amelyek a városon belül nem találhatóak meg. Esélyegyenlőségi 
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szempontokat vizsgálva viszont a kiemelt célcsoportok számára ez nagyobb feladatot jelent. Úgy ahogy a 

városon belüli közlekedés nehézsége elsősorban a külterületen élők, valamint az idősek számára jelent 

kihívást. Ács nagykiterjedésű város számos külterülettel, bizonyos területi egységekre jellemző az utak 

alacsony infrastruktúrája, a városközpont megközelítésének nehézsége is akadályt jelenthet a külterületen 

élők számára. Az Önkormányzat tudatos városrendezési politikája valamint az Ácsi Szociális 

Alapszolgáltatási Központ által biztosított tevékenysége segíti a külterületeken élők valamint az idősek 

helyzetét. 

 

 

 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a 

településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

Környező települések biztosítottak ezek a lehetőségek, a kedvező infrastrukturális adottságoknak 

köszönhetően az elérésük biztosított. Fontos lenne a jövőben is a minőségi szakképzés preferálása, hiszen ez 

létfontosságú a kedvező munkaerőpiaci trendek fenntartásához, a gazdaság versenyképességének 

fenntartásához, bérek felzárkóztatásához.  

 

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

egyéb munkaerő-piaciszolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 

Környező települések biztosítottak ezek a lehetőségek. 

 

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

foglalkoztatása 

A romák és a foglalkoztatás nem összekapcsolódó adat, így erre vonatkozó információval nem rendelkezünk. 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Nem történt ilyen eset. 

 

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

kapcsolódó támogatások 

 

A társadalmi helyzetet nagymértékben meghatározza, hogy milyen jövedelmek ellátások szolgáltatások 

állnak rendelkezésre. Az előző HEP elkészítése óta jelentősen átalakult az ellátórendszer. 

A település önkormányzata és a jogszabályváltozás is a család, mint egységben történő rendszer szemléletű 

ellátás biztosítását preferálja. Család, mint a társadalom alappillére legkisebb egysége tekinthető a segélyezés 

szempontjából is alapul.  
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Rendkívüli települési támogatás 

 

A szociális igazgatás és a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi helyi szabályozásáról szóló 4/2015 

(II. 27). Önkormányzat Képviselő-testületi rendelet (továbbiakban Kt.) 5 -9. §-a szabályozza a rendkívüli 

települési támogatás megállapításának szabályait. 

 

A Kt leírja, hogy rendkívüli települési támogatást állapíthat meg átruházott hatáskörben a CSEB különösen 

annak, akinek: 

a) a tartós betegsége vagy rokkantsága miatt jelentős jövedelem-kiesése következett be, vagy 

b) a nyugdíjtörvény vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint folyósított ellátás kifizetése, a 

jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik, vagy 

c) önhibáján kívül legfeljebb 2 havi közüzemi díjhátraléka, halmozódott fel, melyet önerőből nem tud 

kiegyenlíteni vagy 

d) elhunyt hozzátartozója eltemettetésére, költsége merült fel, 

e) eseti gyógyszerei kiváltásának költsége realizálódott (a továbbiakban: rendkívüli gyógyszertámogatás), 

így különösen: 

ea) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egy-egy 

betegség miatt jelentkező magas gyógyszer kiadást jövedelmi helyzetük miatt azt nem képesek megfizetni, 

vagy 

eb) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer költsége együttesen,olyan 

nagymértékű, hogy azt nem képesek viselni. 

 

A Családsegítő és Egészségügyi bizottság ülésein a rendelet előírásainak figyelembe vételével hozza meg 

döntéseit. Az éves szinten egy család illetve gyermek számára oda ítélhető támogatás összege is 

meghatározásra került a rendeletben. 

A Kt. 10.§ (1) bekezdése szerint kivételes méltánylást érdemlő körülmények esetén, így különösen: ha a 

kérelmezőnek elemi kára keletkezett, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára lett, vagy 

azonnali intézkedést igénylő élethelyzetbe kerülő személynek, aki emiatt önmaga, illetve családja 

létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és anyagi segítségre szorul, a polgármester 

krízistámogatást állapíthat meg. 
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2017 évi adatok 

Megnevezés 

Összesen 

(Fő) 

Támogatásban 

részesített 

személyek 

Támogatási esetek 

Felhasznált 

(E Ft) 

Felhasznált 

(E Ft) 

 

Fő pénzb

eli 

természetbe

ni 

pénzbeli természetbe

ni 

pénzbeli természetbe

ni 

Rendkívüli 

települési 

támogatás 

 129  240  2029  

Krízis- 

támogatás 

 58  71  925  

Összesen: 187 187  311  2954  

 

 

Természetben történő önkormányzati segélyezés polgármesteri hatáskörben történt krízishelyzetek 

megelőzése hatékony gyors közvetlen segítségnyújtás érdekében. 

Az elmúlt években a segélyben részesülők száma az alábbiak szerint alakult: 

Az előző évhez képest mindkét támogatás kapcsán csökkent az igénylések száma.:2016-ban 215 fő 433 

esetben részesült segélyben, 2017-ben 185 fő 311 esetben. Látható, hogy nem csak a kérelmezők száma 

csökkent, hanem a kérelmek benyújtásának gyakorisága is. 

 

Az önkormányzati támogatásban részesülő családok sok esetben transzfer jövedelmekből élnek számukra 

átmeneti megoldást jelent csupán a segély háttérben, sok esetben életviteli problémák merülnek fel. 

A családi rendszerben sokszor egy fő minimálbér kereset is nagy előrelépést jelent, hiszen ennek összege 

drasztikusan emelkedett az utóbbi években. nehéz helyzetben vannak azok, akik kikerültek a munka 

erőpiacról. 

A helyzet bekövetkeztével bizonyos feltételek fennállása esetén az alábbi ellátási formák állnak az aktív 

álláskereső, de önállóan elhelyezkedni nem tudó személyek számára. 

Az álláskereséséi járadék, azok számára jelent lehetőséget akik, más rendszeres 

pénzellátásra nem jogosultak és vállalják az együttműködést, megelőző három éven belül legalább 360 nap 

jogosultsági idővel rendelkezik, és kereső tevékenységet nem folytat,(munkaviszonyban nem áll), és 
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vállalkozói tevékenységet sem folytat, és munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett 

eredményre. 

 számára az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztálya sem tud megfelelő munkahelyet 

felajánlani. 

 Az álláskeresési járadék folyósításának időtartama minimum 36 maximum 90 nap, mely szintén az ellátottak 

számának csökkenéséhez vezetett. Az álláskeresési támogatás után a munkanélküliek továbbra is 

együttműködhetnek a járási hivatallal: részt vehetnek képzéseken, a munkaerő piaci programokon. 

Amennyiben azonban a jogosultsági feltételeknek megfelel, a járási hivataltól aktív korúak ellátását 

igényelheti meg, amely rendszeres pénzbeli ellátás feltételeinek (1993. évi III. törvény szabályozza) 

fennállását a hivatal évente felülvizsgálja 

Év

15-64 év közötti 

állandó népesség 

száma

(TS 0803 és TS 0804 

összesen)

Álláskeresési 

segélyben 

részesülők (fő) - (TS 

1101)

Álláskeresési segélyben 

részesülők %

2012 4 931 10,5 0,2%

2013 4 892 16,25 0,3%

2014 4 889 22,75 0,5%

2015 4 877 23 0,5%

2016 4 873 21,75 0,4%

2017 4 760 22,75 0,5%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

 

Az adattáblák szerint s regisztrált munkanélküliek száma csökkent az álláskeresési járadékra jogosultak 

száma kismértékben ingadozó. 

Az álláskeresési segélyben részesülők száma alacsonyabb, ugyan de összességében mégis számottevő, hiszen 

ez az ellátási forma egy szűkebb réteget érint csupán. Számuk viszonylag állandó, az ellátás a munka-

erőpiaci elhelyezkedés szempontjából különösen szenzitív csoportot érint.  

Jogosultsági feltételek: 

Nem tud segítséggel sem megfelelő munkahelyet találni 

 a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez 

legfeljebb öt éve hiányzik (megállapításhoz szükséges életkor), és 

 legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült és az álláskeresési járadék folyósítási 

időtartamát kimerítette vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék 

folyósítása kereső tevékenység miatt megszűnt és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten 

nem szerez jogosultságot, és 

 az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy az előzőekben részletezett megszűnést 

követően három éven belül betölti a megállapításhoz szükséges életkort, és 
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 rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és 

 korhatár előtt ellátásban, szolgálati járandóságban, balett művészeti életjáradékban és átmeneti 

bányászjáradékban nem részesül. 

2015 márciusától a korábban jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátása a járási hivatal hatáskörébe 

került. Ezen időponttól aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg: 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás valamint egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. A 

számok alakulását a következő táblázat foglalja össze. 

Regisztrált 

munkanélküliek/nyil-

vántartott 

álláskeresők száma

(TS 1301)

Fő Fő %

2012 132 61,25 46,3%

2013 264 32 12,1%

2014 211 30,5 14,4%

2015 187 33,75 18,1%

2016 152 26,5 17,4%

2017 140 31,25 22,4%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

Év

Álláskeresési járadékra 

jogosultak (TS 1201)

 

 

Rendszeres szociális segélyben 

részesített regisztrált 

munkanélküliek száma 

(negyedévek átlaga) - TS 1401

(2015. február 28-tól az ellátás 

megszűnt, vagy külön vált EGYT-

Fő Fő
15-64 évesek %-

ában
Fő

Munkanélküliek %-

ában

2012 65,75 1,33% 61 46,12%

2013 62,25 1,27% 38 14,41%

2014 27 0,55% 29 13,73%

2015 36,5 7,9 0,75% 36 19,28%

2016 26,75 11,27 0,55% 22 14,45%

2017 18,25 0,38% 13 9,32%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma

Egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti 

támogatásban részesülők 

átlagos száma 2015. márc. 1-től 

érvényes módszertan szerint

(TS 5401)

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek 

átlagos havi száma (2015. 

március 01-től az ellátásra való 

jogosultság megváltozott)

Év
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Az aktív korúak ellátásában részesülők száma az elmúlt évben jelentősen csökkent.  

Az ápolási díjban részesülők száma kismértékben emelkedett. A közgyógyellátások száma 2015 évet 

követően növekedett meg nagyobb mértékben. 

Év

Közgyógyellátási 

igazolvánnyal 

rendelkezők száma

(TS 5601)

2012
185

2013 150

2014 136

2015 188

2016 180

2017 N.A.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.6.2. számú táblázat - 

Közgyógyellátási igazolvánnyal 

      

Év

Ápolási díj, alanyi 

jogon: 

támogatásban 

részesítettek évi 

átlagos száma (TS 

5901)

Ápolási díj, 

méltányossági 

alapon: 

támogatásban 

részesítettek évi 

átlagos száma

(TS 5902)

Összesen

2012 39 0 39

2013 32 0 32

2014 32 0 32

2015 38 0 38

2016 36 0 36

2017 N.A. N.A. N.A.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

 

 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális 

lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen 

lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő 

támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
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Év
 Lakásállomány (db)

(TS 4201)

2012 2723

2013 2722

2014 2722

2015 2724

2016 2725

2017 N.A.

Forrás: 

TeIR, KSH 

Tstar, 

önk. 

adatok         

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő szociális alapon bérbe adható lakásként hasznosított 

ingatlanok a városban elszórtan helyezkednek el, egy részük társasházakban, másik részük 

kertes, közös udvaros házakban található. Az önkormányzat célja ezen állomány 

fenntartásával, elsősorban a kevesebb jövedelemmel rendelkező, szegénységben, nem 

megfelelő lakhatási körülmények között élő személyek, családok lakhatásának biztosítása. 

A lakások pályáztatására vonatkozó szabályokat, a jogosultság feltételeit és az igénylők 

rangsorolására vonatkozó szempontrendszert a Lakásrendelet határozza meg. Szociális alapon 

csak olyan személy részére adható bérbe lakás, aki megfelel a feltételeknek és kérelmet terjeszt elő. 

 

a) bérlakás-állomány 

Az önkormányzat lakásállománya több típusú bérlakásokból tevődik össze. A szociális bérlakások valamint a 

költségelvű lakás. Az előzőnél a szociális rászorultság a fő szempont, míg az utóbbinál az a cél, hogy a bérlő 

a tényleges fenntartási költséget fizesse. Általában az igénylők nem képesek saját erőből a lakhatás 

megoldására, de alkalmasak a kiadások fedezésére. 

 

b) szociális lakhatás 

A szociális bérlakások száma alacsony, ez nem csak a városunkban, hanem az országban is megfigyelhető. A 

lakásokkal kapcsolatban olyan észrevételek is megfogalmazódtak, hogy alacsony a fizetési hajlandóság a 

lakbért és közüzemi díjakat illetően, és a lakásokat nem jó gazda módjára használják a bérlők. Ez nem 

kedvez a szociális bérlakások számának alakulásánál sem. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

A lakáscélra használt, nem lakáscélú ingatlanok számáról és elhelyezkedéséről pontos adatokkal nem 

rendelkezik a város. A szociális területen dolgozók tapasztalatai alapján többnyire külterületen fordul elő ez 

a lakhatási forma. Hétvégi üdülőkben korábban különbözőcélra rendszeresített mára átalakított épületben is 
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laknak családok, Ezeket a háztartásokat általában nagy lakósűrűség, rossz körülmények, kusza lakhatási 

viszonyok jellemzik. 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

A helyi rendelet a szociális törvény módosítása alapján lakásfenntartási támogatást kivezetésre került a 

jogszabályból, ezen időponttól normatív lakásfenntartás nem volt megállapítható. A családok ilyen formában 

nem kaphattak segítséget kiadásaik mérsékléséhez. A lakosság közüzemi kiadásának mérsékléséhez járult 

hozzá a rezsicsökkentés bevezetés, amely ugyan minden háztartás számára kedvezményt nyújt, de nehéz 

körülmények között élők számára a célzott támogatás is nagy segítséget jelentett. Az ellátások iránti igény 

csökkenését a Kormány és a Parlament döntése alapján végrehajtott – a lakosság közüzemi kiadásait 

jelentősen mérséklő – rezsicsökkentés befolyásolhatta. 

 

f) eladósodottság 

Az eladósodottság mértékéről pontos számszerű kimutatás nem lelhető fel. A szociális szakemberek a 

segítőtevékenység folytatása során gyakorta találkoznak ezzel a problémával. A fogyasztói szemléletű 

társadalom egyre inkább a kiadások erőn felüli vállalása felé tereli népességet. Sokszor kerülnek ez által a 

családok az eladósodás helyzetében, a következményekkel nem számolva. Az egyik adósság maga után 

vonja a másikat a bevételek még nem is kézzel foghatóak, de már semmivé váltak. 

 

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

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 
Ács Városfejlesztési Koncepció vizsgálta Ács területi adottságait a segélyezési mutatók, iskolai végzettség, 

munkanélküliségi ráta értékeinek vizsgálata alapján nem tárt fel szegregátumot.  

Ács Településfejlesztési Koncepció hivatkozásában egy kartotékon jelölt területen szegregátumként jelöl de 

nem nevezi meg. 

  

Ács Város az egyik legnagyobb alapterülettel rendelkező település a megyében, amely viszonylag sűrűn 

lakott belterülettel, és szerteágazó külterülettel rendelkezik. A Város belterülete: 5,38 km2 külterülete 98,45 

km2A szolgáltatásokhoz való hozzáférés, infrastrukturális előnyök így nem egyenletesen elérhetőek a 

településen élők számára. 
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Településrész lakónépesség 
lakások 

száma 

Nem 

lakott 

üdülők 

Külterület jellege 
Központtól 

mért távolság 

Központi 

belterület 
7030 2599 - - - 

Felsőszőlő 13 5 205 
gazd.tevékenységhez nem 

köthető lakóhely 
2,5 

Vaspuszta 36 14 - mezőgazdasági lakóhely 8,0 

Hosszúhegy 5 4 39 mezőgazdasági lakóhely 3,8 

Jegespuszta 87 24 - mezőgazdasági lakóhely 11,0 

Forrás: Wikipédia https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81cs_(telep%C3%BCl%C3%A9s) 

 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. 

életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek aránya, stb.) 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

A két alpont összesítve területi egységekre vetítve vonatkozóan lett összefoglalva. 

Jegespuszta 

A település rész megközelíthetősége továbbra is nehézséget jelent, szilárd burkolatú úton hozzávetőleg 

félórát-26 km- kell megtenni. A város infrastrukturális adottságai kevésbé érzékelhetőek az itt élők számára. 

 A külterületen élők számáról nincsenek pontos adataink. Felmérések elvétve készülnek az itt élőkről. 

Másrészről a mobilitási adatok itt jelentősebbek, mint máshol, amely nehezíti a pontos helyzetkép 

kialakítását. 

 A Szociális Alapszolgáltatási Központ 2011 felmérést készített , amelynek célja az volt, hogy A Jeges 

pusztán élő családok számának, összetételének, életkörülményeinek a felmérjék és az ott élők szükségleteit, 

a feltérképezték, az alábbi megállapításokat tették: 

 A pusztán élők életkor szerinti megoszlása azt mutatja, hogy a 18 év alattiak az ott élők 36,5%-át 

teszik ki, a felnőtt korú lakosság pedig: 64,5%. 

 Magas az itt élők között az alacsony iskolai végzettségűek aránya, 22%-a 8 általánost sem végezte 

el. 

 Magas az alkalmi munkából illetve transzferjövedelmekből élők aránya. Főként a gyermekek után 

járó ellátásokból élők száma magas. 
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A védőnői szolgálat és a családsegítők is rendszeresen kijárnak a pusztára. 

 A kedvezőtlen közlekedési lehetőségek hatással vannak az iskoláztatásra, munkavállalásra, és az 

élet minden területére. 

 Közművesítés hiány, csatorna (megoldatlan) ivóvíz ellátottsága részben megoldott 

 A tulajdon viszonyok tisztázatlansága az itt lakók közül csak   saját tulajdonú lakásban él, sokan 

korábban fizettek bérleti díjat de jelenleg a főbérlő/ tulajdonos személye tisztázatlan. A szívességi 

lakáshasználók aránya: 15 család  

 Az itt élők köre két csoportra különül el: a korábban mezőgazdasági munkák miatt ide települő, 

jelenleg nyugdíjas éveit töltő korosztály, illetve a szívességi lakáshasználók köre. Közöttük 

feszültség tapasztalható. 

 

A felmérés óta eltelt időszakban több kisgyermek született és néhány fiatal elköltözött majd családostul 

érkezett vissza a pusztára, ez is egy jelzője a mobilitási lehetőségek bezárulásának. Az itt élők népesedési 

folyamatai, némiképp eltér a városétól, itt magasabb a születés szám és a családalapítás/gyermekvállalás 

időszaka is jóval korábbra tevődik.(2013 óta 8 kisbaba született) Az átlagos gyerekszám is magasabb, mint a 

városban előforduló. Az itt élők munkavállalási szokásaira jellemző az alkalmi /idénymunka végzése, amely 

hullámzó életszínvonalhoz és anyagi helyzethez vezet. Az itt élők hosszú távú élet tervekkel nem 

rendelkeznek, elképzeléseiket rövidebb időtartamokra alakítják ki fizetéstől-fizetésig, amely egy hetet jelent 

általában. Mindennapjaikat a gyors szükséglet kielégítés jellemzi az élet minden területén. 

Az itt élők többségének 8 általános iskolai végzettsége van vagy annál alacsonyabb. A gyermekek számára 

sem jelent értéket a tanulás.  

Sokan lemorzsolódnak az iskolai életpályájukat középiskola elvégzése előtt félbe hagyják. A településre 

iskolás busz hordja be a gyerekeket, és viszi haza őket napközi után. 

A jeges pusztán élőket egy másik település orvosa látta el, de a helység, ahol rendelés zajlott a helysége 

alkalmatlanná vált így jelenleg az orvos ellátás megosztott Ács és Bana között. 

A tulajdonviszonyok változatlanok, ennek rendezése szükséges lenne. Az itt élők a hagyományos hatajtós 

lakásokban élnek, használatukat felosztják egymás között és alakítanak ki új lakrészeket a fiatalok számára. 

A lakások komfort fokozata alacsony. Kis alapterülettel és 1,2 helység számmal rendelkeznek.(szoba 

Konyha). A magas gyermekszámból adódóan a lakósűrűség is magas. A generációk együtt élése inkább a téli 

időszakban jellemző, a fűtés költségek minimalizálása miatt. Az utóbbi időben 3 házhoz vezették be a vizet 

és egy telken kerítés jött létre. 

Az előző tervkészítés óta a településrész egy önkormányzat tulajdonában álló ingatlannal gazdagodott. Ez 

az úgynevezett közösségi ház nem csak az esztétikai értékével, hanem tartalmas programgazdagságával és 

szolgáltatásaival könnyíti meg az itt élők mindennapjait. 

 

A gyermekek szociális kompetenciáinak fejlesztését célul tűzte ki az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási 

Központ is. Jeges puszta közösségi életének fejlesztéséhez kapott lehetőséget egy önkormányzati 



 33 

ingatlanban. A gyermekek helyzetének vizsgálata nem történhet elkülönítve a külterület miliőjének 

elemzésétől így az itt megemlített problémák szorosan összefüggenek a mélyszegénységben élőkéve. 

 

Vaspuszta 

A lakott külterületek közül a második legnépesebb. Pontos felmérési adatokkal nem rendelkezünk. 

Tisztázatlanok a tulajdonviszonyok, többnyire tulajdonosok az itt élők. A csatorna hiánya itt is jelentős 

probléma, az ivóvíz ellátottsága megoldott. A korösszetétel magas szórást mutat a településrész két 

elkülönülő részre, tagolódik. A Szociális Alapszolgáltatási Központ részleges információkkal rendelkezik. A 

kietlenebb részen újabb betelepülési hullámnak lehetünk tanúi. A korábban elnéptelenedni látszó házsor új 

családokkal bővült. ( 1 család 2 gyermekkel + 3 család 8 gyermekkel) 

 

Homokszőlő szőlő 

Ács külterületi része, amely az alacsony ingatlanárak miatt vált vonzóvá az elmúlt időszakban. Ezen a 

településrészen élők csak földúton tudják megközelíteni a városközpontot. Az utóbbi évek tapasztalatai 

alapján egyre több kisgyermekes család költözik ide gyakran alacsonykomfort fokozatú ingatlanba. Fontos 

lenne számukra a közlekedési nehézségek megoldás. Nagy forgalmú úttesten kel gyalogos átkelőhely 

hiányában átkelni. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

Az egészség alapvető emberi jog, ami teljes fizikai, lelki és társadalmi jólétet jelent, és nem egyszerűen a 

betegség vagy a fogyatékosság hiányát. Az egészséghez való jog tágabb értelmű, mint az egészségügyi 

ellátáshoz való jog. Az egészségügyi alapellátásról szóló törvény definiálja az 

alapellátás céljait, feladatait az egyes alapellátás körébe tartozó ellátások sajátosságait. Meghatározza az 

egészségügyi alapellátás prevenciós feladatait. A törvény rögzíti a települési önkormányzatok feladatait is. A 

helyi állampolgárok a közszolgáltatások többségét az alapellátások teljes körét helyben éri el. Az 

Önkormányzat minden kötelező feladatát ellátja, a megjelenő lakossági igények alapján pályázati 

erőforrásokból törekszik kielégíteni az itt élők igényeit. 

Az egészségügyi szolgáltatások az alábbi funkciókat kell betölteniük:  

Betegség megelőzés, egészségi állapot felmérése, egészségügyi felvilágosítás, gyógykezelés gondozás és 

rehabilitáció, szakorvoshoz történő irányítás, beteg otthonában történő ellátás. 

Az egészségügyi alapellátás keretében Ács Város lakóinak ellátásáról immár csak 3 felnőtt házi orvos 1 

gyermekorvos és 3 védőnő gondoskodik. 

Egy körzetbe általánosságban 1300-2600 közötti beteg szám jellemzi. A körzetek újraelosztásánál minden 

körzet növekedett nem teljesen arányosan. A házi orvosok körzetenként eltérő szolgáltatásokat nyújtanak a 
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hozzájuk tartozó páciensek számára. Összevetve az alábbi jellemzők állapíthatóak meg a Város egészségügyi 

állapotát tekintve. A körzetekben vezető helyen szerepel a megbetegedések között: a szív és érrendszeri 

megbetegedések, a cukorbetegség és a daganatos megbetegedések, mozgásszervi betegségek. A házi orvosok 

gondot fordítanak a betegségek megelőzésére rendszeresen, végeznek körzeteikben szűrővizsgálatokat: 

nőgyógyászati, tüdőgyógyászati, allergológiai, illetve küldik betegeiket ilyen vizsgálatokra: mammográfia, 

csontritkulás, urológia. A táppénzes napok száma az utóbbi években megemelkedett. A kivizsgálások olykor 

hosszú ideig elnyúlnak így az ez gyógyítás hatékonyságának a rovására megy. Ez a tényező, amely országos 

jelenség nehezíti a betegek és az orvosok helyzetét.  

A leggyakrabban igénybe vett védőoltások közé sorolható az influenza elleni a kullancs által terjesztett 

agyvelőgyulladás elleni, tüdőgyulladás elleni szérumok. Tevékenységük során egyre inkább tapasztalják a 

feloldatlan stressz következtében kialakuló lelki majd szervi megbetegedéseket. A fokozott rizikójú betegek 

száma is emelkedik, ez főként a fiatalkorban elkezdődő rossz szokások kialakulásával magyarázható.(nem 

megfelelő táplálkozási szokások, káros szenvedélyek-drog alkohol dohányzás-mozgás szegény kultúra) az 

egészségtelen életmód folytatása rontja az életkilátásokat és hozzájárul az akut megbetegedések 

kialakulásához. Az egészségi állapot romlásához, sérülékenységéhez hozzájárul a túlhajszolt megfeszített 

életmód többműszakos munkarend, kedvezőtlen munka, életfeltételek. 

Egyik másik körzetükben általános egészségi állapothoz kapcsolódó szűrővizsgálatokat végeznek: A 

cukorbetegség és a szív, érrendszeri betegségek rizikófaktorainak a szűrése folyamatosan történik. 

 

Fogorvosi alapellátás két körzetben biztosított. A rendelés folyamatosan csak egy rendelőben zajlik a 

szájhigiéniás állapotok felmérése és kezelések mellett fogpótlás is történik. Az iskolai szűrővizsgálatot is 

ellátják. A szájhigiéniás állapotok javítása helyes fogmosási technika elsajátítása fontos lenne. 

A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a védőnői ellátásról. Ide 

tartozik a területi védőnői ellátás (korábban körzeti védőnői szolgálat), mely magában foglalja az óvodai és 

az iskola-egészségügyi ellátás. A területi védőnők kiemelt feladatai, közé tartozik: a nő védelem, a várandós 

anyák gondozása, gyermekágyas időszakban tanácsadás, 0-6 éves korú gyermekek gondozása, óvodai 

védőnői feladatok, egyéni és közösségi egészségfejlesztés.   Az iskola-védőnői tevékenységet ellátók a 6-18 

évesek, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző iskola-

egészségügyi ellátásában vesznek részt. Közreműködnek az előírt orvosi vizsgálatok, szűrővizsgálatok, 

védőoltások szervezésében, elvégzik az általuk végezhető szűrővizsgálatokat, részt vesznek az iskolai 

helyiségek, és környezet, az étkeztetés higiénés ellenőrzésében. Fontos feladatuk a fokozott gondozást 

igénylők nyilvántartása, támogatása, állapotuk nyomon követése, továbbá az egészségnevelés, a 

pályaválasztás segítése, szükség esetén az elsősegélynyújtás. Feladatuk ellátásában szorosan 

együttműködnek az iskolát ellátó orvossal, a pedagógusokkal, a szülőkkel, a gyermekekkel és más illetékes 

szakemberekkel, civil szervezetekkel. 

/forrás:Magyar Védőnők Egyesülete/ 
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Az Önkormányzat minden kötelező feladatát ellátja, az alapellátásokhoz a településen hozzáférhetőek. Az 

egészségügy átszerveződése miatt egyes ellátásokhoz csak távolabbi településen érnek el az itt élők, az 

ellátások fizikai távolságának növekedése országszerte jelentkező probléma. 

Gyakran felmerülő probléma, a hosszú előjegyzési idő a különböző vizsgálatokra, amely nehézkes és komoly 

problémát jelent országos szinten. A vonzás körzetben lévő Kórházi ellátás is egy napos sebészetre 

korlátozódott, amely meghatározó változás az itt élők életében. A fekvőbeteg ellátás területén előrelépésnek 

mondható a megye határon történő elhelyezkedés révén a Győri Petz Aladár Megyei Kórház szolgáltatásait 

vehetik igénybe a város lakói. Az viszont számottevő probléma az összevont ellátások tekintetében, hogy a 

sürgősségi osztályokon is több órás várakozási idő, amely alatt állapotrosszabbodás is felléphet. A 

fekvőbeteg osztályok túlzsúfoltak. 

Ünnepnapokon és hétvégén a központi ügyelet látja el a szolgáltatást igénybe vevőket.  

A városlakók számára Gyógyszertár is rendelkezésre áll a településen, valamint látszerész szaküzlet is 

elérhető. 

 

A népegészségügyi, kora gyermekkori kötelező szűrésekhez való hozzáférés a lakosság számára biztosított, a 

védőnők látják el.  

A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés a korai neurológia csak a vonzáskörzetében érhető 

el. Gyógytorna foglalkozások a településen is elérhetőek. 

A prevenciós és népegészségügyi szűrőprogramok többsége vonzáskörzet településein érhetőek el. 

Kampányszerűen szerveződnek a településen. Egy határon átnyúló projekt keretében az Ácsi Szociális 

Alapszolgáltatási Központ szervezésében több szűrővizsgálat került lebonyolításra. A vizsgálatok 

mindenalkalommal díjmentesek voltak. Több alkalommal a szűrést egészséghez kapcsolódó interaktív 

előadás előzte meg növelve az érdeklődést és az egészségfontosságának tudatát a város lakói számára. 

 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

Közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

Az önkormányzat minden köznevelési intézményben, bölcsődében és idősek klubjában megszervezi a 

közétkeztetést, amely megfelel az érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó elvárásoknak. A 

szolgáltatók minőségi és mennyiségi ellenőrzése megvalósul, több esetben történnek észrevételezések az étel 

minőségével, mennyiségével, kapcsolatban, visszajelzések folyamatosak de nem minden esetben hoznak 

eredményt. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

A sport jelentősége a mindennapokban egyre inkább hangsúlyossá válik. A közélet és az egészséges életmód 

szerves része, így településünkön is meghatározó. Az életmód részét képezi egészen kisiskolás kortól a 

mindennapos testnevelés segítségével a jövő nemzedéke számra életigénnyé válik. 
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A sporttevékenység magában foglalja a testnevelés és sportkultúra valamennyi formáját, a 

gyermekek és felnőttek test kulturális, rekreációs és szabadidős tevékenységétől, rendszeres testmozgásától a 

technikai és szellemi sportokon át a versenysportig, testedzés és az egészségmegőrzés minden kapcsolódó 

területét. Településünkön is számos válfaja megtalálható. Több szervezet is biztosít ilyen lehetőségeket, 

vannak, amelyek rendszeres edzések formájában, de akad olyan rendezvény is, amely az éppen megmozdulni 

vágyóknak biztosít lehetőséget. 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Településünkön a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások széleskörű összehangolt 

támogatást biztosítanak az itt élők számára. A segítségnyújtás elméleti alapjait a preventív 

rendszerszemléletű szociális munka biztosítja. Ezen pillérekre támaszkodva elsődleges cél az állampolgárok 

autonóm életvitelének, ehhez szükséges készségeknek a megőrzése, erősítése. 

A szociális szolgáltatások összehangoltan koordináltan egy intézmény önálló szakmai egységeiként 

nyújtanak magas színvonalú szolgáltatásokat bölcsődétől egészen az időskorig. A helyi szociális 

ellátórendszer középpontjában a segítségre szoruló, segítséget elfogadó egyén-család, közösség áll, akinek 

ellátása során az emberi értékek tiszteletben tartása mellett szakma követelményeinek eleget téve nyújtanak 

támogatást.  

 

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

nyújtásakor 

Az önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés miatt az 

egyenlő bánásmód követelményének megsértése okán nem indult eljárás, szankció megállapítására sem 

került sor. 

 

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

ellátórendszer keretein belül 

A pénzbeli ellátások és a közszolgáltatások szervezése során pozitív diszkriminációval segítjük a 

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

nyilvánossá eszközeinek alkalmazásával történik. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

Bartók Béla Művelődési Ház 

A helyi lakosság művelődési igényeinek, szükségleteinek kielégítésre, művészeti alkotások bemutatására, 

kulturális érték közvetítésre, törekszik. Kulturális rendezvényeivel törekszik a város lakói számára tartalmas 

együttlét a művelődés és a szórakozás lehetőségének biztosítására. A település szellemi, művészeti 

értékeinek hagyományainak feltárása, megismertetése a helyi művelődési szokások gondozása is célja.  



 37 

A város kulturális életét színesítik a különböző civil és egyéb szervezetek. Az intézmény szolgál otthonul 

ezen szervezetek rendezvényei számára is.  

További állandó programok színesítik a Művelődési Házba látogatók mindennapjait, szinte minden 

korosztály számára szerveződik szabadidős tevékenység. (teljesség igénye nélkül: megemlékezések, 

kézműves foglalkozások, zenebölcsi, klubfoglalkozások, nyelvtanfolyamok) 

Könyvtár 

A városi Könyvtár 140 m²-t foglal el a Kastély épületében, a felnőtt és gyermekrészleg egy helységben van, 

megújult olvasóbarát környezet várja az idelátogatókat. 

Szolgáltatásai: kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, dokumentumok helyben használata, elektronikus/online 

katalógus használata, információszolgáltatás, internethasználat, szkenelés, nyomtatás, fénymásolás 

 

A 2013-as évben került átadásra a Bagoly Vár, amely két kiállításnak ad otthont:  

- Cukorgyári emlékkiállítás 

- Hartmann Hungary gyártörténeti kiállítása 

 Ezen túl lehetőséget biztosít a Kossuth emlékszoba megtekintésére. 

A Városi Sportcsarnok számtalan kulturális, szociális és sportrendezvénynek biztosít megfelelő helyszínt. 

Rendezvények között számtalan helyi, de akár országos rangú sporteseménynek is helyet biztosít. Ennek 

érdekében több jelentős fejlesztés is történt mely hozzájárul a létesítmény még optimálisabb, színvonalasabb 

működéséhez. 

 

Helyi közösség tájékoztatása 

A közösségi tájékoztatás eszközei az elmúlt időszakban jelentős fejlődésen menetek keresztül, napjainkban 

már különböző felületeken hozzáférhetőek friss hírek információk. Helyi kábel tv biztosítja az egyik 

legjelentősebb információs csatornát. A műsorban a képviselő testület ülései a város eseményeiről 

összefoglalóiról szól. A képújság a lakosságot: a helyi hírekről, eseményekről, felhívásokról, valamint az 

általános tudnivalók mellett, az újdonságokról is tájékoztatja. Az Ácsi Tv adásai és a képújság online 

formában is elérhető az interneten. A lakosság széles körű információkat kaphat a város honlapjáról, illetve a 

hírportálokról. 

Az információkhoz való hozzájutás a mély szegénységben élők körében a fenti lehetőségek ellenére is 

korlátozott, hiszen többnyire ezek az emberek nem rendelkeznek azokkal az eszközökkel, amely lehetővé 

tenné az értesülést, így különösen külterületen van hangsúlyos jelentősége a személyes 

információnyújtásnak, amely elősegíti az itt élők tájékoztatását. Az infokomunikáció lehetősége sok esetben 

biztosított, azonban ezek rendeltetésszerű, illetve tudatos használata nem figyelhető meg csak nagyon szűk 

körben. 

 

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

Nem jellemzőek etnikai konfliktusok. 
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c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 

A Szociális Alapszolgáltatási Központ adománygyűjtő és adományközvetítő tevékenységet folytat egész 

éven át, akciókhoz kapcsolódva pedig önkéntesek, bevonásával bonyolítja le programjait. 

A közösségi oldalakon is folyamatosan hirdeti felhívásait. A civil szervezetek társadalmi felelősségvállalását 

egy későbbi fejezet ismerteti. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Kulturális tevékenységek mellett adományosztással is foglalkozik 

alkalomszerűen. Városi rangú rendezvényeken képviselteti magát. 
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Külterületen élőkről korábbi kimutatások felmérések 

állnak rendelkezésre 

Az adatok aktualizálása pontosítása 

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés nem 

egyenletesek a településen élők számára  

Az információhoz való hozzájutás nem egyenletes a 

településen 

- szolgáltatások igénybevételének elősegítése 

beszállítással, rendezvényekre történő eljuttatással 

- közösségi ház üzemeltetésével 

Az információhoz jutás egyenletességének 

elősegítése személyes információ közvetítéssel. 

Mélyszegénységben élők, krízisbe kerülők nehéz 

helyzete 

Célzott adományközvetítés kialakítása a városban 

- a romák és mély szegénységben élők szocializációs 

hátrányai jelentősek 

 

Csoportos alacsonyküszöbű ellátás biztosítása, 

amely segíti az alapvető szociális kompetenciák 

elsajátítását, általános normaértékrendszer 

közvetítését 

Munkaerő piaci hátrányok jelentősek, gyakran már a 

jelentkezésnél okoznak nehézséget 

Speciális felkészítő tréningek, amelyek elősegítik a 

felkészülést az állásinterjúra és a tesztírásra 

A szocializációs hátrányok számottevők A megfelelő mintanyújtás közösségfejlesztés 

A családtervezés spontenalitása, amelyet gyakran 

korai gyermekvállalás és a nagy létszámú 

családmodell kialakulásához vezet 

Tervezett családalapítás elősegítése, megfelelő, 

felelősségteljes, jövő orientált szülői attitűd 

kialakításának támogatása 
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4. A GYERMEKEK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE, GYERMEKSZEGÉNYSÉG 
 

A jövő megalapozása az ország és a település szempontjából is a gyermekek megfelelő fejlődésének 

biztosításán múlik. 

A gyermekvállalási kedv motiválása mellett fontos tényező a gyermekek általános társadalmi jólétének a 

biztosítása is. A hátrányok halmozódása veszélyezteti a gyermekek pszicho-szociális fejlődését. Jelentős 

fejlődési lemaradás tapasztalható azoknál a gyermekeknél, akik több éven keresztül szegénységben élnek. A 

hátrányos, halmozottan hátrányos, köztük roma gyermekek helyzetének javítása, a szegénység 

átörökítésének megakadályozása kulcsfontosságú feladat. 

 

 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

Ács város demográfiai mutatói az utóbbi években kedvezően alakultak, a gyermekek száma mérsékelt 

emelkedést mutat. 

Forrás: Polgármesteri Hivatal 

 

A korcsoportonkénti bontásnál megfigyelhető a 0-18 év közötti gyermekek számának pozitív egyenlege, a 

korosztályok többségénél minimális növekedés vagy stagnálás figyelhető meg. 

 A kedvező tendencia részben a családtámogatási rendszer nagyfokú gyermekvállalást predesztináló 

átalakulásának részben a helyi szociálpolitikai támogatások célzottságának köszönhetőek. 

Településünk tudatos célkitűzései között szerepelt a város társadalmát fiatalítani. A környező vidék számára 

vonzó élhető kisvárossá alakítani, ahová fiatalok szívesen kötöznek letelepedési szándékkal. A kialakulóban 

Korcsoport 

2018.01.01. 

Férfi 

fő 

Nő 

fő 

 

Együtt 

fő  

2013.12

.31 fő 

2015.01

.01 

fő 

2016.01

.01. 

fő 

 

2017.

01.01. 

+/- 

0-2 115 92 207 157 197 190 197 +1

0 

3-6 137 141 278 276 274 279 275 +3 

7-14 309 250 559 583 586 566 566 -7 

15-18 155 185 340 324 329 331 335 +5 

0-18 716 668 1384 1340 1386 1366 1373 +1

1 

19-60 2133 2016 4149 4168 4193 4143 4181 -32 

61-102 éves 667 979 1646 1562 1511 1547 1584 +6

2 

Összesen: 3492 3646 7179 7070 7090 7056 7138 +4

1 
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lévő népesedési trend igazolni látszik az intézkedések eredményességét, fenntarthatóságának átgondolása, 

továbbfejlesztése előnyös lehet. 

 

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

gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, 

lakhatási helyzete   

 

A gyermekek helyzetének javítása a település számára kiemelt fontosságú. A gyermeke általános jólétének 

biztosításához az Önkormányzat a gyermekjóléti alapellátások biztosításával a pénzbeli támogatások 

megállapításával a valamint az szükséges intézményi háttér működtetésével igyekszik hozzájárulni. 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének 

megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő 

gyermekhelyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, 

természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi 

szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 

A jelenlegi fejezetben érintőlegesen foglalkozik a hatósági tevékenységhez kapcsolódó gyermekvédelmi 

feladatokkal, valamint a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtóellátásokkal, szolgáltatásokkal. 

A szociális védőháló biztosításának feladata főként a helyi család és gyermekjóléti szolgálat tevékenysége, 

amely a személyes gondoskodást ismertető későbbi alpontban van részletezve. 

 

A gyermekek veszélyeztetettségének fogalmát többen többféleképen használják és értelmezik. Az egységes 

fogalomhasználat kialakítása érdekében a gyermekvédelemben több szakmai szabályozó jelent meg, amely 

az egységes segítőfolyamatot megvalósítását hívja életre.  

A veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a 

gyermek testi, értelmi, érzelmi, vagy erkölcsi fejlődését gátolja, akadályozza. Ezt a fogalmat leginkább a 

gyermekvédelem területén használatos.  

A hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzet fogalmát is a Gyermekvédelmi törvény definiálja 

többnyire a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolható össze. Megállapítása a szülő/család 

lakókörnyezete foglalkoztatási státusza és iskolai végzettségének fok a határozza meg Ezzel kapcsolatosan a 

pénzbeli ellátásoknál lesz részletesen szó. 

 

A gyermekvédelmi ellátórendszer 2016 januárjában jelentős átalakuláson ment keresztül. Mind az ellátásban 

mind pedig az észlelő és jelzőrendszer kialakításában több szint került kialakításra. A településen ezen a 

területen is minimum szolgáltatások biztosítására van lehetőség. A Család és gyermekjóléti Szolgálat 

továbbra is koordinálja a jelzőrendszer munkáját és jelzéseket fogad a veszélyeztetett gyermekek ügyében, a 

helyzethez igazodó intézkedéseket tesz vagy kezdeményez, elhárítja vagy megelőzi a veszélyeztetettség 

kialakulását. 
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A Szolgálat feladatai között szerepel a szociális segítőtevékenység biztosítása, hatósági intézkedésekkel 

érintett gyermekek esetében is, a Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Központ felkérésére. 

A Központ végzi a szociális esetmunka hatósági jellegű feladatait, így a gyermekvédelembe vételével, 

ideiglenes hatályú elhelyezésével, valamint a nevelésbe vétellel kapcsolatos esetmenedzseri feladatokat, mint 

például a javaslattételt, a gyámhatóság előtti megjelenést, illetve bizonyos esetekben részben vagy egészben 

a hatósági intézkedést követően a családgondozást, és a családjából kiemelt gyermek vér szerinti családjába 

való visszahelyezését követő utógondozói munkát is. Az esetmenedzser az esetfelelős, de a hatékony 

folyamat biztosítása érdekében az esetek döntő többségében felkéri a családsegítőt a szociális segítő 

tevékenység biztosítására. A hatósági intézkedést megelőző alapos helyzetfeltárás is a Szolgálat feladata. Az 

alábbi táblázat mutatja, a Járás településeinek Hatósági intézkedéssel érintett esetszámok alakulását. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ által hatósági intézkedés kapcsán gondozott kiskorúak és a 18. életévüket 

betöltött fiatalok száma településenként, 2017. 

 

Hatósági intézkedés  

Védelembe 

vett 

Ideiglenes 

hatállyal 

elhelyezett 

Nevelésbe vett 

Szakellátásból 

kikerült 

utógondozása 

Összesen 

Almásfüzitő 6 0   3 1 10 

Ács 
 

35 

 

0 

 

21 

 

1 

 

57 

Bana 14 0   8 0 22 

Bábolna   4 0   11 0 15 

Csém   0 0   0 1   1 

Kisigmánd 1 0   0 0 1 

Komárom 29 0 22 2 53 

Mocsa   2 0   2 2   6 

Nagyigmánd 10 0   2 0 12 

Összesen 101 0 69 7 177 

Forrás: Komáromi Tám- Pont család és Gyermekjóléti Intézmény 

A táblázat adataiból jól látható, hogy járásunk 9 települése közül az adott település lélekszámához arányítva 

a legtöbb, gyermeket veszélyeztető, súlyos problémával küzdő család Ácson található. 
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

A rendszeres szociális kedvezmény megállapítása a jogosultak körének szociális helyzetét is igazolja, így 

további kedvezmények lehetőségét biztosítja számukra. 2017-ben 105 esetben került rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény megállapításra. Az elmúlt évek adatai alapján a kérelmezők száma az utóbbi 

időben csökkent. A jogosultsági feltételek változatlanok tehát más tényező áll a csökkenő tendencia 

hátterében. Bizonyára az is a későbbi igénybevételnek kedvez, hogy az óvodai, bölcsődei gyermekétkezés 

magas küszöbű ingyenes ellátássá vált, így sokak számára a kedvezmény megigénylése nélkül is elérhető.  0-

18 év közötti gyermekek 11,4 %-a részesül ebben a kedvezményben.  Az igénylők jövedelmi helyzetét 

vizsgálva megállapítható, hogy: „a családok 71.84 %-ában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 

28.500.- Ft-ot. A 103 családból 7 család van csupán ahol a 39.900.- Ft közelében van a jövedelem. „ 

Forrás: 2017 beszámoló 

Év

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesítettek évi átlagos 

száma (TS 5801)

2012 326

2013 315,5

2014 276

2015 225,5

2016 162

2017 106

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben 

      

 

A kérelmezők családi állapotát tekintve 33,3%-uk egyedülálló, 1-2gyermekes családok jellemzően még az 

ügyfélcsoport tagjai. A részesülők köre leginkább a 6-14 éves korosztályból tevődik össze. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódik a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet 

megállapítása, melyhez kedvezmények, támogatások és jogosultságok kötődnek. 

 

A Gyvt rendelkezik a hátrányos helyzetű, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek jogosultsági 

feltételeiről. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közel fele hátrányos helyzetű, és 10 

% halmozottan hátrányos helyzetű a 2017-es adatok alapján.  

A szünidei étkeztetésben részesülő kiskorúak 2017-ben. 
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Megnevezés Tavaszi szünet Nyári szünet Őszi szünet Téli szünet 

Ellátottak száma 

(fő) 2016 

9 51 14 25 

Ellátottak száma 

(fő) 2017 
18 28 12 22 

 

Az ingyenes szünidei étkeztetést azok a családok igényelhetik, aki számára a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény mellett, a hátrányos vagy illetve a halmozottan hátrányos helyzet is megállapításra került. A 

napi egyszeri déli meleg főétel formájában őszi, téli, tavaszi szünetben valamennyi munkanapon a nyári 

szünetben legalább 43 munkanapon át kel biztosítani 

A szünidei étkeztetésnél az önkormányzat vállalta az étel kiszállítását hozzájárulva ezzel a külterületen élő 

gyermekek esélyegyenlősségéhez. 

 

 

c). gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 

A szülők támogatás bevezetésének céljaként megfogalmazásra került a család, mint a társadalom alapvető 

egységének segítése, a gyermekvállalás feltételeinek javítása. A családnak nyújtott támogatás elismeri a 

család és gyermekvállalás fontosságát. Az új ellátás a gyermek születését követően az anyagi terhek 

csökkentésére irányul. Az egyszeri pénzbeli támogatás átadására ünnepélyes keretek közt kerül sor a családot 

és gyermeket is köszöntve. 

 
Életkezdési támogatás 

 

A település önként vállalt feladatát teljesíti az ellátás biztosításával, amelynek keretében az újszülöttek és 

szüleik ünnepélyes köszöntésére ad lehetőséget ez a támogatási forma. Az önkormányzat ezzel kívánja 

támogatni a gyermek születését követő időszakot. Pénzbeli támogatással hozzájárulni a család, mint 

legkisebb társadalmi egység jólétéhez. 

 

A 2016-es évben 64 fő, 2017-es évben 72 fő részesülhetett az újszülöttek után járó kedvezményben. A 

családok számára nagy segítséget jelent ez a támogatás így népszerűsége évről évre növekszik.  A 21/2009 

(IX.25) Ör. rendelet feltételeinek teljesülése estén a támogatás oda ítélésről a polgármester dönt.  

 

d.) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

A gyermekek fejlődésének meghatározója a mennyiségileg és minőségileg megfelelő élelem biztosításán 

alapszik. A gyermekek közül vannak, akik otthon nem minden esetben jut olyan táplálékhoz, amely a 

kiegyensúlyozott fejlődést támogatja. A rendszertelen vagy rossz minőségű étel hosszútávon táplálkozási 

problémákhoz egészségromláshoz vezethet. Ezért nagyon fontos, hogy a gyerekek megfelelő a nehéz 

helyzetben élők számára pedig mindemellett ingyenes, vagy kedvezményes ételhez is hozzá tudjanak jutni. 
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Iskolai étkezésben részvevők számának alakulása: 

 

Intézmény: 
Ácsi Gárdonyi 

Géza Általános 

Napközi Otthonos ellátás(napi 3x étkezés) és menza (napi 1x) étkezés 

normatív támogatásban részesülők (fő) 
Rendszeres 

gyermekvédelmi 

kedvezményben 

részesülők (100%) 

Fogyatékos 

(tartós 

beteg)gyermekek  

(50%) 

Fizetők 

(fő) 

Összesen (fő) 

 
Napközi menza Napközi Menza Napközi Menza Étkezők 

létszáma 
 

2016 61 9 19 34 27 74 224 

2017 

82 10 24 29 24 79 248 

 

Az elmúlt két év adatait vizsgálva az igénylők száma növekedett 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

Nincs információ  

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Külterületen élő gyermekek helyzete néhány hátránnyal fokozottabbak, mint a városban rossz körülmények 

között élő társaiké. Az életkörülmények lakhatási foglalkoztatási különböző szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférés speciálisabb.  A hátrányok halmozódása megnehezíti a gyermekek megfelelő pszicho-szociális 

fejlődését. Jelentős fejlődési lemaradás tapasztalható azoknál a gyermekeknél, akik több éven keresztül 

szegénységben élnek. Ezek a hátrányok kompenzálását minél fiatalabb korban történő megkezdése vezethet 

eredményre. A gyermek első életévei rendkívül szenzitív életkori szakasznak tekinthető, a hátrányos 

helyzetű gyermekek, kora kisgyermekkori nevelése, gondozása kulcsfontosságú. Az óvodai nevelés 

jelentőségét a törvényalkotók is felismerték, jogszabályalkotással segítették elő a megvalósulását az óvodai 

nevelésben való részvételi kötelezettségnek. Hiszen a tankötelezettséghez hasonlóan a 3 éves kortól óvodába 

kell járni és az igazolatlan hiányzáshoz (20 órát meghaladó) családi pótlék megvonása társulhat. A 

Jegespusztai gyerekek az iskolát, óvodát busszal tudják megközelíteni, a kisgyermekek utaztatásának kísérő 

nélkül nem segíti elő a biztonságos utazás feltételeit. További nehézséget jelent, hogy a nagytestvérek sok 

esetben már nem használják ezt a közlekedési eszközt, megnyugtató lenne felügyelettel ellátott utazás 

biztosítása. 

A gyermekek helyzete önállóan a körülmények és a családjaik helyzetétől elvonatkoztatva nem vizsgálható. 

A részletesebb megállapítások a korábbi pontban találhatóak. 
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4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 

szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

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

betöltetlen státuszok) 

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

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

Védőnői ellátás néhány alapvető jellemzője már korábban leírásra került. Az alábbi táblázat a 

gyermekszám eloszlását mutatja. A körzetek lélekszáma változó szorosan összefüggésben van a születések 

számával. 

Év

Betöltött védőnői 

álláshelyek száma

(TS 3201)

Egy védőnőre 

jutó gyermekek 

száma

2012 3 170

2013 3 144

2014 3 159

2015 3 157

2016 3 155

2017 3 150

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

 

 

Ács Város területén három védőnői körzet ellátásáról jelenleg 2 védőnő gondoskodik- a harmadik körzetet 

helyettesítés keretében látja el a megbízott védőnő. A védőnők mindhárom körzet tekintetében széleskörű 

gondozási tevékenységet végeznek: várandós anyák gondozása, gyermekágyas és szoptatós anyák 

gondozása, 0-6 évesek gondozása. 

Körzeti feladatok mellett óvodai iskolai védőnői munka is folyik, amely egészségnevelés, szűrések 

lebonyolítás, oltásoknál történő közreműködés tevékenységeit foglalja magában. 

A gondozás mellett kiemelt fontosságú az egészségvédelemhez, nővédelemhez és a tanácsadáshoz 

kapcsolódó feladataik. A nővédelem területén előrelépést jelentett, hogy az egyik körzetben citológiai szűrés 

elvégzésére alkalmas helység került kialakításra 2015-től csak ebben a körzetben 2017-től már a település 

egészére kiterjedve végezhető a szűrés, amely jelenleg sajnos szünetel. 
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Gyermekorvosi ellátás jellemzői  

Az ellátás a városközpontban biztosított. Betöltetlen házi és gyermekorvosi praxis nincsen a településen. A 

gyermekorvosi ellátást 1025 gyermek vette igénybe 2011-es évben. A gyermekorvos és a védőnő a kötelező 

védőoltásokról folyamatosan tájékoztatja az érintetteket. Az átoltottság 100%-os. 

A megbetegedések többnyire jellemzően felső légúti illetve vírusos anyagcsere folyamatokat érintő 

megbetegedések, a téli időszakban ezek elterjedtsége magasabb így a betegforgalom is intenzívebb ebben az 

időszakban.  

Az észlelt betegségek között nagy arányban szerepel az elhízás, amely az egészségtelen táplálkozás a mozgás 

szegény életmód következménye, egyes esetekben lelki folyamatok feldolgozásával is összefügghet.  

A gyermekorvos az iskolaorvosi feladatokat is ellátja a gyermekorvos ennek keretében: kötelező 

kampányszerű oltások, testi fejlődés vizsgálata, betegségek szűrése továbbtanulási alkalmasság vizsgálata. 

Az óvodások, bölcsődések szűrése az általános szűréssel egybekötve történik. 

A csecsemő tanácsadások iránti érdeklődés magas, ennek keretében egészségügyi és táplálkozási tanácsadás 

is történik. 

Krónikus betegek kezelése szakambulanciákon történik. 

Ügyeleti időben gyermekorvosi szakellátás érhető el a Komáromi ambulancián. Hívásokra a központi 

ügyeleti orvos megy ki. 

A gyermekorvos helyettesítése helyben megoldott.  

 

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

rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

A gyermekek egészségügyi szűrése biztosított, részben a védőnői hálózaton keresztül, részben 

intézményhálózaton keresztül. A bölcsődében, óvodában zajló szűrőprogramok rendszeresek, amelyeket 

tanácsadás egészít ki. A gyermekek körülményeit, fejlődését már fogantatásuktól kezdve figyelemmel kíséri 

a terhes gondozás keretein belül a védőnő, aki a család életkörülményeiben is információkkal rendelkezik. 

Így segítséget tájékoztatást is tud nyújtani.  

Korai fejlesztés a vonzáskörzet településének Nevelési Tanácsadójában érhető el. Szükség szerint a gyermek 

ellátása a Pedagógiai Szakszolgálat utazó gyógypedagógusa által biztosított. 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 
Pitypang Bölcsőde 

 

Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ önálló szakmai egységeként működik a bölcsődei ellátás. Az alábbi 

táblázatba megfigyelhető a beíratott gyermek számának alakulása. 
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4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év

Önkormányz

ati 

bölcsődék 

száma

(TS 4801)

Bölcsődéb

e beírt 

gyermeke

k száma

(TS 4701)

Szociális 

szempontból 

felvett 

gyerekek 

száma 

(munkanélk

üli szülő, 

veszélyeztet

Nem 

önkormányz

ati 

bölcsődék 

száma 

(munkahelyi

, magán 

stb.)

2012 1 26 0 0

2013 1 28 0 0

2014 1 28 0 0

2015 1 26 0 0

2016 1 26 0 0

2017 1 26 0 0  
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

 
A kedvező születésszám alakulása és a családtámogatások olyan irányú változása, amely a nők munka-

erőpiacra történő korai visszatérésének kedvez, hatással vannak a bölcsődei beíratások számára.  

Egyre többen szeretnék az ellátást igény bevenni, így a férőhelyek száma kevésnek bizonyul várólista alakult 

ki. Előreláthatólag ez a tendencia folytatódik. Felmerül a gyermekek napközbeni ellátásának alternatív 

megoldás alapján megvalósuló biztosítása. 

A bölcsőde az első olyan az intézmények közül, amely a gyermekek számra szocializációs közeget biztosít. 

Az emberi fejlődésben a legszenzitívebb korosztály gondozását végzi, a bölcsődék szakdolgozói számára 

követendő elvként jelenik meg, hogy a felnövekvő generáció fejlődéséhez magas színvonalon tudjanak 

hozzájárulni. Azonban a gyermek egészséges fejlődésének biztosítása, az egyéni bánásmód is 

megvalósításra kerül az ellátás során. Emellett fontos szerepet kap a biztonságot nyújtó, szereteten alapuló 

gondozás, amely elengedhetetlenül szükséges a gyermek testi, szellemi és érzelmi fejlődéséhez. Prioritással 

bír a családi és a bölcsődei nevelés közötti összhangmegteremtése, ehhez a szülőkkel történő szoros 

együttműködés is kialakításra kerül. A bölcsődei életről, mindennapikról a szülők különböző fórumokon 

tájékozódhatnak.(szülői értekezlettől, zárt csoport a közösségi oldalon) 

 Az alábbi programokkal színesítik a bölcsőde életét: Márton nap – óvodához kapcsolódva 

 Mikulás ünnep  

 Karácsonyi ünnep  

 Farsang 

 Anyák Napja 

 Gyermeknap 

 Születésnapok megünneplése  

 Évzáró. 
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 Ünnepeket kézműves foglalkozások előzik meg, ez a gyermekekkel és szülőkkel együtt zajló közös 

délutáni foglalkozás. 

 

 

 

 

 
A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja 

 

A szolgáltatás biztosítása településünkön az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ keretein belül, a 

család- és gyermekjóléti szolgálat önálló szakmai egységében történik. A szolgáltatás igénybevétele 

önkéntes. 

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül az egész családra kiterjedő olyan személyes szociális 

szolgáltatást nyújt, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával hozzájárul a 

gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzéséhez, illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez.  

 

A szolgáltatás az észlelt probléma súlyához, a család helyzetéhez, szükségleteihez igazodik. Az intézmény 

kiemelt figyelemmel kíséri a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek körülményeit a városban és a 

településhez tartozó külterületeken, segíti őket a szolgáltatásokhoz való hozzájutásban. 

A gyermekjóléti feladatok megvalósulását a segítő attitűd jellemzi, ami komplex családgondozás, 

családlátogatások, tájékoztatásnyújtás, információnyújtás, tanácsadás, családkonzultációs lehetőségek, segítő 

beszélgetések, szabadidős programok szervezése, hivatalos ügyintézés segítése, adományok közvetítése, 

csoportok formájában valósul meg. A veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szolgálat észlelő és 

jelző rendszert működtet. 

A szolgálat munkáját heti 4 órában, pszichológus segítette, 2017 évben is  

 

A gyermekjóléti szolgáltatás működésének tapasztalatai 2017 évben 

 

Településünkön, a gyermekjóléti szolgáltatás, a törvényi szabályozásnak megfelelően, a család- és 

gyermekjóléti szolgáltatás részeként kerül biztosításra.  

A gyermekjóléti szolgálatok és a gyermekjóléti központok között történő, kétszintű feladat ellátás 

következtében, települési szinten szolgálatunknál elsődlegesen azokkal a gyermekes családokkal folyik 

szakmai munka, ahol a veszélyeztetettség nem igényel hatósági beavatkozást és önkéntes az igénybevétel.  

 

A hatósági beavatkozást igénylő gyermekvédelmi feladatok, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása, a 

járási székhelyen működő gyermekjóléti központhoz (Komárom) tartoznak, és a szolgálatunk, ezekben az 

esetekben, csak a központ által meghatározott feladatok tekintetében folytat szakmai munkát. 
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A gyermekvédelmi problémák több dimenziósak, az ellátott családok speciális 

problémahalmazt hordoz, egy vezető ok kiválasztása sokszor nem életszerű, de a statisztika 

és áttekinthetőség miatt fontos. 

A szolgálatunkkal kapcsolatban lévő veszélyeztetett kiskorúak, veszélyeztetettségének főcsoportjait az  

alábbi ábra mutatja. 
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A veszélyeztetettség okainak halmozott számát vizsgálva elmondhatjuk, hogy a leggyakoribb 

veszélyeztetettségi ok a környezeti főcsoport, amin belül magas a szülők életviteléből (56), nevelési 

problémákból (40) fakadó veszélyeztetések száma. Ebbe a csoportba tartozik az elégtelen lakáskörülmények 

(7), a kilakoltatás veszélye (15), a munkanélküliség (22), a fizikai elhanyagolás (11), bántalmazás (4) és a 

családi konfliktus (14) miatti veszélyeztetés is. 

A magatartási probléma többségében a tankötelezettség elmulasztásából adódik (32). Az egészségi 

főcsoportban, magas esetszámban a magatartás és tanulás zavar (17) jelent meg, a fogyatékosság (2) és a 

tartós betegség (1) mellett.  

Az anyagi okok miatti veszélyeztetés is (39) magas számban okozott problémát az elmúlt évben.  

2017 évre már, jobban letisztultak az új szabályozásból fakadó új kompetenciák és dilemmák. Így 

elmondható, hogy szolgálatunk és a központ között erős szakmai kapcsolat alakult ki, ahol a központ 

dolgozói nagymértékben figyelembe veszik a helyi szakemberek tapasztalatait, véleményét és jelentős 

mértékben támaszkodnak az intézményünk által biztosított szakmai munkára. Így a szolgálat dolgozói az 

önkéntes igénybevétel mellett, segítő szociális munkát végeznek az együttműködésre hatóság által kötelezett 

családokkal is, akiknek ügyében a Komáromi Tám-Pont Család és Gyermekjóléti Intézmény jár el 

elsődlegesen, de a családlátogatást, családgondozást a mi szakembereinkkel közösen végzik. 

 

Nagy az igény a szolgálatunknál foglalkoztatott pszichológus munkájára is, hiszen ennek a szolgáltatásnak 

az igénybevételéért így nem kell beutazni a járási székhelyre. 
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2017 évben a szolgálatunk szakmai munkát 317 fővel folytatott, közülük a veszélyeztetett kiskorúak száma: 

86 fő/69 család volt. Ebből hatósági intézkedéssel érintett gyermekek száma 10 fő/4 család volt.  

 

 

 

 
A szakmai tevékenység főbb adatai a család és gyermekjóléti szolgáltatás területén 

2017 évben a leggyakrabban végzett szakmai tevékenységek: 

Információnyújtás    2664 

Ügyintézéshez segítségnyújtás  1394 

Tanácsadás     1305 

Adományközvetítés    1405 

Közvetítés más szolgáltatásokhoz  320 

Közvetítés pénzbeli ellátásokhoz  87 

Közvetítés természetbeli ellátásokhoz 105 

Segítő beszélgetés    270 

Kríziskezelés     93 

Pszichológiai tanácsadás   188 

 

A családlátogatások száma is nagyon magas, az elmúlt évben 1750 alkalommal kerestük fel a velünk 

együttműködést, vállaló családokat. Célunk, a család saját miliőjében való megismerése, ami hozzájárul a 

bizalmi kapcsolat kiépítéséhez és segíti a célzott szükségleteken alapuló segítségnyújtást. 

 

Az elmúlt évben, 127 esetben történt esetkonzultáció, 10 esetben esetkonferencia, 2 esetmegbeszélés, 6 

szakmaközi megbeszélés és 18 alkalommal készítettünk környezettanulmányt felkérésre. 20 alkalommal 

folytattunk közösségfejlesztést elsősorban Jegespusztán és 25 alkalommal végeztünk szociális 

csoportmunkát, családokkal, gyermekekkel. 

 

A szolgálat munkatársai az esetkezelés, családgondozás során, a segítő tevékenység nyújtása mellett, 

törekednek arra, hogy motivációt ébresszenek a szükséges változtatásra, és annak elérésére mobilizálják a 

kliensek saját problémamegoldó képességét. 

 

 

 

2017 évben is több preventív célú tevékenységet folytatott a szolgálat: 

 

Adománygyűjtésből fenntartott krízis kamrát működtetünk, amivel a krízis helyzetbe kerültek esetében, 

azonnali segítséget tudtunk adni. 

Ruhaadományok, bútorok, játékok, elektronikai cikkek közvetítését is végeztük. 



 52 

2017 évben is részesei voltunk a Magyarok Kenyere programnak, akiknek adományából több család számára 

tudtunk jelentős segítséget nyújtani. 

Részt vettünk a közösségformáló, fejlesztő tevékenységet megcélzó ROMACT programban.  

Rendszeresen tartottunk különböző csoportfoglalkozásokat, közösségfejlesztést a városban és a 

külterületeken is (Jegespusztán) a gyerekek, a szülők és a családok számára egyaránt. A 

csoportfoglalkozások egy része pályázati projekt keretén belül valósult meg. 

Folytatódott a mintakert program is, 6 család bevonásával. 

A Családi Fesztivál, Gyermekek Karácsonya, Télapó a külterületeken, valamint a nyári napközis gyermek és 

ifjúság táborok is megszervezésre kerültek a korábbi évekhez hasonlóan. 

Továbbra is folytatódott a kiemelt közösségi munka Jegespusztán.
 

 

 

e) gyermekvédelem 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Gyermekvédő Hívószám ingyenesen hívható  

Központ ügyelet  

A komáromi család- és gyermekjóléti központ működteti a kötelező telefonos szolgáltatását, melyet 

munkaidőn kívül, krízishelyzetben hívhatnak a járás lakosai. 

 

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

A településen az iskolai kötelékeiben számos szakkör, sportkörfoglalkozás vehető. Iskoláinkban működő 

szakkörök többek között: rajz, kézműves, sakk, nyelvi (angol, német) szakkör. Az iskolák szabadidős 

kínálatában nyári tábor, sí tábor, is szerepel, melyek önköltséges formában működnek. Lehetőség van 

továbbra is a nyári napközis tábor igénybevételére . A zenekedvelő gyermekek részére lehetőség nyílik 

alapfokú művészeti oktatásban való részvételre is. 

 

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

A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben élő 

gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért nagy 

jelentőségű az ingyenes közétkeztetés. 
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Év

 Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma 

óvoda

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma iskola 

1-8. évfolyam

50 százalékos 

mértékű 

kedvezményes 

étkezésre 

jogosultak száma 

1-13. évfolyam

 Ingyenes 

tankönyv-

ellátásban 

részesülők 

száma

Óvodáztatási 

támogatásba

n részesülők 

száma 

Nyári 

étkeztetésben 

részesülők 

száma

2012 53 96 38 N.A. 0 0

2013 55 122 49 N.A. 0 0

2014 48 110 48 N.A. 0 0

2015 70 114 50 284 0 0

2016 137 92 53 364 0 51

2017 168 70 53 518 0 28

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

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

kitöltése és elemzése opcionális.)

 

 

A fenti táblázatból az ingyenes étkezők mellett az ingyenes tankönyv ellátásban részesülők számát is 

megfigyelhetjük. 2013/2014-es tanévtől kezdődően a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi 

CCXXXII. törvény és az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III.12.) EMMI rendeletet hatályba 

lépését követően az első évfolyamtól kezdődően, felmenő rendszerben bevezetésre került a térítésmentes 

tankönyvellátás, mely párhuzamosan működött a szociális alapon ingyenes tankönyvellátással, amely a nem 

érintett évfolyamok részére is biztosította a rászorulók ingyenes ellátását. A gyakorlatban azt jelenti, hogy 

minden tanuló az érintett évfolyamokon – függetlenül a szociális hátterétől – ingyenesen jut hozzá a 

tankönyvekhez. 

2017/2018. tanévben újabb jogszabályi változás lépett életbe (1265/2017. (V.29.) Korm. rendelet), melynek 

értelmében 1-8. évfolyamon, valamint a középfokú intézmények 9. évfolyamán a tanulók térítésmentesen 

kapták tankönyveiket. Ez a folyamat magyarázza az ingyenes tankönyvellátásban részesülő tanulók 

számának ugrásszerű növekedését. 

Forrás: Tatabányai Tankerület 
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A Gyvt rendelkezik a hátrányos helyzetű, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 

jogosultsági feltételeiről. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők közel fele hátrányos 

helyzetű, és 10 % halmozottan hátrányos helyzetű a 2017-es adatok alapján.  

A szünidei étkeztetésben részesülő kiskorúak 2016/2017 

 

Megnevezés Tavaszi szünet Nyári szünet Őszi szünet Téli szünet 

Ellátottak száma 

(fő) 2016 

9 51 14 25 

Ellátottak száma 

(fő) 2017 
18 28 12 22 

 

Az ingyenes szünidei étkeztetést azok a családok igényelhetik, aki számára a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény mellett, a hátrányos vagy illetve a halmozottan hátrányos helyzet is megállapításra került. A 

napi egyszeri déli meleg főétel formájában őszi, téli, tavaszi szünetben valamennyi munkanapon a nyári 

szünetben legalább 43 munkanapon át kel biztosítani 

 

A szünidei étkeztetésnél az önkormányzat vállalta az étel kiszállítását hozzájárulva ezzel a pusztán élő 

gyermekek esélyegyenlősségéhez. 

 

 

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 

nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

Nem történt ilyen eset. 

 

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

A településen erre vonatkozóan nincs adatgyűjtés 

 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

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

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

 

A magyar oktatási rendszer részben járul csak hozzá az egyenlőtlenségek újratermelődésének 

megakadályozásához, mérsékléséhez. A Nemzeti Stratégia meglátása szerint a gyermek 

iskolai eredményét nagymértékben a szülők iskolai végzettsége, foglalkozása határozza meg. 

A probléma többségi és kisebbségi társadalom tagjait egyaránt érinti. Kiemelt figyelmet kell fordítani az 

alábbi csoportok közoktatási esélyegyenlőségének biztosítására: 

• halmozottan hátrányos helyzetű óvodások és tanulók 
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• sajátos nevelési igényű óvodások és tanulók 

• hátrányos helyzetű óvodások és tanulók 

• roma kisebbséghez tartozó gyermekek. 

 

Az oktatási nevelési intézményekben járó gyermekek sokféle közegből érkeznek az osztály csoport 

közösségekbe. A gyerekek anyagi, kulturális és szociális háttere is rendkívül eltérő lehet. A családok a 

mindennapokban nehéz küzdelmeket folytatnak a megélhetésért és a fenntartásért. Vannak olyan gyerekek, 

akiknek a szülei váltott műszakba vállalnak munkát, másodállásokat-többletmunkát vállalnak, azért, hogy a 

kiadásaikat zökkenőmentesen tudják fedezni. Esélyegyenlőségi szempontból ezek a családok, társadalmi 

rétegek is kiemelkedő fontossággal bírnak, hiszen a jövőt tekintve meghatározó, hogy stabilitásukat 

megőrizni tudják.  

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

iskolapszichológusok száma stb.) 

 

Köznevelés 

Problémát jelent a hátrányos helyzet meghatározásánál az egységes fogalomrendszer hiánya is. A 

gyermekvédelem és az egészségügy a veszélyeztetett gyermek fogalmat használja –amelynek a megítélése 

számos szubjektív elemet tartalmaz – a köznevelés pedig – az objektív mutatókon alapuló 

– hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fogalommal dolgozik, ennél fogva a halmozottan hátrányos 

helyzet beazonosítására csak akkor nyílik lehetőség, ha a gyerek megjelenik a köznevelés rendszerében. 

Az oktatási rendszer sajátos jellemzője, hogy minden erőfeszítése ellenére nehezen képes csökkenteni 

a családi körülmények miatt meglevő hátrányokat, e hátrányok csökkentésére került bevezetésre a 3 éves 

kortól kötelező óvodáztatás, az általános iskolákban kötelező 16 óráig való benntartózkodás, mely 

időszakban nagyobb lehetőség nyílik a különböző délutáni fejlesztő, differenciáló és egyéni foglalkozások 

bővítésére. 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek iskolai sikerességének esélyét befolyásolja - az általános 

iskola pedagógusainak és dolgozójának minden erőfeszítése ellenére - hogy a tanulók jelentős 

részének otthonában nem adottak a megfelelő szociális és lakáskörülmények, nem adottak a tanulás 

minimális feltételei sem, ezért nem tudnak megfelelően felkészülni a másnapi tanórára. Ezen tanulók 

a pedagógusok segítő hozzáállása, a fejlesztő foglakozások, egyéni fejlesztések, a nagyobb 

pedagógiai érték hozzáadása mellett is gyengébb eredménnyel végzik el az általános iskolát. 

 

Ácsi Bóbita Óvoda 
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A településen az óvodai adatok alapján megállapítható, hogy minden gyermeket fogadni tudnak, helyhiány 

miatt elutasításra nem került sor. Az óvodáztatás alapfeltétele a gyermekek oktatási hátrányai csökkentése. 

Év

3-6 éves korú 

gyermekek 

száma

Óvodai 

gyermekcsoporto

k száma - 

gyógypedagógiai 

neveléssel együtt 

(TS 2401) 

Óvodai 

férőhelyek 

száma 

(gyógypedagógia

i neveléssel 

együtt)

(TS 2801)

Óvodai 

feladatellátási 

helyek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 2701)

Óvodába beírt 

gyermekek 

száma 

(gyógypedagógi

ai neveléssel 

együtt)

(TS 2601)

Óvodai 

gyógypedagógiai 

gyermekcsoporto

k száma

(TS 2501)

2012 276 9 225 2 238 0

2013 276 9 225 2 234 0

2014 273 9 225 2 238 0

2015 274 9 225 2 223 0

2016 279 9 225 2 225 0

2017.01.01 275 9 225 2 214 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

 

 

Az óvodai nevelés fenti adatai jól tükrözik, hogy a 3-6 éves korcsoport számának növekedése várható a 

népesedési trend alapján. A férőhelyek és a csoportok száma évek óta stagnál, kérdés, hogy az kötelező 

intézményi beíratás után elegendőnek bizonyulnak-e a férőhelyek. 

A gyermekek fejlődését egy évben két alkalommal mérik fel és írásban rögzítik az eredményeket, amelyet a 

szülők felé is közvetítetnek. 

A gyermekek optimális iskolaérettségre történő felkészítése folyamatosan zajlik. A nevelői munka során, 

azokat a gyerekeket, akinek fejlesztési igény merül fel, közvetítik a Nevelési tanácsadóba komplex, vagy 

iskolaérettségi vizsgálatra a szükségletnek megfelelően. 2017/2018 nevelési évben összesen 19 gyermeket 

küldtek vizsgálatra. A tavalyi év márciusától intézményünkben gyógypedagógiai ellátás történik sajátos 

nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek számára Az előző 

nevelési évben 24 gyermek szorult ellátásra, az idén pedig 23 fő veszi igénybe. Ebből 3 

SNI és 20 BTM. A fejlesztés egyéni és csoportos formában zajlik, a gyerekek képességeinek 

figyelembe vételével, a szakértői véleményben előírt fejlesztési területek alapján. Minden 

gyermekre elkészített egyéni fejlesztési terv segítségével történik a foglalkozás. 

Gyógypedagógusunk az óvoda mindkét intézményében napi szinten látja el a feladatokat, erre a 

célra kialakított helyiségben. A foglalkozás levezetéséhez szükséges eszközöket, feladatlapokat, 

szemléltető anyagokat gyógypedagógusunk készíti el. 

Komárom-Esztergom Megyei Szakszolgálat Komáromi Tagintézménye végzi a fejlesztést gyógytestnevelés 

(5 óra) és logopédia (8óra) területén. 

Az óvoda szakmai munkáját a pedagógiai program valamint az éves munkaterv határozza meg. Az 

intézmény szakmai munkáját a nevelőtestület aktívan alakíthatja, formálhatja. Közösen megfogalmazott cél a 

megújulás fejlődés, amely a tervek egymásra épülése segít.(Éves terv: Heti terv: Napirend)  
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Differenciált módszertanilag kidolgozott szakmai tervek határozzák meg a gyerekekkel folytatott 

óvodapedagógiai munkát. A pedagógiai folyamat az alábbi tevékenység formákon keresztül valósul meg: 

játék, munka, tanulás, egészséges életmódra nevelés, érzelmi erkölcsi közösségre nevelés, anyanyelvi értelmi 

fejlesztés és nevelés, verselés, mesélés, külső világ tevékenységének megismerése, rajzolás, mintázás, 

kézimunka, ének, zene, énekes játék gyermektánc, mozgás, mozgásfejlesztés. Az Óvoda céljai között 

szerepel a gyermekek személyiség fejlődésének támogatása. A közösségfejlesztés, amely a szülőkkel való 

kapcsolatot is erősíti, Ősz ünnep, Márton Nap. Nevelőmunka során a magyar köznevelési rendszer 

irányelveinek, a fenntartónknak, valamint a 

szülők elvárásainak kívánnak eleget tenni. Óvodásaikat olyan optimális fejlettségi szintre 

törekszenek  eljuttatni, hogy jó eséllyel kezdhessék meg az iskolát. Óvoda pedagógiai programjában fő 

értékei: 

Szülők – óvónők jó kapcsolata, Hagyományok ápolása, Környezetvédelem 

A Nevelési év Programjai változatosak sokszínűek, vannak évről évre visszatérő hagyományos alkalmak és 

vannak aktuálisan megújuló programelemek. 

A szülők általigényelt fakultatívprogramok évről évre bővülnek.(angol,ovifoci,hittan,ritmikus 

sportgimnasztika,kézi labda, zeneovi) 

A személyi erőforrás és a tárgyi infrastrukturális eszközök a beszámoló tanulsága szerint megfelelnek a 

jogszabályban előírtaknak. 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.) 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 
2 

Hány településről járnak be a gyermekek 1 

Óvodai férőhelyek száma 225 

Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

9 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6-17óráig 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () A telephelyek felváltva vannak nyitva. 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 19 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 19 0 

Gyógypedagógusok létszáma 1 0 

Dajka/gondozónő 9 0 

Kisegítő személyzet 1 0 

Forrás: , önkormányzati adatgyűjtés-beszámoló 
  

A telephely intézménye megújult és a feltételek a jövőben lehetővé teszik, hogy még egy csoport 

beindítására sor kerülhessen. A két telephely között egyenlőtlen a kihasználtság, ennek korrigálására a 

körzethatár módosításában és a telephelyi intézmény népszerűsítésében látnák a lehetőséget. 
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Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola 

Iskola fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A nevelés-oktatásnak helyet adó 

épületegyüttes tulajdonosa Ács Város Önkormányzata. 

Alapfeladata a beiskolázási körzetbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének 

megalapozása.2017Tatabányai Tankerületi Központ a fenntartás mellett átvette a működési feladatokat is. A 

beszámolóban foglaltak alapján kiemelt cél volt a jó gyakorlatok elsajátítása az iskola kapcsolat és hálózat 

bővítése, egyéni közösségfejlesztő módszerek alkalmazása a tanórákon és tanórán kívüli foglalkozások 

során. A kommunikáció fejlesztése, a gyermekek közötti helyes viselkedési mód támogatása is kiemelt cél 

volt.  Nevelési feladatok során fontosnak bizonyult a helyes média/internet használat támogatása, 

bűnmegelőzés, szabályos közlekedés, egészségnevelés, környezetvédelem, mozgás gazdag életmód 

preferálása, felvilágosítás (drog,alkohol,dohányzás prevenció ).Esztétikai nevelés során rendezési elv a  

helyes ízlés kialakítása . Nevelő oktató munka során előtérbe került a kompetencia alapú oktatás 

szempontjai. A lemorzsolódás megelőzése csökkentése, kompetencia felmérések javítása a célként 

fogalmazódott meg. A helyes integráció együttnevelés mellett figyelmet fordítottak a tehetséggondozásra is. 

A tanulóknak lehetősége volt különböző szintű tanulmányi versenyen való részvételre, többen szép 

eredménnyel végeztek. A gyerekek egyéni képességeinek kibontakoztatására tanórán kívüli foglalkozások 

keretében is lehetőség nyílott: 

(angol, atlétika, szabadidősport, kézilabda, labdarúgás, német, felvételi előkészítő, történelem, nyelvtan, 

fizika, rajz) 

Nagyhangsúlyt kapott a különböző mozgásformák, sporttevékenységek népszerűsítése, ezen a terülten is 

több megméretetésen vehettek részt a diákok.(KINDERsport, Nagy Vagy!) 

 

A tanulmányi munka területén javulást érzékeltek az előző évekhez képest, növekedett a kitűnő tanulmányi 

eredmények és csökkent a záróvizsga és évismétlők száma. A javuló tendenciákat az alátámasztják a 

kompetenciamérés eredményei, az előző évekhez képest a szövegértéstől eltekintve minden területen jobb 

eredményeket értek el a diákok a kisvárosi átlaghoz viszonyítva. 

Az alsó tagozatos számára kiemelt fontosságú az alapkompetenciák elsajátítása, kreatív önálló gondolkodás 

fejlesztése. Tantervi kötelezettségek teljesítésének elősegítéséhez, a sokrétű munkához a differenciálás adta 

lehetőségeket is kihasználták és többféle módszerrel formában tanítottak. Felzárkóztatásra fejlesztésre 

továbbra is nagy szükség van.  Ezeken a területeken a szakmai munkát segítette munkát, 3 gyógypedagógus, 

2 fejlesztő pedagógus, 3gyógypedagógiai asszisztens. 

A szülővel való kapcsolattartásra különböző lehetőségek voltak biztosítva: nyíltnap, szülői értekezlet, fogadó 

órák egyéni kapcsolat felvételek. Az iskola számos intézménnyel ápol kapcsolatot, valamint a város 

rendezvényeinek is meghatározó alakja.  

Iskolánkban drogprevenciós és egyéb káros szenvedélyekről szóló, illetve bűnmegelőzés, az internet 

veszélyei témakörben tartottak előadásokat diákjainknak a rendőrség dolgozói. Igénybe vettük az 

iskolavédőnők segítségét, ők is előadásokat tartottak diákjainknak a fenti témákban. 
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Tanulóinknak egészséges életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos programokat szerveztünk, pl. 

témahét, vetélkedő, védőnői előadás. 

Az iskolában dolgozó gyermek-és ifjúságvédelmi felelősök tájékoztatták a tanulókat arról, hogy különféle 

problémájukkal mikor és kihez fordulhatnak, iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatokat ellátó 

intézményeket kereshetnek fel. 

A szakmai munka és a nevelési-oktatási célok, feladatok meghatározásánál kiemelten vettük figyelembe a 

2011. CXC törvény hatályos rendeleteit, a 20/2012-s EMMI rendeletet és iskolánk pedagógiai programját. 

Figyelembe vettük a nevelőtestület tagjainak, a munkaközösségek vezetőinek javaslatait és a szülők 

véleményét. 

Általános iskola 1-4. 

évfolyamon tanulók 

száma (gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 1801)

Általános iskola 5-8. 

évfolyamon tanulók 

száma (gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 1901)

Általános 

iskolások száma

fő fő fő fő %

2011/2012 269 301 570 175 30,7%

2012/2013 276 308 584 201 34,4%

2013/2014 263 287 550 209 38,0%

2014/2015 272 272 544 414 76,1%

2015/2016 259 239 498 498 100,0%

2016/2017 259 242 501 0,0%

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma

Tanév

Napközis általános iskolai 

tanulók száma a nappali 

oktatásban (iskolaotthonos 

tanulókkal együtt) (TS 1701)

 

 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között 

és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

Nem történt. 

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

eltérések 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A kedvező demográfiai trend fenntartása További tudatos gyermekvállalást ösztönző 

támogatások, projektek megvalósítása 

A gyermekek szünidei felügyelete részlegesen 

biztosított 

Ingyenes több napos nyári táborok biztosítása a jövőbeni 

fenntartása 

Az óvodás gyermekek felügyelettel történő 

utaztatásának megoldatlansága 

A külterületi buszra kísérő biztosítása 

A durvaság agresszió erőszak alkalmanként 

megfigyelhető a gyermekközösségekben. 

Iskolai szociális munka célzottságának elősegítése 

Egészségtudatosság szemléletmód hiánya a 

gyermekek körében 

Programok népszerűsítése biztosítása a témakörben 
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5. A NŐK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE 
 

A nemek közötti egyenlőség az Európai Unió alapvető értéke, és alapvető fontosságú a fejlődés, a növekedés 

és a kohézió szempontjából.  Mint ilyen, a nemek közötti egyenlőség előrehaladásának mérése a hatékony 

politika alkotás szerves részét képezi.  A 2013-as bevezetés óta a Nemek Közötti Egyenlőség Európai 

Intézetének (EIGE) nemek közötti egyenlőségi mutatóját elismerték a politikai vitákhoz való jelentős 

hozzájárulás és a nemek közötti egyenlőség tudatosságának fokozása az EU-ban és a nemzeti szinteken.  A 

nemek közötti egyenlőség index összetett mutató, amely a nemek közötti egyenlőség összetett koncepcióját 

méri.  Átfogó intézkedés a múltbeli helyzet felmérésére és a nemek közötti egyenlőség előrehaladásának 

nyomon követésére az egész EU-ban. Az Index egy olyan fogalmi keretre támaszkodik, amely magában 

foglalja a nemek közötti egyenlőség különböző elméleti megközelítéseit, és integrálja a legfontosabb nemek 

közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdéseket az EU politikai keretén belül (EIGE, 2013). Egy könnyen 

értelmezhető intézkedést kínál a nemek közötti egyenlőségre vonatkozóan, jelezve, hogy az EU és tagállamai 

milyen messzire (vagy közel vannak) a nemek közötti egyenlőség elérésében. E célból a nemek közötti 

egyenlőtlenségeket mérlegeli, és figyelembe veszi a tagállamok kontextusát és különböző szintjeit. 

Forrás: https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-brief-snails-pace-towards-

gender-equality 

Egy másik 2014-ben témában végzett online kutatás tanulságai azt árulják el, hogy mindkét nem tagjait 

foglalkoztatják az esély egyenlőség ezen a területen történő megvalósításának lehetősége. 

Koncz tanulmánya részletesen kitér azokra a tevékenységekre, mozgalmakra, amelyek ebben a témában 

íródtak. A nemzetközi javaslatok bőséges irodalma van. Koncz szerint a megvalósulást több tényező is 

gátolja. Többnyire az alábbi nagy területek köré csoportosulnak az intézkedési javaslatok: 

A nemek esélyegyenlőségének javítása a gazdasági életben. 

Az egyenlő részvétel biztosítása a döntéshozatalban 

 a karrier és a család 

 összehangolásának lehetőségeivel és módszereivel 

A nemzetközi viszonylatban is sok fejlesztésre váró terület van az intézkedéseket az alábbi tényezők 

nehezítik. Sok évtizede ugyanazok a gátló tényezők merülnek fel: 

 nincsenek a prioritások összehangolva, 

 humánus célkitűzések nem ültethetőek át a gyakorlatba a nőkre, a 

 társadalmilag munkamegosztás egy-egy szeletére (parciálisan), a piaci/munkaerő-piaci értékítéletet, 

gazdasági érdekeket kiszolgálva, és rövid távú szemléletet követve értelmezik. Ebben a 

megközelítésben elvész az egyéni igény és jól-lét, a jövőorientáltság, sérül a két nem kapcsolata és 

együttműködési készsége. 

 A nőket egységes tömegként kezelik, akiknek az érdekei mindenben megegyeznek 

 A hátrányos helyzet értelmezését nehezíti, hogy az emberi élet különböző 

dimenzióiban elszenvedett hátrányok összemérése és összegzése nem megoldott/ 

megoldhatatlan. 

https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-brief-snails-pace-towards-gender-equality
https://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-brief-snails-pace-towards-gender-equality
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A nemeket érintő társadalmi problémák egészét annak komplexitása, kölcsönhatása és minőségi dimenziói 

miatt nem tudjuk átfogni és mérni, csupán egy-egy dimenzióban. 

A nemek közötti társadalmi egyenlőtlenségek egyik markáns megnyilvánulása az 

időfelhasználásban, a munkaidő-szabadidő felosztásában figyelhető meg. Magyarországon a 

házimunka fogalma szinte egyértelműen a női munka fogalmával azonos. A házimunka 

aránytalan felosztása nem csupán azon családokra jellemző, ahol a férfi a családfenntartó, 

hanem azokban is, amelyekben mind a férj, mind a feleség teljes munkaidőben dolgozik, 

illetve még azon családokban is, ahol a nő a családfenntartó. A gazdaságilag aktív nők hetente 

átlagosan 40-45 órát dolgoznak, s emellett átlagosan háromszor annyi időt fordítanak 

házimunkára, mint a férfiak. A tradicionális háziasszonyi feladatoknak való megfelelés 

egyébként valamennyi dolgozó nőtől elvárt a magyar társadalomban, ezt a mentalitást 

támasztják alá azok a felmérések, melyek alapján a magyar nők 70%-a szerint is női feladat a 

háztartással és családdal kapcsolatos teendők ellátása. Az Európai Uniós átlagban ez az arány 

a nőknél 50%, tehát a tagállamokban élő nők fele véli női feladatkörnek a háztartás vezetését, 

illetve a családdal kapcsolatos teendők ellátását. A nők a házasságkötéstől és az első gyerek születésétől 

kezdve egyre több időt fordítanak házimunkára. A gyermekvállalás aránytalan túlterheltséggel jár számukra, 

ami krónikus stressz állapotot és folyamatos fizikai túlterheltséget jelent. Tehát kijelenthető, hogy a magyar 

nők rendkívül túlterheltek, kevés idejük marad saját magukra, a feltöltődésre, kikapcsolódásra, így 

összességében az életminőségük rosszabb az európai átlaghoz képest, különösen igaz ez a 45 év alatti, 

gyermeket nevelő nőkre. 

 A megvalósuláshoz generációs szemléletváltozásra lenne szükség, nemzetközi, országos és talán helyi 

viszonylatban is. 

Ezen területeket vizsgálja helyi viszonylatok között a HEP további része. 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

A nők gazdasági szerepét munkaerő piacra törtnő visszaintegrálódását nagymértékben befolyásolta a 

családpolitikai rendszer átalakulása. A családtámogatások pozitív irányú változásai a gyermekvállalási kedv 

növekedését valamint a nők gyermekvállalást követő mihamarabbi munkaerő piacra történő visszalépését 

motiválja, amely nagymértékben hozzájárul annak zökkenőmentességéhez. 

Családtámogatási rendszer főbb változásai: 

2014 januárjától a családpolitikai rendszer nagymértékű átalakítása valósult meg. Ennek alapvetően két célja 

volt. Egyrészt a korábbi gyermekvállalás ösztönzése, hiszen a nők átlagos életkora gyermekük születésekor 

nagyon megnőtt az utóbbi évtizedben, ami azt a veszélyt rejti magában, hogy végül kevesebb gyermeket 

vállalnak, mint amennyit eredetileg szerettek volna. Másrészt pedig a kisgyermekes anyák 

munkavállalásának elősegítése, hiszen Magyarországon nagyon alacsony a három éven aluli gyermeket 

nevelő anyák foglalkoztatottsága. A 2014. január 1-jén életbe lépő, családtámogatásokkal kapcsolatos 

változások legfontosabb elemei az alábbiak (GYED extra): A gyermek egyéves kora után időkorlátozás 
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nélkül lehet kereső tevékenységet folytatni a GYES, illetve a GYED juttatások megtartása mellett. 

Amennyiben a családnak akkor születik kisgyermeke, amikor még folyósítanak számára nevelési ellátást a 

korábban született gyermek után, úgy e mellé kaphatja az újszülött 

gyermek jogán járó ellátást. Korábban ilyen esetekben az egyikről le kellett mondani. A felsőfokú 

tanulmányokat folytató diákok fix összegű GYED-ben (ún. diplomás GYED-ben) 

részesülhetnek. Ikergyermekek születése esetén kettő helyett három évig jár a GYED. A másik juttatás, mely 

a családokat a gyermek nevelése során – a 2015- ben érvényben lévő 

jogszabályok szerint – végig elkíséri, a családi adókedvezmény. A korábbi, csak 

nagycsaládosokat érintő adókedvezmény széles körű kiterjesztésére került sor. Ez az 

adóelőleg megállapítását megelőzően a magánszemély összevont adóalapját csökkenti. 

Igénybe vehetik már a várandósság 91. napjától. A biztosított által fizetendő adó összege 

egy gyermek után havi 10 000 Ft-tal, két gyermek után összesen 20 000 Ft-tal, három vagy 

több gyermek után gyermekenként legfeljebb 33 000 Ft-tal csökkenthető. Amennyiben a 

gyermeket nevelő család a személyi jövedelemadóból nem tudja érvényesíteni a családi 

adókedvezmény összegét, akkor ezt 2014. óta meg tudja tenni az általa fizetett járulékból is: 

a családi járulékkedvezmény csökkenti a biztosított által fizetendő természetbeni és pénzbeli 

egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék együttes összegét. 

A nők munkavállalási problémájának megoldását jelentené a részmunkaidős foglalkoztatás 

bővítési feltételeinek állami eszközökkel, - adókedvezményekkel, illetve a tb. Csökkentése - 

történő javítása. 

A kormányzat 2018. januárjától munkahelyvédelmi akciótervvel segíti a foglalkoztatást, ez 

a 25 év alattiak, az 55 év felettiek, a szakképzetlenek és a kisgyermekes anyák munkaadói 

számára is kínál adókedvezményt. Fontos feladatnak tartják az atipikus munkakörök 

bővítését, hogy a gyesről, gyedről visszatérő anyák újra beléphessenek a munkaerőpiacra. 

Forrás:„Családtámogatás, gyermeknevelés, munkavállalás Makay Zsuzsanna” 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

A kétkeresős családmodell a leginkább elterjedt Magyarországon, a nők munkaerő piaci részvétele legalább 

olyan fontos, mint a férfiaké. A korábban taglalt családtámogatás körében kialakult változások a nők 

munkaerőpiacról történő kiesésének csökkentésére irányultak.  

Míg korábban a nők alacsony foglalkoztatottsága és alacsony munkaerő piaci részvétele volt a jellemző úgy 

az utóbbi években egy új tendencia van kialakulóban. A következő táblázatok és diagramok, jól szemléltetik 

a változásokat. 
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Férfiak

(TS 0803)

Nők

(TS 0804)
Férfiak Nők

Férfiak

(TS 0801)

Nők

(TS 0802)

2012 2 487 2 444 2 355 2 260 132 184

2013 2 467 2 425 2 347 2 281 120 144

2014 2 458 2 431 2 365 2 313 93 118

2015 2 448 2 429 2 361 2 329 87 100

2016 2 467 2 406 2 398 2 322 69 84

2017 2 354 2 406 2 284 2 336 70 70

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Év

Munkavállalási korúak száma Nem munkanélküliek Munkanélküliek

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

 

Az adatsorokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a nők munkanélkülisége jelentősen csökkent. A 

foglalkoztatottság mindkét nem esetében növekedett. A munkavállalási korúak nemenkénti megoszlását 

figyelembe véve az is megállapítható, hogy nők lélekszáma meghaladta a férfiakét 2017 évben. A nők 

zökkenőmentes munkaerő piaci reinetgrációját a gyermekek napközbeni felügyeletének biztosítása 

nagymértékben segítené. 
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

Az elmúlt években több munkaerő piaci program is indult a nők esélyegyenlősége érdekében, pontos 

információkkal nem rendelkezünk.  Az elhelyezkedést segítő programok mindkét nem számára 

rendelkezésre állnak álltak, ezek pontos friss információkról a Komáromi Foglalkoztatási osztály 

rendelkezik. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

Az iskolai végzettség mindkét nem esetében erőteljesen meghatározza a foglalkoztatások körét. 

Általánosságban elmondható, hogy az iskolai végzettség csökkenésével, a munkafeltételek rosszabbodása 

figyelhető meg. Amely nőket még inkább sújtja. 

 

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

A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtésének ez is egyik fő területe,  

 

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

családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, 

családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 

A bölcsődei-óvodai nyitva tartás eddigiekben nem jelentett problémát. Az óvodai nyitva tartás 

folyamatossága biztosított olyan módon, hogy a telephelyek eltérő időben tartanak nyári szünetet. 
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Az iskolai szünetben történt a gyermekfelügyelet terén előrelépés, a nyári szünidei táborok köre bővült, az 

iskola által meghatározott évfolyamok részére 2 hetes nyári tábor volt elérhető. A településen továbbra sem 

alternatív megoldás, amely a gyermekek felügyeletét biztosítaná. Ez különösen az egyedülállónak esetébe 

hangsúlyos, akiknek közeli hozzátartozóik sem élnek a környéken. A munkacsoport megbeszélésen 

felvetődött az aktív nyugdíjasok bevonása egyedi gyermek felvigyázásra. A kivitelezésre egyelőre nem 

találtunk megfelelőformát, amely garantálná a koordinálást szervezést lebonyolítást. Az alternatív 

gyermekfelügyelet igénye a kisgyermekes anyukák részéről azonban fennáll, a férőhelyek biztosításának 

kivitelezése kielégítené ezt az igényt. 

 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

Év
Védőnők száma

(TS 3201)

0-6 év közötti 

gyermekek száma

Átlagos gyermekszám 

védőnőnként

2012 3 482 161

2013 3 433 144

2014 3 0

2015 3 471 157

2016 3 469 156

2017 3 479 160

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

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

 

A korábbi pontokban a védőnői feladatköröknél pontosításra kidolgozásra kerültek a családtervezéssel 

kapcsolatos feladatok, valamint az anya gyermekgondozás.  

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

A családon belüli erőszak továbbra is egy olyan probléma területet ölel fel, amelyre nagyfokú látencia 

jellemző. A hatékony segítségnyújtás érdekében a jelzőrendszer összehangolt és kitartó együttműködésére 

van szükség. A településünkön sem kivétel, ez a probléma felvetődik, gyakoriságát tekintve nincsen 

egyértelmű trend. Ezek a nehéz élethelyzetek hatékony megoldásához kiemelt jelentőségű, hogy az érintettek 

megfelelő tájékoztatást kapjanak azokról az intézményekről, szolgáltatásokról, amelyek a tovább lépés 

lehetőségéről adnak tájékoztatást, amely elősegíti a megoldást. 

 

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

 

Ilyen jelegű szolgáltatás településen és vonzáskörzetében sem elérhető. A városban élők számára országos 

szintű ellátást biztosító intézmények jelentenek megoldást, ahol gyakran hosszú várólista . 
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A nemzetközi szakirodalom a nők parlamenti részvételét az esélyegyenlőség mércéjeként 

használja. A rendszerváltást követően Magyarországon és a térség országaiban is erőteljesen 

csökkent a női képviselők száma a parlamentekben. Hazánkban az elmúlt 25 évben 10 

százalék körül ingadozott, ami európai és világviszonylatban is egyaránt alacsony. A 

képviselők összlétszámának csökkenése következtében a 2014. évi választás a legkisebb női 

jelenlétet (nem éri el a 9,5 százalékot, 199 képviselőből 19 nő) eredményezte a parlamentben. 

A többi országhoz és Európához képest is egyre nagyobb a leszakadás. Sajnos a kelet-európai 

és a harmadik világ országaival sem tudunk már lépést tartani. Az Európai Parlamentben a 21 

magyar képviselőből a nők száma 3, a kecskeméti közgyűlésben a 22 képviselő között négyen 

képviselik a női nemet. Országos és helyi viszonylatban a közigazgatásban és a 

közalkalmazotti szférában jóval magasabb a nők aránya, és ezeken a területeken a nők vezetői 

szerephez is könnyebben jutnak. 

Forrás: Koncz Katalin: Nők a parlamentben 1990-2014 

 

Az országos tendencia miszerint a nők társadalmi szerepvállalása nem túl magas településünkön is 

megfigyelhető.  Magas számban tevékenykednek a közszférában közülük közép és felső vezetők közötti 

arányuk is megelégedésre ad okot. A döntéshozók közötti is szerepet vállalnak pl.: képviselő-testületben. A 

versenyszférában, valamint a döntéshozók körében az arányuk azonban már jóval alacsonyabbnak mondható.  

 

A nők társadalmi szerepvállalása nem akadályozott a településen.  

 

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

kezdeményezések 

 Nincs ilyen kezdeményezés. 
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A nők megbecsültsége kielégítő szinten van Társadalmi elismerést kifejező eszmei jutalmazó 

program kidolgozása 

A családon belüli erőszak témáját övező látencia 

mérséklése 

A családon belüli erőszakkal kapcsolatos 

információk nyilvánosságénak elősegítése, 

szükségletekhez igazodó egyéni tájékoztatás helyi 

szinten 

Az anyák gyakran úgy érzik, hogy magukra 

maradtak problémáikkal (gyermeknevelési,családi 

élettel kapcsolatos kérdésekben),amely 

bizonytalansághoz rossz közérzethez vezethet. 

Programok (előadások,klubok) szervezése, amely 

segíti az anyasággal, családi szülői szerepekkel való 

megküzdést azonosulást. 
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6. AZ IDŐSEK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE 
 

Az idősek társadalmi helyzetének, esélyegyenlőségének vizsgálata nem új keletű, de nem is mondható nagy 

hagyományokra visszatekintő kérdéskörnek. Ez a témakör aktualitás jegyében kerül az érdeklődés 

középpontjában. Az esélyegyenlőség kérdésköreként is eltérő vélemények alakultak ki arról, hogy szenzitív 

csoportként tekinthetünk erre a korosztályra. Az Alaptörvény a hazai jogrendszerben legitimitást biztosít és a 

védett csoportok között tartja számon az időseket is. 

Ezen korosztály helyzetére leginkább a népesség számlálás adataiból és a témában született 

tanulmányokból lehet következtetni. Országos viszonylatban elmondható, hogy Az élettartam 

hosszabbodásával a modern társadalmakban, így Magyarországon is uralkodóvá vált az a trend miszerint 

az időskorúak száma és aránya egyaránt növekedett a népességen belül. Az ellátórendszer egyre nagyobb 

kihívásnak kell megfelelnie ezen a területen. A közvélemény az időskor határkövét általában a gazdasági 

aktivitás megszűnéséhez köti, így egyre későbbre tesszük az öregedés kezdetét is. Magyarországon 

hosszú időn keresztül változatlan volt az öregségi nyugdíjkorhatár: férfiaknál 60, nőknél 55 év. 

Többszöri módosítás után 2012-től azonban fokozatosan és egységesen 65 évre emelkedik. Felemelése 

azt jelzi, hogy 65 éves kor előtt az ember még nem számít idősnek, hiszen a társadalom teljes értékű 

munkateljesítményt vár el tőle. 

A 60 év felettiek népességen belüli aránya a népszámlálások által nyomon követett 140 évben 

folyamatosan emelkedett. Míg 1870-ben a népességnek csupán huszada, addig 2001-ben már ötöde, a 

legutóbbi népszámlálás alkalmával pedig közel negyede számított idősnek. 

A 2011. évi népszámlálás alkalmával 2 millió 331 ezer 60 éves és idősebb személyt regisztráltak 

Magyarországon. Ez a teljes népesség 23,5%-át tette ki. Az időskorú népességen belül a nők aránya 

61% volt, a teljes népességen belül 52,5%. Ezer időskorú férfira 1559 időskorú nő jutott 2011-ben. A 

női többlet a kor előre haladtával növekszik. 

Az időskorúaknak csekély hányada nem kötött házasságot élete során: az időskorú férfiak 4,5%-a 

volt nőtlen, az időskorú nők 3,3%-a hajadon családi állapotú 2011-ben. Ezzel szemben a teljes felnőtt 

népesség harmada nem lépett házasságra 2011-ig. A 60 év feletti népesség fele házas, 35%-a özvegy 

családi állapotú. (Az özvegyek egész népességen belüli 11,5%-os aránya jóval elmarad ettől az 

értéktől.) Az elvált családi állapot közel ugyanolyan arányú az idősek körében, mint a teljes 

népességben. 5. ábra Az időskorú és a 15 év feletti népesség megoszlása családi állapot szerint, 2011 a 

családi állapot tekintetében nemek szerint is lényegesek a különbségek. A nőknél a házas családi 

állapotúak aránya a 60–64 évesek körében a legmagasabb, és az életkor emelkedésével csökken. A 60 

év feletti férfiak körében a 90 év felettiek kivételével minden korcsoportban a házasok aránya a 

legmagasabb, és csak 75 év fölött csökken látványosan. Az özvegyek aránya a nőknél már a 60–64 éves 

korcsoportban is jelentős, és az életkor emelkedésével folyamatosan nő. Míg a 60–64 éves nők közel 

negyede, a 80–84 évesek háromnegyede, addig a 90 év felettieknek már túlnyomó többsége, 89%-a 
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özvegy. Az időskorú férfiaknál az özvegyek részaránya az életkor emelkedésével 6,3%-ról 56,1%-ra 

nő, de még így is alacsonyabb, mint a nők esetében. Az özvegyek aránya a férfiaknál csak a 90 év feletti 

korcsoportban haladja meg a házasok arányát. Az időskorú férfiakat inkább a házas, az időskorú nőket 

inkább az özvegy családi állapot jellemzi. Ez azzal magyarázható, hogy a nők tovább élnek, illetve a 

férfiak körében gyakoribb az újraházasodás jelensége. Míg ezer özvegy és elvált időskorú férfira 6 

házasságkötés jutott 2011-ben, addig a nők esetében a mutató értéke 0,7 volt. Az elváltak és a 

nőtlenek, illetve hajadonok aránya mindkét nem esetében a 60–64 éves korcsoportban a legmagasabb. 

Az elváltak aránya az életkor emelkedésével csökken, ami abból adódik, hogy az idősebb korcsoportok 

körében ritka volt a válás.  

Az elmúlt időszakban a nyugdíjrendszer változásai nagymértékben befolyásolták a 60 év feletti 

népesség gazdasági aktivitását. 

Korcsoportonként jelentősek az eltérések az időskorúak gazdasági aktivitási jellemzőiben. 

Az időskorúak nagy többsége – közel 2 millió 152 ezer ember – a gazdaságilag nem aktívak 

kategóriájába tartozott 2011-ben. Ahogy az előzőekből is következik a gazdaságilag nem aktívak 

aránya a 60 és a 61 évesek évjáratában a legalacsonyabb, és ez a kor emelkedésével egyre nő. 

A 2011. évi népszámlálás alkalmával 1 millió 650 ezer ember, a népesség 16,6%-a vallotta magát 

tartósan betegnek Magyarországon. Az időskorúaknak nagyobb aránya (40%), több mint 900 ezer 

ember volt tartósan beteg. Arányuk magasabb az időskorú nők, mint az időskorú férfiak között. A 

tartósan betegek aránya az életkor emelkedésével növekvő tendenciát mutat egészen 85 éves korig, az 

ennél idősebbek között arányuk csökken. 

Az időskorú tartós betegek harmadát a betegség a mindennapi életben, több mint negyedét a 

közlekedésben, több mint tizedét az önellátásban (pl. öltözködés) akadályozza. Az életkor 

növekedésével az akadályozottság is egyre gyakrabban fordul elő. 

Az időskorú tartós betegek harmadát a betegség a mindennapi életben, több mint negyedét a 

közlekedésben, több mint tizedét az önellátásban (pl. öltözködés) akadályozza. Az életkor 

növekedésével az akadályozottság is egyre gyakrabban fordul elő. 

2011-ben több mint 8 millió ember, a lakosság 82%-a élt családháztartásban Magyarországon. Míg a 

60 év alattiak estében ez az arány meghaladja a 87%-ot, addig az időskorú népességnek csak 63%-a élt 

ebben a háztartási formában. Nem családháztartásban a 60 év alatti lakosság 10, az időskorúak 34%-a 

élt, többségük egyedülálló. Az időskorúak körében az idősebb korcsoportok felé haladva csökken a 

családháztartásban élők és növekszik az intézetben élők, illetve a 80–89 éves korcsoportig a nem 

családháztartásban élők aránya: míg a 60–64 évesek 75%-a, addig a 90 év felettieknek csak a 34%-a él 

családháztartásban. Az időskorú férfiak magasabb aránya élt családháztartásban, mint az időskorú 

nőké. 

2011-ben 1 millió 317 ezer személy élt egyszemélyes háztartásban Magyarországon. Az időskorú 

egyedülállók száma 692 ezer volt, az elmúlt tíz év alatt 121 ezerrel növekedett. 2001 óta az időskorú 

egyedülállók száma a 70–74 évesek kivételével minden korcsoportban növekedett. 
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A csak időskorúak által lakott lakások lakóinak hasonló aránya él legalább komfortos lakásban, viszont 

magasabb a komfortos és alacsonyabb az összkomfortos lakásban élők aránya az összes időskorúra 

vonatkozó értékekhez képest. A csak időskorúak által lakott lakások lakóinak lakásviszonyai így 

valamivel rosszabbak. Az időskorú egyedülállóknak csak 88%-a él legalább komfortos lakásban, azaz e 

csoport lakáshelyzete a legkedvezőtlenebb. 

Forrás: A népesség gyarapodó rétege – Az időskorúak jellemző Ksh 2014 

 

A társadalmi szolidaritás megkívánja, hogy a fiatal generációk fokozott gondot fordítsanak  az idősebb 

népesség életkörülményeire, életminőségére. 

 

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

trendek stb.) 

 

A HEP a lakosság demográfiai adatait elemző részben feltártuk, hogy településünkön is az idősek 

számának növekedésének valamint arányainak emelkedését figyelhetjük meg.  Az állandó lakó népesség 

adatai alapján megállapítható, hogy a településen élő aktív korú lakosság (18-59 évesek) 4110 fő, amely 

összegségében 57%-át jelenti az itt élőknek. A 60 év feletti korosztály 1724 fő, aránya 24 %, tehát jelentős 

számot képvisel. Az idősekkel való foglalkozás odafigyelés mintegy mutatója a társadalomi tolerancia 

mértékének. Fontos, hogy időseinkkel megfelelő módon bánjunk, településünkön a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátórendszer nagy segítséget jelent az itt élő idősek és a gondoskodni vágyó hozzátartozók számára. 

 

A következő adatsorokból kiolvashatjuk, hogy az idősek közül hányan részesülnek nyugdíjban vagy 

nyugdíjszerű ellátásban. A korábbi adatokkal összevetve megállapítható, hogy a 60 év felettiek száma 2015- 

ben 1511 fő, 2016-ban 1547 fő az idős népesség a nyugdíjasok korösszetételének hiányában nem 

megállapítható, hogy milyen arányban rendelkezik ez a korosztály jövedelemmel. 

Év

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban 

részesülő férfiak száma 

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 

nők száma (TS 5301)

Összes nyugdíjas

2012 784 1129 1 913

2013 753 1104 1 857

2014 720 1075 1 795

2015 682 1068 1 750

2016 684 1098 1 782

2017 N.A. N.A. #ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma
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Időskorúak járadékában Ácson 3 fő részesül. 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

Munkaerő-piaci szempontból az Európai Unióban az általános terminológia szerint már az 50. életévüket 

betöltötteket is a szenior korosztályba tartozónak tekintjük. Az idősek munkaerő-piaci helyzete hatással van 

a társadalmi aktivitásra, életminőségükre a korábban említett foglalkoztatottsági mutatók alapján 

megállapítható, hogy hazánkban az 50 év felettiek kedvezőtlen helyzete. Ezen kimutatások településünk 

lakóira is érvényesek. 

Regisztrált 

munkanélküliek 

száma

Tartós 

munkan

élküliek 

száma

Fő Fő % Fő Fő %

2012 132 87 66% N.A. #ÉRTÉK!

2013 264 69 26% N.A. #ÉRTÉK!

2014 211 54 25% N.A. #ÉRTÉK!

2015 187 49 26% N.A. #ÉRTÉK!

2016 152 36 23% N.A. #ÉRTÉK!

2017 140 22 15% N.A. #ÉRTÉK!

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

55 év feletti regisztrált 

munkanélküliek száma

(TS 1010 és TS 1011)

55 év feletti 

tartós 

munkanélküliek 

száma
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A fenti adatsorokból megállapítható, hogy a kedvező tendencia, amely kialakulni látszik a 

foglalkoztatottság területén ezt a korosztályt is kedvezően érinti. 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 

közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

Számos idősügyi program foglalkozik a tevékeny időskor és a nyugdíjasok foglalkoztatásával, gazdasági 

életre gyakorolt hatásával. A társadalom korosodása új igények új kihívásoknak történő megfelelés elé állítja 

a népességet. Az idősebb korosztályról is elmondható, hogy nem homogén csoport alkotja. A szellemi 

fellendülés, gazdasági élet és egyéb területeken is rejtett kapacitásokat jelenthetnek a szenior csoport által 

nyújtott lehetőségek összekapcsolása. Az idős egyén számára a hasznosság érzet növelése, elmagányosodás 

megelőzése, nyitna lehetőséget még a másik oldalon a megbízhatóság, tapasztalat jelentene profitot. Jelenleg 

a városban élő idősek aktivitásának mértékéről nincsenek pontos kimutatásaink. A feltérképezés nélkül csak 

feltevéseink lehetnek arra vonatkozóan, hogy az idősek közül hányan tudnak/tudnának újra aktivizálni 

magukat, hiszen ehhez elengedhetetlenül szükséges egy magas szintű egészségi, mentális állapot, amely 

sajnos nem mindenki számára adatik meg. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Hátrányos megkülönböztetés ezen a területen nem történt. 
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 

 

A helyi közszolgáltatások területén az idősellátás magas színvonalú részletesen a következő alpont 

ismeretei a paramétereit. A településen számos programszolgáltatás szerveződik a lakosok számára, vannak 

olyanok, amelyek kiemelten az idősek számára szerveződnek és vagy bevonásával szerveződnek. A település 

nagy kiterjedése miatt viszont mind a szolgáltatások elérése nehezen megoldható. A településen nincsen 

helyi járat, amely elősegítené a gyógyszertár, házi orvos, vasútállomás, bevásárlás lehetőségét.  

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

Az Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ az alábbi szolgáltatásokat nyújtja főként a korosztály tagjai 

számára: 

 

65 év feletti 

lakosság száma

(TS 0328)

Fő Fő %

2012 1 099 35 3,18%

2013 1 134 35 3,09%

2014 1 144 35 3,06%

2015 1 171 34 2,90%

2016 1 210 35 2,89%

2017 1 088 35 3,22%

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és 

nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

Nappali ellátásban részesülő 

időskorúak száma (TS 5101)Év
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A Szociális Alapszolgáltatási Központ 3 szakmailag önálló működési egységet integrál: 

Idős ellátás szakmai egysége: 

 Étkeztetés 

 Házi segítségnyújtás 

 Idősek nappali ellátásaként: Idősek klubja  

 

 

Az intézmény által biztosított szolgáltatások: 

Étkeztetés 

Az előző beszámoló óta eltelt időben a jogszabályi változások ezt a szolgáltatást nem érintették. 

Településünkön továbbra is a hét minden napján biztosított ellátás, ami 2 fajta ebédből történő 

menüválasztás, illetve diétás étkezés biztosításával valósul meg. A jogosultak körét az önkormányzat helyi 

rendeletében szabályozza. A településen minden jogos igény felmerülésére tud választ nyújtani a 

szolgáltatás. Ennek ellenére 2017- ben ismét csökkent az igénybevevők száma: 

2015. 12. 31-én: 76 fő  

2016. 12. 31-én: 75 fő  

2017. 12. 31-én: 66 fő  

2018. 05. 01-én: 61 fő vette igénybe.  

Ebből a klubban étkezik 23 fő, maga szállítja el az ebédjét 9 fő, és ebédkiszállításban részesül 29 fő, akik 

számára a Szociális Központ munkatársai szállítják ki az ebédet az intézmény gépkocsijával. 

Az igénybevevők közül 47 fő az életkora alapján jogosult az ellátásra, a többi igénybevevőnél általában a 

rossz szociális helyzet vagy a megromlott egészségi állapot indokolja az ellátást.  

Az Eurest Kft. lehetőséget biztosít a diétás étkeztetés igénybevételére is, így bármilyen diétát biztosítani 

tudnak az ellátottak számára. Jelenleg 7 fő veszi igénybe a diétás étkezést, ők valamennyien a cukros diétát 

igénylik.  

Az étkezésért személyi térítésdíjat kell fizetni. A térítésdíjat fizetők jövedelem szerinti megoszlását az alábbi 

ábra mutatja: 
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Az 1. sz. ábra is jól tükrözi, hogy ezt a szolgáltatást elsősorban az idős emberek veszik igénybe, akik 

többségében 80-130.e.Ft jövedelemmel rendelkeznek, de magas azoknak a száma is, akik nagyon alacsony 

jövedelemből (30.e. alatt) élnek (közel 20%). Az elmúlt időszakban jellemzően ebből a körből jelent meg az 

igény a napi egyszeri főtt étel biztosítására. Az új igénylők körében nagyon ritka a magasabb jövedelmű 

ellátott.   

Az étkeztetés szakfeladatán 1fő szociális segítő végzi a szakmai munkáját, aki házi gondozói feladatokat is 

ellát. 

 

Házi segítségnyújtás 

Engedélyezett ellátotti létszám: 36 fő 

2017. 12. 31-én és 2018.05.01-én is ellátottak száma: 34 fő volt. Közülük 30 fő személyi gondozásra, 4 fő 

pedig szociális segítésre volt jogosult a magas gondozási szükséglete alapján. Az ellátottak jelentős részét a 

fekvő betegek teszik ki, akiket naponta több alkalommal is felkeres a gondozónő, biztosítva számukra a 

legalapvetőbb emberi szükségleteik megvalósulását (etetés, fürdetés, pelenka csere stb.). 

Ezzel a szolgáltatással nagy terhet veszünk le a családokról, hiszen a többgenerációs családok 

megszűnésével, a nyugdíjkorhatár kitolódásával, a bentlakásos szociális intézmények férőhelyeinek 

limitálásával az idős, beteg szülő egyre nagyobb, megoldandó feladatot jelent a családtagok számára az 

elöregedő társadalmunkban. 

A házi segítségnyújtást térítésmentesen biztosítja az önkormányzat a rászorulóknak, lehetővé téve ezzel, 

hogy minden rászoruló, jövedelemtől függetlenül igényelni tudja a számára szükséges mértékű 

segítségnyújtást. A térítésmentesség miatt visszaélés nem volt tapasztalható. Az igénylők számára történő 

szolgáltatásnyújtás mértékét a szükségleten túl mindig a családokkal történő megállapodás is meghatározza. 

Szolgálat ez alapján azokat az elsősorban személyes gondozás körébe tartozó tevékenységeket végzi, amit a 

családtag munkavégzése, életkora, egészségi állapota vagy más településen történő tartózkodása miatt nem 

tud ellátni. Azok a tevékenységek, mint pl. esti ellátása a gondozottnak vagy a takarítás, nagy bevásárlás stb. 

továbbra is a családok feladata maradt. 

Településünkön az elmúlt évben és jelenleg is minden rászoruló számára biztosított az ellátás, 

várólistára nem került senki. 

2017-ben bevezetésre került a differenciált normatíva és módosultak a személyi feltételek is.  A személyi 

feltételeket a gondozásra fordított havi órakeret határozza meg. Ez alapján havi 147 óra személyes 

gondozásra fordított idő/ 1 fő gondozó adja a házi gondozói minimum létszámot. A jelenlegi 5 fős gondozói 

létszám, megfelel az új előírások szerinti minimum feltételnek is, ami jól jelzi a dolgozók magas munkaidő 

kihasználtságát.  

Az elmúlt évben is nagy gondot okozott a szakirányú végzettséggel rendelkezők, illetve az erre a 

területre jelentkezők hiánya. Egy-egy megüresedett állást, csak nagyon nehezen tudnak betölteni. 
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Jelenleg 4 gondozó rendelkezik szakirányú végzettséggel (3 fő közalkalmazott és 1 fő megbízási 

szerződéssel foglalkoztatott). 1 fő jelenleg végzi az okj-s szociális gondozói képzést, ő azonban jelenleg 

kismama, így a megszerzendő tudását csak a későbbiekben fogja tudni kamatoztatni. 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is begyűjtjük és közvetítik a feleslegessé vált gyógyászati 

segédeszközöket, pelenkákat. A közvetítést nem csak a házi gondozásban részesülők fele végezik, hanem 

településünk bármely lakója számára is biztosítjuk, hozzájárulva ezzel a beteg emberek életkörülményeinek 

minőségi emeléséhez. 

A hétvégén is biztosított házi segítségnyújtás, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nagymértékben 

hozzájárul a településen élő beteg emberek biztonságának növeléséhez. 

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, kistérségi keretek között valósul meg. A jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás koordinátorától kapott adatok alapján, településünkön a korábbi évben kinnlevő készülékek 

száma 2-vel nőt, így jelenleg 13 készülék van kihelyezve és 1 fő várakozó van. 2017-ben 5 segítséget igénylő 

riasztás volt, 15 tesztriasztás és 15 téves riasztás. 

 

Idősek nappali ellátása 

Engedélyezett férőhelyek száma: 35 fő 

Betöltött férőhelyek száma 2017.12.31-én: 35 fő 

A klubba bejárok korcsoportos összetételét a 2. sz. ábra mutatja: 
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2.sz.ábra 

 

A bejáró klubtagok átlag életkora magas, a fiatalabb igénybevevők mentális és szociális helyzetük miatt 

részesülnek ellátásban. Többségében nők veszik igénybe ezt a szolgáltatást.  
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A korból, egészségi állapotból fakadó gyakori mozgáskorlátozottság és a település nagy kiterjedése miatt, 

tagjaink jelentős részét az intézmény gépkocsijával szállítják az intézménybe. Fontos számukra a 

közösség, a valahova tartozás élménye, ami nagymértékben hozzájárul a gyors fizikai és mentális 

állapotromlás megelőzéséhez, a kiegyensúlyozott, a megmaradó képességeket kihasználó, minőségi időskor 

kialakulásához. 

A klubban az időskori sajátosságokat, egyéni szükségleteket figyelembevevő szakmai munka folyik, előre 

meghatározott korrekciót és prevenciót egyaránt megcélzó csoportos és egyéni foglalkozások alapján, amik 

mind a fizikai aktivitást, mind a memóriafejlesztést megcélozzák. 

Klubtagjaink aktívak, szívesen vesznek részt a foglalkozásokon, nyitottak az új ismeretekre is és lelkesen 

készülnek egy-egy ünnepségre, akár az intézményen kívüli fellépésre is.  

2017 évben is több demenciában szenvedő klubtagot láttak el. Kiemelt szerepet kap az egyéni foglalkozás, 

ami nagymértékben igazodik a még megmaradt képességekhez.  

A 2017 évben az idősek klubjában is bevezetésre kerültek a szolgáltatási elemek, amelyek meghatározzák a 

klubban folyó tevékenységek körét.. Így a napi szintű programok mellett biztosítják a tanácsadást, 

esetkezelést, felügyeletet, készségfejlesztést, háztartási vagy háztartáspótló segítségnyújtást, felügyeletet, 

gondozást, ügyintézésben való segítségnyújtást és közösség fejlesztést. 

Az idősek klubjában 1 fő szociális gondozó és 1 fő szakmai egységvezető végzi a szakmai munkát. 

Forrás: Ászak beszámoló 

A szakmai színvonalhoz a TOP-4.2.1-15-KO1-2016-00010 azonosító számú projekt megvalósulásának 

köszönhetően egy komfortos, könnyebben megközelíthető, takarékosabban működtethető intézmény jött 

létre. A felújítás jelentős energetikai korszerűsítéssel is járt, amelynek köszönhetően a falak állaga 

megfelelővé vált, a fűtésrendszer hatékonyabbá, az épület és a helységei esztétikailag és komfortfokozatában 

is megfelel a modernkor igényének. Az idősek büszkén vették újra birtokba a megszépült intézményt, hiszen 

számukra a mindennapi kényelem is megsokszorozódott a felújításnak köszönhetően. 

 

Az idősgondozás során minden szolgáltatásnyújtás minden területén a szakmai szempontok mellett 

kiemelten megvalósítandó célként jelenik meg az idősek személyre szabott igényeinek, szükségleteinek a 

támogatása,életminőségük fenntartása javítása, egyéni komplex gondozás, az önállóságuk megőrzése mellett 

szükségletekhez igazodó ellátás biztosítása. 

 

 

 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A településen három nyugdíjas klub hozzáférhető az idősek számára Városi Nyugdíjasklub, Pénzásási 

Nyugdíjasklub valamint Nosztalgia Klub. Az idősek klubjaiban rendszerességgel, változatos programok és 

rendezvények kerülnek megszervezésre, többek között: ünnepi eseményekhez köthető rendezvények 

szervezése, lebonyolítása, illetve igényeken alapuló, összejövetelek rendezvények teszik lehetővé az idősek 
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elmagányosodásának megelőzését valamint társas kapcsolatainak ápolását, kialakítását. A nyugdíjas klubok 

és az idősek klubja is az ácsi közélet aktívszereplői. A saját szervezett programjaikon kívül városi 

rendezvényeken is képviseltetik magukat és gyakran jelenlétükkel szolgáltatásaikkal teszi színvonalasabbá a 

városi rendezvényt. 

c) idősek informatikai jártassága 

Az idősek informatikai jártasságáról nincsen információnk. 

  

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

 

Az idősek számára szóló speciális programok ismertetése a korábbi pontokban került ismertetésre. Fontos 

és kívánatos cél a jövőben is olyan programok szervezése, amely a generációk közötti szakadék áthidalását 

célozza meg. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Az idősek többsége nem médián 

keresztültájékozódik 

Papír alapú tájékoztatás 

Helyi járat hiánya korlátozza a szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés 

Helyi járat vagy alternatív helyi utas szállítás 

kialakítása 

Időseknek szóló programok hiánya. A generációk 

közötti szakadékok megléte. 

Időseknek szóló programok kibővítése, generációk 

közeledését célzó programok elősegítése 

A társadalomtagjainak kevés vagy téves 

információja van az idősekről 

Programok szervezése, amely a idősek megismerését 

szereplését és a generációk találkozását lehetővé 

teszik. 
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7. A FOGYATÉKKAL ÉLŐK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐSÉGE 
 

A téma felderítéséhez országos adatok állnak leginkább rendelkezésre, többnyire korlátozott mértékben 

érhető el irodalom. Az aktuális adatokat KSH adatbázisából érhetőek el. A 2011-ben végzett népszámlálás 

valamint 2016-ban készült mikro konszenzus alapján az alábbi adatok kerültek feltárásra. 

A Magyarországon élő fogyatékkal küzdő lakos arányai és összetétele is megváltozott a két felmérés közötti 

időszakban. Általánosságban elmondható, hogy létszámuk csökkent, de típusonként eltérő trendek 

figyelhetőek meg. Az autisták valamint az értelmi fogyatékkal élők száma jelentősen növekedett. 

 

Forrás: https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/mellbevago_szamok_a_fogyatekkal_elo_magyarokrol.663531.html 

A mozgássérültek valamint a gyengén látók száma csökkent a 2011-ben végzett felméréshez képest, arányuk 

továbbra is jelentős a csoporton belül. ez feltételezhetően az egészségi állapothoz kapcsolódó szociális 

ellátások nagyfokú átalakulásának is köszönhető, megszűnt a rokkantsági nyugdíj, felülvizsgálták az 

érintettek visszahelyezhetőségét a munkaerőpiacra, az idősebbek ellátását öregségi nyugdíjra váltották, 

valamint átalakultak az ellátórendszer jogosultsági feltételei.  Az ONYF nyilvántartásában is jelentősen 

csökkent ez által az egészségi állapottal összefüggő ellátások száma.(2011-2012 évet érintően). 

A fogyatékos népesség demográfiai profilja is alátámasztja a létszám csökkenéséhez kapcsolódó elméleteket. 

A nemek szerinti megoszlás és összetétel az össztársadalmi folyamatokat mintázza. A korcsoportonkénti 

megfigyelések alapján a 45-50 év közöttiek létszámának jelentős csökkenése figyelhető meg. A kor 

specifikus mintázat alátámasztja azt a feltételezés, hogy a létszám csökkenés hátterében az ellátórendszer 

jogosultsági rendszer átalakulása áll. A rokkantsági nyugdíj kivezetése, öregségi nyugdíj illetve a munka-

erőpiaci reintegráció azt is eredményezte, hogy kevesebben vallják magukat fogyatékkal élőnek, mint 

korábban, ez eredményezheti a létszám csökkenését. 
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A fogyatékkal élő népesség aktivitási jellemzői (összetétel, megoszlás) jelentősen eltér az össztársadalmitól, 

az elmúlt időszak munka-erőpiaci trendjei azonban ebben az időszakban is érvényesültek. Foglalkoztatottak 

aránya növekedett, míg a munkanélküliek és inaktívak száma csökkent. 

A fogyatékos emberek többsége tapasztal a mindennapi életben nehézséget, sőt a vizsgált időszakban 

arányuk 53-ról 59%-ra emelkedett. A közlekedés során, jellemzően még a sérültségük az önellátásban, 

illetve a tanulásban, munkavállalásban akadályozza őket, 2011-ben a fogyatékos lakosság mintegy negyede 

tapasztalt nehézséget ebben a funkciókban, és 2016-ban az önellátásukban akadályozottak aránya elérte a 

30%-ot. 

A fogyatékosság léte vagy hiánya csak részleges információt nyújt az emberek egészségi állapotáról, illetve 

az egészségi állapottal összefüggő esetleges problémákról. Egyrészt gyógyító eljárások, illetve gyógyászati 

segédeszközök révén enyhíthető akár magának az egészségi problémának a súlyossága, másrészt az 

esélyegyenlőséget növelő intézkedések, például a közintézmények akadálymentesítése, vagy jeltolmácsok 

alkalmazása révén mérsékelhető annak a veszélye, hogy az egészségi probléma egyben társadalmi 

problémává váljék, és a fogyatékos emberek társadalmi kirekesztődéséhez vezessen. Lényeges kérdés ezért, 

hogy a fogyatékos (és a nem fogyatékos) embereket mennyiben akadályozza egészségi állapotuk mindennapi 

tevékenységükben. 

Ugyanakkor a nem fogyatékosoknak is több mint tizede válaszolta azt, hogy egészségi okokból 

korlátozottnak érzi magát, vagyis az egészségi problémákból fakadó akadályozottság jelensége nem csupán a 

fogyatékos népességet érintheti. 

A fogyatékos vagy korlátozott lakosságnak a sík terepen vagy a lépcsőn való közlekedés okoz leggyakrabban 

– közel kétharmaduknak – gondot, és a súlyos korlátozottság érzésének is legtöbbször ez az oka. 

 

Összességében a fogyatékos vagy korlátozott népesség több mint kétharmada a társadalmi részvétel 

valamelyik területén küzd nehézségekkel. 

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mikrocenzus2016/mikrocenzus_2016_8.pdf 

 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

A településre vonatkozóan nem állnak rendelkezés részletes adatok, amelyek lehetővé tennék, hogy e csoport 

lakhatási, foglalkoztatási és egészségügyi helyzetét részletesen fel tudjuk tárni. Ismeretekkel a korábban leírt 

népességszámlálási adatok és konszenzusok alapján rendelkezünk, amelyek országos tendenciákról 

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

közfoglalkoztatás) 

A megváltozott munkaképességűek szociális ellátásban részesülők nemenkénti megoszlását mutatja az alábbi 

táblázat. Számuk csökkenő tendenciát mutat. 

 

Év

Megváltozott 

munkaképességű 

személyek szociális 

ellátásaiban részesülők 

száma - Férfiak (TS 6201)

Megváltozott 

munkaképességű 

személyek szociális 

ellátásaiban részesülők 

száma - Nők (TS 6301)

Összesen

2012 100 145 245

2013 95 136 231

2014 92 123 215

2015 86 116 202

2016 76 127 203

2017 N.A. N.A. 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma nemenként

 

 

 

 

Szorosabb együttműködés kialakítása szükséges az országos és megyei érdekvédelmi és szolgáltató 

szervezetek között. Mindemellett a valós igények felmérése érdekében átfogó kutatása, vizsgálat is indokolt. 

A mozgáskorlátozottakat kivéve – civil szervezet nem működik (csak informálisan) a településen, aki 

összefogná a rászorulókat és segítené őket a mindennapi ügyintézésben. 

A fogyatékkal élő emberek és családtagjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. 

Önkormányzat feladata, hogy olyan környezetet teremtsen és működtessen, melyben egyenlő esélyek 

érvényesülnek a mindennapi életünk során; a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és 
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egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és 

szórakoztatás területén is. 

A fogyatékkal élők részére szervezett ellátásokat, szolgáltatásokat, az egyes intézkedéseket mindig az egyéni 

szükségletek alapján kell tervezni. 

Tapasztalataink szerint e célcsoportoknak az elhelyezkedésük, foglalkoztatásuk során számos akadállyal, 

előítélettel kell megküzdenie. Sajnos a helyzetüket a nem teljes körűen akadálymentesített eszközök is 

nehezítik élők körében.  

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

Az esélyegyenlőség érdekében Magyarországon az utóbbi években fokozottan hangsúlyossá vált a 

fogyatékkal élő személyek támogatása. Azok a segítségek, amit a rájuk figyelő társadalom nyújtani képes 

számukra, jelentősen javíthatják életminőségüket. Ahhoz, hogy érzékszervi, ill. testi károsodásuk mellet 

egyéb (gyakran az átlagosnál jóval fejlettebb) képességeiket kibontakoztatva méltó életet legyenek képesek 

élni, mintegy”segédeszközként” emberi kötelesség a hiányokból adódó nehézségekben való segítségnyújtás. 

E cél érdekében hoztuk létre szervezetünket, mely a siket és nagyothalló személyek számra kínál 

kommunikációs akadálymentesítést. 

  
A Máltai Szeretetszolgálat érzékenyen reagálva az Esélyegyenlőségi Minisztérium és a Fogyatékosok Esélye 

Közalapítvány kezdeményezésére pályázati úton jogot nyert Jelnyelvi Tolmácsszolgálat működtetésére több 

helyen az országban, kezdetben regionális, később megyei szinten a 2003-as évektől. 2006-tól Komárom-

Esztergom megyében is megalakult a Jelnyelvi Tolmácsszolgálat. Munkatársaik a tolmácsolást igénylő 

személyek jelentkezését folyamatosan várják és fogadják. A rendszerbe ily módon bekerült hallássérült 

személyek különféle csatornákon keresztül jelezhetik igényeiket. Szervezetünk együtt működik az 

érdekvédelmi szerveződésekkel, a megye településeivel, közhivatalaival és a hatóságokkal. 

 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

A települési adatok erre vonatkozó információkat nem tartalmaznak. 

 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

Városunkban a közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése fokozatos, többnyire a felújítások 

kapcsán valósul meg. 

Mára elmondható, hogy az egészségügyi, szociális szolgáltatások, a kulturális programokhoz történő 

hozzáférés túlnyomó részben biztosított. A jövő nagy feladata, hogy a teljes körű akadálymentesítést 

megvalósítása, bár ez jelentős költségvonzatunk miatt csak ütemezetten lehetséges. 
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b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

A fizikai akadálymentesítés nem teljes körű. Az új beruházások során is felmerülő probléma, hogy csoport 

érdekeit nem vették figyelembe a parkoló, vagy járda kialakításánál. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

A településen érintett munkahelyek vonatkozásában nem rendelkezünk adatokkal e területen. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

Közigazgatási területünkön az utak – járdák egy része felújított, de bizonyos szakaszokon kifogásolható. 

 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

Aktuális jogszabályok: 

• 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

• 2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról 

62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi 

tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 

elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól rendelkezik. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesület Komárom-Esztergom megyei jelnyelvi tolmácsszolgálata (Tatabánya Bem u 6.) a megye egész 

területén lát el kommunikációs akadálymentesítési feladatokat. A tolmácsszolgálat siket, nagyothalló, siket-

vak ügyfelek megyei szintű ellátását biztosítja, 1 fő állású és 1 fő 4 órás jelnyelvi tolmács alkalmazásával. 

Ellátottak száma: 

hetente: 4-5 ügyfél, havonta 15 ügyfél. tolmácsolási órák száma: hetente 6-10 óra, havonta 40-60 óra utazási 

idő havonta 100 óra, 23-40 óra várakozási idő. 

Tolmácsaink magyar jelnyelven és fülre mondással, speciális módszerekkel tolmácsolnak, számottevően 

önálló életvitel elősegítése céljából. 

Megyeszékhelyen és megyeszékhelyen kívül, támogatott és térítéses tolmácsolási esetek: 

- irodában időpontfoglalás, szövegszerkesztés szövegértelmezés, 

- óvodában, általános és középiskolában: évzárón, évnyitón, szülői értekezleten; fogadóórán 

- szolgáltatóknál, bankokban, nyugdíjas klubban, 

- temetés, 

- esküvői ügyintézés keretében: fotós és vendéglátói egységben, 

- és csipkeverő tanfolyamon, 
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- egészségügyben: védőnő, háziorvos, gyerekorvos, nőgyógyászait, urológiai, vizsgálatok. Egy esetben művi 

megszakítás. Tolmácsoltunk vérvétel, gyomortükrözés, vastagbéltükrözés, ambuláns sebészeti műtéti 

beavatkozás, fogászati beavatkozásnál, szemészeten, ultrahang, CT és Doppler vizsgálatnál. Pszichiátriai 

rendelésen, és fül orrgégészeten, 

- rendőrségi kihallgatások, bírósági tárgyalások, panasznapon, 

- rehabilitációs ellátással kapcsolatos felülvizsgálatok, 

- kormányhivatal: nyugdíjfolyósító, szociális szolgálat, családsegítő, gyámhivatal, okmányiroda, 

anyakönyvvezető, békítői eljárás, 

- gyermekek átmeneti otthona, 

- nem védett munkahelyek rehabilitációs részlege. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

 

 

 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A közintézmények fizikai akadálymentesítése 

nem teljes körű. 

A közintézmények akadálymentesítésének teljes 

körű megvalósítása. 

A településen az érintettek megkérdezése nélkül  

történtek beruházások, amelyek hátrányosan 

érintették az itt élő csoportokat. 

A beruházások előkészítési munkálatai során 

keressék fel az érdekképviseleti csoportot. 

Az ellátásokról nem széleskörű a tájékoztatás. Az ellátásokról tájékoztatni a fogyatékkal 

élőket. 
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8. HELYI PARTNERSÉG, LAKOSSÁGI ÖNSZERVEZŐDÉSEK, CIVIL SZERVEZETEK ÉS FOR-PROFIT 

SZEREPLŐK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSA 

 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 

önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, 

önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 

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

 

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

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 
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9. A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGA 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, 

stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 

HEP fórum alkalmával bevonásra kerültek a város jelentős társadalmi aktorai, akik a különböző védett 

csoportok kapcsán jelentős tapasztalattal rendelkeznek. 

 

c) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

Az Esélyegyenlőségi Fórum alkalmával megvitatásra kerültek az intézkedési terv részei. 
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A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM INTÉZKEDÉSI TERVE (HEP IT) 

1. A HEP IT RÉSZLETEI 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

R
o
m

ák
 é

s/
v
ag

y
 m

él
y
sz

eg
én

y
sé

g
b
en

 é
lő

k
 

Külterületen élőkről korábbi kimutatások 

felmérések állnak rendelkezésre 

 

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés nem 

egyenletesek a településen élők számára 

Mélyszegénységben élők, krízisbe kerülők 

nehéz helyzete 

 

 

 

A romák és mély szegénységben élők 

szocializációs hátrányai jelentősek 

 

 

 

 

Munkaerő piaci hátrányok jelentősek, 

gyakran már a jelentkezésnél okoznak 

nehézséget 

 

Az információhoz való hozzájutás nem 

egyenletes a településen 

 

A családtervezés spontenalitása, amelyet 

gyakran korai gyermekvállalás és a nagy 

létszámú családmodell kialakulásához vezet 

- adatok aktualizálása pontosítása 

 

 

- szolgáltatások igénybevételének 

elősegítése beszállítással, 

rendezvényekre történő eljuttatással 

- közösségi programok nyújtásával 

- célzott adományközvetítés 

kialakítása a városban 

 

- csoportos alacsonyküszöbű ellátás 

biztosítása, amely segíti az alapvető 

szociális kompetenciák elsajátítását, 

általános normaértékrendszer 

közvetítését 

 

- munkaerő piaci kihívások 

leküzdését elősegítő foglalkozások 

 

- az információhoz jutás 

egyenletességének elősegítése 

személyes információ közvetítéssel. 

 

- tervezett családalapítás elősegítése, 

megfelelő, felelősségteljes, jövő 

orientált szülői attitűd 

kialakításának támogatása 
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Elöregedő társadalom, a kedvező népesedési 

folyamatok trenddé válásának elősegítése. 

 

 

 

A gyermekek szünidei felügyelete 

részlegesen biztosított 

 

A gyermekek felügyelettel történő 

utaztatásának megoldatlansága 

 

A durvaság agresszió erőszak alkalmanként 

megfigyelhető a gyermekközösségekben. 

 

 

Egészségtudatosság szemléletmód hiánya a 

gyermekek körében 

- további tudatos gyermekvállalást 

ösztönző támogatások, projektek 

fenntartása város népesség megtartó 

erejének növelése 

- ingyenes több napos nyári táborok 

biztosítása a jövőbeni fenntartása 

 

 

- a külterületi buszra kísérő 

biztosítása 

 

- iskolai szociális munka 

célzottságának elősegítése 

 

 

- programok népszerűsítése 

biztosítása a témakörben 

Id
ő
se

k
 

Az idősek többsége nem médián 

keresztültájékozódik 

 

Helyi járat hiánya korlátozza a 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Időseknek szóló programok hiánya. A 

generációk közötti szakadékok megléte. 

 

 

 

Időseknek szóló információk nem állnak 

szervezetten rendelkezésre. 

- Papír alapú tájékoztatás 

 

 

- Helyi járat vagy alternatív helyi utas 

szállítás kialakítása 

 

- Időseknek szóló programok 

kibővítése, generációk közeledését, 

egymás megismerését célzó 

programok elősegítése 

 

- információs központ idősek részére  
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A nők megbecsültsége kielégítő szinten van 

 

 

A családon belüli erőszak témáját övező 

látencia mérséklése 

 

 

 

Az anyák gyakran úgy érzik, hogy magukra 

maradtak problémáikkal (gyermeknevelési, 

családi élettel kapcsolatos kérdésekben), 

amely bizonytalansághoz rossz közérzethez 

vezethet. 

 

Az anyák nehezen tudnak re integrálódni a 

munkaerőpiacra a kisgyermekeik 

napközbeni ellátásának megoldatlansága 

miatt. 

- társadalmi elismerést kifejező 

eszmei jutalmazó program 

kidolgozása 

- A családon belüli erőszakkal 

kapcsolatos információk 

nyilvánosságénak elősegítése, 

szükségletekhez igazodó egyéni 

tájékoztatás helyi szinten 

- Programok (előadások,klubok) 

szervezése, amely segíti az 

anyasággal, családi szülői 

szerepekkel való megküzdést 

azonosulást. 

 

- Alternatív napközbeni  

gyermekfelügyelet,  rugalmas ellátás 

biztosítása 

F
o
g
y

at
ék

k
al

 é
lő

k
 

A közintézmények fizikai 

akadálymentesítése nem teljes körű. 

 

A településen az érintettek megkérdezése 

nélkül történtek beruházások, amelyek 

hátrányosan érintették az itt élő csoportokat. 

 

Az ellátásokról nem széleskörű a 

tájékoztatás. 

 

- a közintézmények 

akadálymentesítésének teljes körű 

megvalósítása. 

 

- a beruházások előkészítési 

munkálatai során keressék fel az 

érdekképviseleti csoportot. 

 

- az ellátásokról tájékoztatni a 

fogyatékkal élőket. 
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A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

R
o
m

ák
 é

s/
v
ag

y
 m

él
y
sz

eg
én

y
sé

g
b
en

 

él
ő
k
 

Külterületek felmérése 
Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ, 

Védőnő, Roma Kisebbségi Önkormányzat 

Munka-erőpiaci kihívásokat megkönnyítő 

foglalkozások 
Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

Szolgáltatásokhoz történő hozzáférés 

elősegítése, információ közvetítése 

Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ, Ácsi 

Bóbita Óvoda, Ácsi Gárdonyi Géza Általános 

Iskola, Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Ács 

Város Önkormányzata, Roma Kisebbségi 

Önkormányzat 

Célzott adományozás 
Ács Város Önkormányzat, Ácsi Szociális 

Alapszolgáltatási Központ, Védőnő 

Alacsony küszöbű csoportos foglalkozások 

a szocializációs hátrányok csökkentésére 
Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

Tudatosabb családtervezés 
Védőnő, Ácsi Szociális Alapszolgáltatási 

Központ 

G
y
er

m
ek

ek
 

Gyermekvállalást ösztönző programok 

támogatások fenntartása 
Ács Város Önkormányzat 

Ingyenes több napos nyári tábor biztosítása 

Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ, Ácsi 

Gárdonyi Géza Általános Iskola, Roma 

Kisebbségi Önkormányzat 

Felnőtt felügyelet biztosítása a külterületi 

buszra 

Ács Város Önkormányzata, Ácsi Gárdonyi 

Géza Általános Iskola, Ácsi Bóbita Óvoda 

Iskolai szociális munka célzott biztosítása 
Komáromi Tám-Pont Család és Gyermekjóléti 

Intézmény 

Egészségtudatosságot célzó programok 

szervezése biztosítása 

 

 

Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ, Ácsi 

Gárdonyi Géza Általános Iskola, Ácsi Bóbita 

Óvoda, Védőnő, Ácsi Bartók Béla művelődési 

Ház, Roma Kisebbségi Önkormányzat 

Id
ő
se

k
 Papír alapú tájékoztatás 

 
Ács Város Önkormányzat 

Helyi járat vagy alternatív helyi utas 

szállítás kialakítása 
Ács Város Önkormányzat 
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Időseknek szóló programok kibővítése, 

generációk közeledését célzó programok 

elősegítése 

Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ Ácsi 

Bóbita Óvoda, Ácsi Gárdonyi Géza Általános 

Iskola, Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, 

Információs Központ megszervezése Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ  

N
ő
k
 

Társadalmi elismerést kifejező eszmei 

jutalmazó program kidolgozása 

Ács Város Önkormányzat, Ácsi Bartók Béla 

Művelődési Ház, 

A családon belüli erőszakkal kapcsolatos 

információk nyilvánosságának elősegítése, 

szükségletekhez igazodó egyéni tájékoztatás 

helyi szinten 

Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

Programok (előadások,klubok) szervezése, 

amely segíti az anyasággal, családi szülői 

szerepekkel való megküzdést azonosulást. 

 

 

 

 

Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ ,Ácsi 

Bóbita Óvoda, Ácsi Gárdonyi Géza Általános 

Iskola, Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, 

Alternatív napközbeni gyermekfelügyelet, 

rugalmas ellátás biztosítása 
Ácsi Bóbita Óvoda, Ács Város Önkormányzat 

F
o
g
y
at

ék
k
al

 é
lő

k
 A közintézmények akadálymentesítésének 

teljes körű megvalósítása. 
Ács Város Önkormányzat 

A beruházások előkészítési munkálatai 

során keressék fel az érdekképviseleti 

csoportot. 

Ács Város Önkormányzat 

Az ellátásokról tájékoztatni a fogyatékkal 

élőket. 

Önkormányzat, Ácsi Szociális Alapszolgáltatási 

Központ 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: Külterületek felmérése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A külterületeken élőkkel kapcsolatos információk elavultak 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Jegespusztán-Vaspusztán élőkkel kapcsolatos információk aktualizálása a 

programok, célzott intézkedések könnyítése érdekében. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Előzetes felmérés a korábbi információkra alapozva.  

Résztvevők és 

felelős 
Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ  

Partnerek 
Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ, Védőnő, Roma Kisebbségi 

Önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2023.12.10. legalább egy terület felmérése 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Adatbázis létrehozása 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat: előfordul a fluktuáció így az információk ismét elavulnak 

Eszköz: Frissítés évente 

Szükséges erőforrások humánerőforrás 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: Munka-erőpiaci kihívásokat megkönnyítő foglalkozások 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Nehézséget jelent sokak számára a tesztírás, állásinterjú 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Az érintett csoport ismeretei tapasztalatai növekedjenek ezen a téren 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Klubfoglalkozás előkészítése-toborzás 

 

Résztvevők és 

felelős 
Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

Partnerek Önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2023.12.10. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Pályázati dokumentációban 

Jelenléti ív, összefoglaló 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázatok: 

 Életvitelből adódó nehézségek, lemorzsolódás 

 Munkaerőpiacon való elhelyezkedés nehézségei 

 Eszközök: 

 a szociális munka eszközeivel, munkaerő 

 piaci tanácsadás működtetése, mentorálas  

Szükséges erőforrások 

Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ humánerőforrás, infrastruktúra 

pályázati erőforrás, éves költségvetés 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: Szolgáltatásokhoz történő hozzáférés elősegítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A szolgáltatásokhoz való hozzáférés nem egyenletes 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni 

ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás 

megszervezése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

 erőforrások feltérképezése 

 adományok gyűjtése (tartós élelmiszer, játék, ruha,háztartási 

berendezések, bútorok)  

 szükségletek feltérképezése 

 adományok osztása, közvetítése egyéni esetkezelésekhez-akciókhoz 

kapcsolódva 

Résztvevők és 

felelős 
Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

Partnerek állampolgárok, civil és gazdálkodó szervezetek, Védőnő, Önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2023.12.10. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Kiosztási ívek, Esetnaplók, forgalmi napló 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat: 

Az erőforrások és a szükségetek is változhatnak. 

Eszközök: 

előzetes felmérés, összefogás 

Szükséges erőforrások 
Ácsi Alapszolgáltatási Központ humánerőforrás, 

Költségvetés 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: 
Alacsony küszöbű csoportos foglalkozások a szocializációs hátrányok 

csökkentésére 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A mélyszegénységben élők szocializációs hátrányai jelentősek 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és rövid-

, közép- és hosszú távú 

időegységekre bontásban 

Rövid távú cél: Életvezetési problémával küzdő családok minél nagyobb 

arányú bevonása a programokba. 

Középtávú cél: A programokon való aktív, tartós részvétel és az ott szerzett 

ismeretek mindennapi életben való alkalmazása. 

Hosszú távú cél: Problémamegoldó stratégiák fejlesztése. A társadalomba 

való beilleszkedés. Harmonikus családi élet. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 

Szükségletek feltérképezése, erőforrások előteremtése 

Toborzás 

csoportfoglalkozások beindítása fenntartása 

klubfoglalkozás felnőtteknek 

iskolás gyermekek számára foglalkozás 

kora gyermekkori foglalkozás 

családi csoport klubfoglalkozások 

Résztvevők és 

felelős 
 Ácsi Alapszolgáltatási Központ 

Partnerek Védőnő, Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola,  

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2023.12.10. 

Eredményességi mutatók 

és annak 

dokumentáltsága, forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

Pályázati dokumentációban, a foglalkozások aktualitás jegyében kerülnek 

megszervezésre és lebonyolításra 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat: 

Az erőforrások és a szükségetek, igények is változhatnak. 

Eszközök: 

előzetes felmérés, összefogás 

Szükséges erőforrások 
Ácsi Alapszolgáltatási Központ humánerőforrás, 

pályázati erőforrások 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: Tudatosabb családtervezés 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A tervezés hiánya a családi élet területén, korai gyermekvállalás, nagy 

létszámú családmodell 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Rövid tavú célok: családi életre nevelés tárgyában, kiscsoportos formában, egyéni 

esetkezelés formájában 

Középtávú cél: Az érintettek bevonása a programokba. 

Hosszú távú cél: Átgondoltabb családtervezés, harmonikusabb családi élet 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

szakemberekkel együttműködési területeinek feltárása, kialakítása, leszervezése 

Résztvevők és 

felelős 
Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ, Védőnő 

Partnerek Védőnő Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2023 12.10. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

egyéni esetkezelés dokumentációja 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat: Felnőttek esetében motiváció hiánya a programon való 

részvételre. 

Csökkentés eszközei: 

- megfelelő tájékoztatással, 

- jól meghatározott, gyakorlati életben hasznosítható tematika 

- kialakításával 

- jól megközelíthető helyszín kiválasztása 

Szükséges erőforrások 
Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ, Védőnő humán erőforrása, 

költségvetése, önkormányzat költségvetése 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: Gyermekvállalást ösztönző programok támogatások fenntartása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Elöregedő városi lakosság 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Gyermekvállalási kedv ösztönzése 

A város vonzásának növelése, kedvező letelepedési feltételek kialakítása 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

A jelenlegi támogatások fenntarthatóságának vizsgálata, előkészíteni, felkutatni, 

lehetőségeket, amelyek a város lakosság megtartó képességét növelik. 

Résztvevők és 

felelős 
Ács Város Önkormányzata 

Partnerek Ács Város Önkormányzata 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2023. 12. 10. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

pályázati dokumentációk,  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat: 

megfelelő faktorok kiválasztása az optimális lakosságnövekedéshez 

Eszközök: 

széleskörű tájékoztatás, ösztönzők sokoldalú kialakítása 

Szükséges erőforrások Önkormányzati költségvetés pályázati erőforrások 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: 
 

Ingyenes több napos nyári táborok biztosítása a jövőbeni fenntartása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A szülők a gyermekek szünidei ellátását nem minden esetben tudják teljes 

körűen lefedni, tartalmas szabadidős elfoglaltságot biztosítani részükre. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A gyerekek szünidő alatt a színvonalas életkoruknak megfelelő, fejlődésüket 

támogató programokon tudjanak részt venni. 

Középtávú: az érdeklődésük kiszélesedjen, nyitottá váljanak ezekre a 

programokra 

Hosszú távú cél: prevenció jegyében közös hasznos elfoglaltság a jövőben is ilyen 

irányú tevékenységek  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Szünidő alatt ingyenes programok biztosítása a gyerekek részére 

Résztvevők és 

felelős 

Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ, Ácsi Bóbita Óvoda, Ácsi Gárdonyi 

Géza Általános Iskola, Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Önkormányzat, Roma 

Kisebbségi Önkormányzat 

Partnerek 

Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ, Ácsi Bóbita Óvoda, Ácsi Gárdonyi 

Géza Általános Iskola, Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Önkormányzat, Roma 

Kisebbségi Önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2023. 12. 10. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A gyermekek egyre többen igénybe tudják venni ezt a szolgáltatást 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat: a programok párhuzamos szervezése 

Eszköz: információcsere egyeztetés, összeszervezés 

Szükséges erőforrások Pályázati erőforrások, éves költségvetések, adományok 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: 
Iskolai szociális munka célzottságának elősegítése 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A durvaság agresszió erőszak alkalmanként megfigyelhető a 

gyermekközösségekben. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

 Rövid távon: együttműködés kialakítása a partnerek között, feltérképezés 

Közép távon: osztályközösségek feltárás 

Hosszú távon : szükségletekhez igazodó korrekció és prevenció  

Az iskolai szociális munka biztosítása, harmonikus osztályközösségek 

kialakulása, fenntartása. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Iskolai szociális munka biztosítása 

Résztvevők és 

felelős 
Komáromi Tám pont Család és Gyermekjóléti Intézmény 

Partnerek Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola  

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2023. 12.10. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

 - 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

- 

Szükséges erőforrások Komáromi Tám Pont Család és Gyermekjóléti Intézmény humánerőforrása 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: Programok népszerűsítése biztosítása az egészség tudatosság témakörében 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Egészségtudatosság szemléletmód hiánya a gyermekek körében 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A gyerekek körében népszerűvé váljon a test és egészségtudatos életmód az 

egészségük megőrzése javítása érdekében. 

Rövid távú cél: igények szükségletek feltérképezése 

Középtávú cél: a gyerekek érdeklődésének felkeltése 

Hosszú távú cél: egészségtudatos szemlélet elterjedése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Minden intézmény a saját ellátási területén programjai sorában preferálja az 

egészséges életmódhoz, mozgásban gazdag életvitel népszerűsítését támogató 

rendezvényeket. Biztosítsa ezek megszervezését lebonyolítását. 

Résztvevők és 

felelős 

Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ, Ácsi Bóbita Óvoda, Ácsi Gárdonyi 

Géza Általános Iskola, Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Ács Város 

Önkormányzata, Roma Kisebbségi Önkormányzat 

Partnerek 

Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ, Ácsi Bóbita Óvoda, Ácsi Gárdonyi 

Géza Általános Iskola, Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Önkormányzat, Roma 

Kisebbségi Önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2023. 12.10. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A programok számának 2018 évi programokhoz viszonyított 5 %-kal történő 

emelkedése 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat: érdeklődők száma képlékeny 

Eszköz: felmérés, széleskörű tájékoztatás, szervezett közönség 

 

Szükséges erőforrások Pályázati erőforrások, éves költségvetések,  

 



 102 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: Felnőtt felügyelet biztosítása a külterületi buszra 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
A gyerekek külterületről felnőtt kíséret nélkül utaznak a buszon 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Cél: a gyermekek megfelelő utaztatásának a biztosítása, kiemelten figyelmet 

fordítani az óvódás gyermekekre.  

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Felnőtt felügyelet biztosítása a buszon.  

Résztvevők és 

felelős 
Önkormányzat 

Partnerek Ácsi Bóbita Óvoda, Ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2023 .12.10. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A gyermekek utaztatási körülményei javuló tendenciát mutatnak. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

- 

Szükséges erőforrások Humánerőforrás 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: A nők társadalmi elismerést kifejező eszmei jutalmazó program kidolgozása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A nők megbecsültsége kielégítő szinten van 

 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A nők elismerésének, esélyegyenlőségének megvalósulása érdekében egy 

elismerést szolgáló program kidolgozása. 

 

Nők megbecsültségének növelése. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Feltérképezni a nők társadalmi szerepvállalását a településen. 

Elismerést támogató program kidolgozása. 

 

Résztvevők és 

felelős 
Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, 

Partnerek Ács Város Önkormányzata Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2023 decemberéig 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

- 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

- 

Szükséges erőforrások Humánerőforrás 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: 
A családon belüli erőszakkal kapcsolatos információk nyilvánosságénak 

elősegítése, szükségletekhez igazodó egyéni tájékoztatás helyi szinten 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A családon belüli erőszak témáját övező látencia mérséklése 

 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A családon belüli erőszak felmerülése esetén az érintettek rendelkezzenek 

megfelelő információval a lehetőségekről. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Tájékoztatás általános 

Egyéni esetkezelés 

Résztvevők és 

felelős 
Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

Partnerek Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ, Ács Város Önkormányzata 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2023. december 10. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

- 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat: Az érintettek bizalmatlansága. 

Eszköz: Tájékoztatás 

Szükséges erőforrások Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ humánerőforrás 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: 
Programok (előadások,klubok) szervezése, amely segíti az anyasággal, 

családi szülői szerepekkel való megküzdést azonosulást. 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Az anyák gyakran úgy érzik, hogy magukra maradtak problémáikkal 

(gyermeknevelési, családi élettel kapcsolatos kérdésekben),amely 

bizonytalansághoz rossz közérzethez vezethet. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A nők és szülők számára előadások, programok szervezése, amely támogatja a 

szülői szerepek és a női szerepek összeegyeztethetőségét, megfelelő minta 

megerősítését segítheti elő, új szemlélet kialakulásához szolgáltat 

gondolatébresztőként alapul. Az  anyák elmagányosodásának 

megelőzése,fontosság érzetének növelése a cél amely elősegíti a közös élmény és 

probléma feldolgozást. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Előadások programok szervezése 

Résztvevők és 

felelős 
Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ, 

Partnerek 
Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Védőnők, Ácsi Bóbita Óvoda, Ácsi Gárdonyi 

Géza Általános Iskola 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2023.12. 10. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Évente átlagban 1 program szervezése és lebonyolítása, amely a meghatározott 

célt szolgálja. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Érdeklődés felkeltése. 

Szükséges erőforrások 
Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ, Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, 

humán erőforrás, infrastruktúra, költségvetés 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: Kisgyermekek napközbeni ellátásának biztosítása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A nők a családalapítás után nehezen és később tudnak a gyermekfelügyelet 

megoldatlansága miatt visszaintegrálódni a munkaerőpiacra. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövid távú: A kisgyermekek napközbeni felügyeletének rugalmas biztosítása 

járuljon hozzá az anyák munkaerő piaci re integrációjához. 

Közép távú: A családi és a munkahelyi élet összeegyeztethetőségének elősegítése. 

Hosszú távú: Családi harmónia. 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

A város napközbeni gyermekfelügyeletét ellátó intézmények szolgáltatásainak 

szükségletekhez igazodó koordinálása, szükség esetén alternatívszolgáltatás 

biztosítása. 

Résztvevők és 

felelős 
Ácsi Bóbita Óvoda 

Partnerek Ács Város Önkormányzata 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2023.12. 10. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A férőhelyek száma legalább 15 férőhellyel növekszik. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat: a szükségletek felbecsülése tervezése nem teljesen kalkulálható 

Eszköz: szükséglet, hajlandóság felmérés 

Szükséges erőforrások humán erőforrás, infrastruktúra, költségvetés 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: Papír alapú tájékoztatás 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Az idősek nem jutnak teljes körű információhoz a település eseményeiről 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A város programjairól mindenkihez eljussanak az információk. Azokhoz is akik, 

ritkán élnek társasági életet és a különböző infokommunikációs eszközöket sem 

használják. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

A jelentősebb eseményekről, tájékoztatás újság szórólap formájában. 

Résztvevők és 

felelős 
Ács Város Önkormányzata 

Partnerek Ács Város Önkormányzata, Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2023.12.10. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Éves átlagban 4 alkalommal újság megjelentetése.  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

- 

Szükséges erőforrások Költségvetés 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: Helyi járat vagy alternatív helyi utas szállítás kialakítása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A szolgáltatások a település nagy kiterjedtsége miatt nem egyenletesen 

érhetőek el.  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Az idősek számára a hozzáférés elősegítése a különböző szolgáltatásokhoz. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Szükségletek felmérése 

Szolgáltatás nyújtásának feltételeinek feltérképezése 

 

Résztvevők és 

felelős 
Ács Város Önkormányzata 

Partnerek  

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2023. 12.10. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Idősek számára 1 alternatív utas szállítási szolgáltatás kidolgozása. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

- 

Szükséges erőforrások Költségvetés. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: 

Időseknek szóló programok kibővítése, generációk közeledését célzó 

programok elősegítése 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Az idősek és a fiatalok közötti generációs szakadék 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Programok szervezése, amely a idősek megismersét és a generációk találkozását 

lehetővé teszik. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Előadások, foglalkozások idősek részére 

Programok, amelyek lehetővé teszik a generációk találkozását, megismerését,  

Résztvevők és 

felelős 
Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

Partnerek Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Nyugdíjas Klubok 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2023.12. 10. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Éves átlagban legalább 1 rendezvény lebonyolítása. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

- 

Szükséges erőforrások Önkéntesek, humánerőforrás 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: Idősek Információs Központja  

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Az idősek részére szervezett információ nem áll rendelkezésre 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Az idősek, mint legnépesebb korosztály igényeinek és érdekeinek feltérképezése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Kapcsolatrendszer kiépítése a városban működő nyugdíjas szervezetek, idősekkel 

foglalkozó szakemberek között 

Résztvevők és 

felelős 
Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

Partnerek Nyugdíjas Klubok, Ács Város Önkormányzata 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2023.12.10. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Legalább évente 1 alkalommal egyeztető megbeszélés. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

- 

Szükséges erőforrások Humánerőforrás 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: A közintézmények akadálymentesítésének teljes körű megvalósítása. 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A városban működő közintézmények fizikai akadálymentesítése, nem teljes 

körű 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A városban működő közintézmények fizikai akadálymentesítése. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 

Résztvevők és 

felelős 
Ács Város Önkormányzata 

Partnerek Mozgáskorlátozottak érdekképviselete 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2023.12.10. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Az intézmény akadálymentesen megközelíthető.  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

- 

Szükséges erőforrások Költségvetés 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: Az ellátásokról tájékoztatni a fogyatékkal élőket. 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A fogyatékkal élők tájékoztatása nem teljes körű, korlátozottan jutnak 

információk birtokába. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A fogyatékkal élők teljekörű tájékoztatása. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Esetkezelés 

Ügyintézés 

Résztvevők és 

felelős 
Ács Város Önkormányzata, Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

Partnerek Ács Város Önkormányzata, Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

Határidő(k) pontokba 

szedve 
2023.12.10. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Esetnaplók 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

- 

Szükséges erőforrások Humánerőforrások 
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2. ÖSSZEGZŐ TÁBLÁZAT - A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM INTÉZKEDÉSI TERVE (HEP IT) 

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

 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél 

A 

célkitűzé

s 

összhang

ja egyéb 

stratégiai 

dokumen

tumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az 

intézk

edés 

megv

alósít

ásána

k 

határi

deje 

Az 

intézke

dés 

eredmé

nyesség

ét mérő 

indikát

or(ok) 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásához 

szükséges 

erőforráso

k  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézk

edés 

eredm

ényei

nek 

fennta

rtható

sága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1  A külterületeken 

élőkkel 

kapcsolatos 

információk 

elavultak 

Információk 

aktualizálása 

- Előzetes felmérés a 

korábbi információkra 

alapozva.  

 

Ácsi Szociális 

Alapszolgáltatási 

Központ  

 

2023. 

12.10. 

 

Legaláb

b 1 

külterül

et 

feltérké

- 

pezése 

 

Ácsi 

Szociális 

Alapszolgá

ltatási 

Központ  

költségvet

és 

2023 . 

12.10. 



 114 

2 Munka-erőpiaci 

kihívásokat 

megkönnyítő 

foglalkozások 

Nehézséget jelent 

sokak számára a 

tesztírás, 

állásinterjú 

ezzel kapcsolatos 

ismeretek bővítése 

- Munkaerőpiacon történő 

elhelyezkedést segítő 

foglalkozások. 

Munkahely megtartó 

foglalkozások. 

Ácsi Szociális 

Alapszolgáltatási 

Központ  

 

2023 . 

12.10. 

 

5fő 

ismeret

einek a 

bővítés

e 

Ácsi 

Szociális 

Alapszolgá

ltatási 

Központ  

költségvet

és, 

pályázati 

erőforrás 

2023 . 

12.10. 

3 Szolgáltatások-

hoz történő 

hozzáférés 

elősegítése 

A szolgáltatások-

hoz való 

hozzáférés nem 

egyenletes 

Az anyagi 

nehézségekkel küzdők 

számára a pénzbeli, 

természetbeni 

ellátásokhoz, továbbá a 

szociális 

szolgáltatásokhoz való 

hozzájutás 

megszervezése 

  erőforrások 

feltérképezése 

 adományok 

gyűjtése (tartós 

élelmiszer, játék, 

ruha,háztartási 

berendezések, 

bútorok)  

 szükségletek 

feltérképezése 

adományok osztása, 

közvetítése egyéni 

esetkezelésekhez-

akciókhoz kapcsolódva 

 

Ácsi Szociális 

Alapszolgáltatási 

Központ 

2023. 

12.10. 

Ado-

mány 

közvetít

és haté-

konysá-

gának 

növe-

kedése 

2%kal 

Ácsi 

Szociális 

Alapszolgá

ltatási 

Központ 

humánerőf

orrása, 

költségvet

és 

2023. 

12.10. 
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4. A 

mélyszegénység

ben élők 

szocializációs 

hátrányai 

jelentősek 

 Rövid távú cél: 

Életvezetési 

problémával küzdő 

családok minél 

nagyobb 

arányú bevonása a 

programokba. 

Középtávú cél: A 

programokon való 

aktív, tartós részvétel és 

az ott szerzett 

ismeretek mindennapi 

életben való 

alkalmazása. 

Hosszú távú cél: 

Problémamegoldó 

stratégiák fejlesztése. A 

társadalomba 

való beilleszkedés. 

Harmonikus családi 

élet. 

 

 

 

 Szükségletek 

feltérképezése, erőforrások 

előteremtése 

Toborzás 

csoportfoglalkozások 

beindítása fenntartása 

klubfoglalkozás 

felnőtteknek 

iskolás gyermekek 

számára foglalkozás 

kora gyermekkori 

foglalkozás 

családi csoport 

klubfoglalkozások 

 

Ácsi Szociális 

Alapszolgáltatási 

Központ 

2023. 

12.10. 

3 

család 

ismeret

einek a 

bőví-

tése 

Ácsi 

Szociális 

Alapszol-

gáltatási 

Központ  

költség-

vetés, 

pályázati 

erőforrás 

2023. 

12.10. 
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5. Információhoz 

való hozzájutás 

A 

mélyszegényben 

élők nem minden 

esetben jutnak 

megfelelő 

információhoz 

Széleskörű tájékoztatás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ácsi Szociális 

Alapszolgáltatási 

Központ, Ácsi 

Bóbita Óvoda, 

Ácsi Gárdonyi 

Géza Általános 

Iskola, Ácsi 

Bartók Béla 

Művelődési Ház, 

Önkormányzat 

2023. 

12.10. 

Az 

informá

ció 

20%kal 

növeks

zik 

Ácsi 

Szociális 

Alapszolgá

ltatási 

Központ  

költségvet

és, 

pályázati 

erőforrás 

2023. 

12.10. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Gyermekválla-

lást ösztönző 

programok 

támogatások 

fenntarthatósága 

A kedvező 

népesedési 

folyamatok 

trendé válásának 

elősegítése. 

Gyermekvállalási kedv 

ösztönzése 

A város vonzásának 

növelése, kedvező 

letelepedési feltételek 

kialakítása 

 A jelenlegi támogatások 

fenntarthatóságának 

vizsgálata, előkészíteni, 

felkutatni, lehetőségeket, 

amelyek a város lakosság 

megtartó képességét 

növelik 

 

 

 

 

Ács Város 

Önkormányzata 

2023. 

12.10. 

 Önkor-

mányzati 

költségvet

és 

pályázati 

erőforráso

k 

2023. 

12.10. 
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2 Ingyenes több 

napos nyári 

táborok 

biztosítása a 

jövőbeni 

fenntartása 

 

A szülők a 

gyermekek 

szünidei ellátását 

nem minden 

esetben tudják 

teljes körűen 

lefedni, tartalmas 

szabadidős 

elfoglaltságot 

biztosítani 

részükre. 

 

 

A gyerekek szünidő 

alatt a színvonalas 

életkoruknak 

megfelelő, fejlődésüket 

támogató programokon 

tudjanak részt venni. 

 

 Szünidő alatt ingyenes 

programok biztosítása a 

gyerekek részére 

 2023. 

12.10. 

 Pályázati 

erőfor-

rások, éves 

költség-

vetések, 

ado-

mányok 

2023. 

12.10. 

3. Iskolai szociális 

munka 

célzottságának 

elősegítése 

 

A durvaság 

agresszió erőszak 

alkalmanként 

megfigyelhető a 

gyermekközössé

gekben. 

Az iskolai szociális 

munka biztosítása, 

harmonikus 

osztályközösségek 

kialakulása, fenntartása. 

 Iskolai szociális munka 

biztosítása 

Komáromi Tám 

Pont Család és 

Gyermekjóléti 

Intézmény  

2023. 

12.10. 

 Komáromi 

TámPont 

Család és 

Gyermekjó

léti Intéz-

mény 

humán-

erőforrása 

 

 

 

2023. 

12.10. 
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4. Programok 

népszerűsítése 

biztosítása a 

egészség 

tudatosság 

témakörében 

Egészségtudatoss

ág szemléletmód 

hiánya a 

gyermekek 

körében 

A gyerekek körében 

népszerűvé váljon a test 

és egészségtudatos 

életmód az egészségük 

megőrzése javítása 

érdekében. 

 

 Minden intézmény a saját 

ellátási területén 

programjai sorában 

preferálja az egészséges 

életmódhoz, mozgásban 

gazdag életvitel 

népszerűsítését támogató 

rendezvényeket. Biztosítsa 

ezek megszervezését 

lebonyolítását. 

Ácsi Szociális 

Alapszolgáltatási 

Központ, Ácsi 

Bóbita Óvoda, 

Ácsi Gárdonyi 

Géza Általános 

Iskola, Ácsi 

Bartók Béla 

Művelődési Ház, 

Ács Város 

Önkormányzata, 

Roma Kisebbségi 

Önkormányzat 

2023. 

12.10. 

A 

progra-

mok 

számán

ak 2018 

évhez 

képest 

5 %-kal 

történő 

emelke

dése 

Pályázati 

erőfor-

rások, éves 

költség-

vetések 

2023. 

12.10. 

5. Felnőtt 

felügyelet 

biztosítása a 

külterületi 

buszra  

A gyerekek 

külterületről 

felnőtt kíséret 

nélkül utaznak a 

buszon 

A gyermekek megfelelő 

utaztatásának a 

biztosítása, kiemelten 

figyelmet fordítani az 

óvódás gyermekekre. 

 

 

 

 

 

 

 Felnőtt felügyelet 

biztosítása a buszon. 

Ács Város 

Önkormányzata, 

Ácsi Bóbita 

Óvoda, Ácsi 

Gárdonyi Géza 

Általános Iskola 

2023. 

12.10. 

Utazáso

k 

biztons

ágának 

növeke

dése. 

Humánerő

forrás. 

2023. 

12.10. 
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III. A nők esélyegyenlősége 

1 A nők 

társadalmi 

elismerést 

kifejező eszmei 

jutalmazó 

program 

kidolgozása 

A nők 

megbecsültsége 

kielégítő szinten 

van 

 

A nők elismerésének, 

esélyegyenlőségének 

megvalósulása 

érdekében egy 

elismerést szolgáló 

program kidolgozása. 

 

- Feltérképezni a nők 

társadalmi szerepvállalását 

a településen. 

Elismerést támogató 

program kidolgozása. 

 

Ácsi Szociális 

Alapszolgáltatási 

Központ, Ácsi 

Bartók Béla 

Művelődési Ház, 

2023. 

12.10. 

Éves 

átlagba

n 1 

előadás

, vagy 

célt 

szolgál

ó 

progra

m 

megval

ósulása. 

Humánerő

forrás 

2023. 

12.10. 

2 A családon 

belüli erőszak-

kal kapcsolatos 

információk 

nyilvánosságá-

nak elősegítése, 

szükségletekhez 

igazodó egyéni 

tájékoztatás 

helyi szinten 

 

A családon belüli 

erőszak témáját 

övező látencia 

mérséklése 

 

A családon belüli 

erőszak felmerülése 

esetén az érintettek 

rendelkezzenek 

megfelelő 

információval a 

lehetőségekről. 

- Tájékoztatás általános 

Egyéni esetkezelés 

Ácsi Szociális 

Alapszolgáltatási 

Központ 

2023. 

12.10. 

 Humánerő

forrás 

2023. 

12.10. 
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3 Programok 

(előadások,klu-

bok) szervezése, 

amely segíti az 

anyasággal, 

családi szülői 

szerepekkel való 

megküzdést 

azonosulást. 

Az anyák 

gyakran úgy 

érzik, hogy 

magukra 

maradtak 

problémáikkal 

(gyermeknevelés

i, családi élettel 

kapcsolatos 

kérdésekben),am

ely 

bizonytalanságho

z rossz 

közérzethez 

vezethet. 

A nők és szülők 

számára előadások, 

programok szervezése, 

amely támogatja a 

szülői szerepek és a női 

szerepek 

összeegyeztethetőségét, 

megfelelő minta 

megerősítését segítheti 

elő, új szemlélet 

kialakulásához 

szolgáltat 

gondolatébresztőként 

alapul. 

- Előadások programok 

szervezése 

Ácsi Szociális 

Alapszolgáltatási 

Központ, Ácsi 

Bartók Béla 

Művelődési Ház, 

2023. 

12.10. 

Évente 

átlag-

ban 1 

prog-

ram 

szervez

ése és 

lebonyo

lítása, 

amely a 

meghat

ározott 

célt 

szolgál-

ja. 

Humánerő

forrás 

2023. 

12.10. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Papír alapú 

tájékoztatás 

Az idősek nem 

kapnak 

megfelelő 

információkat. 

A város programjairól 

mindenkihez eljussanak 

az információk. Azok-

hoz is akik, ritkán élnek 

társasági életet és a 

különböző infokommu-

nikációs eszközöket 

sem használják. 

- A jelentősebb 

eseményekről, tájékoztatás 

újság szórólap formájában 

 2023. 

12.10. 

Éves 

átlag-

ban 4 

alkalom

mal 

újság 

megje-

letetése 

Költségvet

és 

2023. 

12.10. 
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2 Helyi járat vagy 

alternatív helyi 

utas szállítás 

kialakítása 

A szolgáltatások 

a település nagy 

kiterjedtsége 

miatt nem 

egyenletesen 

érhetőek el.  

 

Az idősek számára a 

hozzáférés elősegítése a 

különböző 

szolgáltatásokhoz. 

 Szükségletek felmérése 

Szolgáltatás nyújtásának 

feltételei 

 

Ács Város 

Önkormányzata 

2023. 

12.10. 

Idősek 

számár

a 1 

alternat

ív utas 

szállítás

i 

szolgált

atás 

kidolgo

zása. 

Humánerő

forrás,költ

ségvetés 

2023. 

12.10. 

3 Időseknek szóló 

programok 

kibővítése, 

generációk 

közeledését 

célzó programok 

elősegítése 

 

Az idősek 

jelentős számban 

képviseltetik 

magukat a város 

össznépességé-

ben, a program 

szervezés 

területén felül 

reprezentáltságuk 

nem mutatkozik. 

 

Programok szervezése, 

amely a idősek 

szereplését és a 

generációk találkozását 

lehetővé teszik. 

 Előadások, foglalkozások 

idősek részére 

Programok , amelyek 

lehetővé teszik a 

generációk találkozását, 

megismerését 

 2023. 

12.10. 

Éves 

átlag-

ban 

lega-

lább 1 

alkalom

-mal 

prog-

ram 

szerve-

zése. 

 

 

Humánerő

forrás,költ-

ségvetés 

2023. 

12.10. 
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V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Idősek 

esélyegyenlősé-

ét elősegítő 

intézkedések 

kidolgozása 

Az idősek 

esélyegyenlőségé

nek területe 

intézkedéseket 

kíván 

Az idősek, mint 

legnépesebb korosztály 

igényeinek és 

érdekeinek 

feltérképezése 

 Kapcsolatrendszer 

kiépítése a városban 

működő nyugdíjas 

szervezetek, időssekkel 

foglalkozó szakemberke 

között 

Ácsi Szociális 

Alapszolgáltatási 

Központ 

Nyugdíjas 

Klubok, Ács 

Város 

Önkormányzata 

2023. 

12.10. 

 Humán-

erőforrás 

 

2 A 

közintézmények 

akadálymentesít

ésének teljes 

körű 

megvalósítása. 

A városban 

működő 

közintézmények 

fizikai akadály- 

mentesítése nem 

teljes körű 

A városban működő 

közintézmények fizikai 

akadálymentesítése. 

- Polgármesteri Hivatal 

akadálymentesítése 

Ács Város 

Önkormányzata 

2023. 

12.10. 

 Költségve-

tés 

 

3 Az ellátásokról 

tájékoztatni a 

fogyatékkal 

élőket. 

A fogyatékkal 

élők 

tájékoztatása 

nem teljes körű, 

korlátozottan 

jutnak 

információk 

birtokába 

Esetkezelés 

Ügyintézés 

-  Ács Város 

Önkormányzata, 

Ácsi Szociális 

Alapszolgáltatási 

Központ 

2023. 

12.10. 

 Humán-

erőforrás 
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3. MEGVALÓSÍTÁS 

 

A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 

településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 

során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  

 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 

elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség 

szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 

iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 

részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében 

szereplővállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente 

cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 

ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 

garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  

 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 

maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

 

A megvalósítás folyamata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 

hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 

követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása, 
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- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a 

kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 

meghatározása 

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 

a HEP IT aktualizálása,  

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 

döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 

aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 

megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, 

a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi 

Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
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A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve 

újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, 

illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

Fogyatékkal 

élők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Gyerekek esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Idősek esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Romák/ mély-

szegénységben 

élők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

HEP Fórum  

tagjai:  

 



 

 126  

 

Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 

nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 

hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 

összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 

elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 

intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat 

honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és 

intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a 

hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 

szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 

 

 

Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről 

………………………….. felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 

támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

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

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

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

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról 

intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 

összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 

előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 

toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 

ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

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

megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 

szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse 

azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a 

szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 

kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, 

annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és 

működtetése.) 
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Érvényesülés, módosítás 

 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  felülvizsgálat során 

kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül 

jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése 

elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 

intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a 

beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 

képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 

személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 

szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 

elhárításáról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik 

be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 

megvalósításához. 
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4. ELFOGADÁS MÓDJA ÉS DÁTUMA 

 

I. Ács város/község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. 

Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 

 

III. Ezt követően  Ács város/község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek 

része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú határozatával elfogadta. 

 

Mellékletek:  

 

 

 

 

 

 

Dátum          Aláírás 

 

 

 

Ács Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 
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HEP elkészítési jegyzék
2
 

(kitöltése opcionális – amennyiben nem kerül kitöltésre, az oldal törölhető) 

NÉV
3
 HEP részei

4
 Aláírás

5
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

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

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

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

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

 

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

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

 

                                                             

2
 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 

dokumentum 

3 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
4
 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, 

észrevételezett, támogatta, ellenezte. R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
4
Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési 

folyamatban. 

 


