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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 2021.06.30-án módosított 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján megjelent 
Belügyminisztérium „Módszertani útmutató a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 
szempontjaihoz és a program felülvizsgálatához” c. dokumentum szerint átdolgozva Völcsej Község 
Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges 
feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 
település más dokumentumait, 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.  
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A település bemutatása 
 

Fekvése 

Völcsej Győr-Moson-Sopron megye délnyugati részén, a Kisalföldön a Répce-síkhoz, a Vas–
Soproni-síkság egyik kistájához tartozó település. Győr-Moson-Sopron, illetve Vas megye területén. A 
Répce-sík 529 km² területű síkság a Magyarország területére lépő Répce félköríves völgykanyarulatának 
északi előterét foglalja magába. 
Lövő és Sopronhorpács települése között fekszik a Soproni Járásban. 
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Völcsej története 
 

Völcsej Győr-Moson-Sopron megye délnyugati részén, a magyar-osztrák határhoz közel helyezkedik 
el. Egyutcás, fésűs beépítésű, egykori nemesi falu. Megközelíthető a 84-es főközlekedési útról Lövő 
leágazással Kőszeg felé. Soprontól 27km-re, Kapuvártól 28km-re, Kőszegtől 26km-re helyezkedik el. 
Erdőség övezi a település határát. A terület növénytermesztésre és állattenyésztésre kiválóan alkalmas. 
Területe 9,32km2, lakóinak száma 380 fő. A település első írásos említése 1281-ből való. Sok más település 
mellett Völcsej is az Osl-ok birtoka volt. 1382-ben Völcsej neve előtt az okiratokban már ott állt a „nobiles”, 
vagyis „nemes” szó. Ez azt jelentette, hogy a falu köznemesi birtok. A mai Magyarország és Ausztria között 
levő lakatlan gyepűt felügyelték az itt megtelepült őrök, lövők. Gyakorlatilag hivatásos katonáknak 
számítottak. A környékbeli településeket a korai időben ők népesítették be és szervezték meg. Akkoriban 
még összefüggő erdőség borította a vidéket, erdőirtással alakították ki a mezőgazdálkodásra szánt területeket. 
Az Árpád házi királyok alatt megszilárdult államrend lehetővé tette a nemzetségek végleges megtelepedését. 
A Kisalföld jelentékeny részét a besenyő eredetű Osl-nemzetség foglalta el.  

Sok más település mellett Völcsej is az Oslok birtoka volt. A királyok az Osl-nemzetséget sok birtokkal 
jutalmazták, elsősorban hadi érdemeik miatt. Osl ispán Völcsejt más birtokrészeivel együtt később – egy 
1230-ban keltezett birtokadományozó oklevél szerint – a csornai premontrei prépostságnak adományozta, 
elismerve ezzel a rend áldozatos térítő és egyéb nevelő-oktató munkáját, különös tekintettel a mocsaras 
vidékek termelésre való átalakítása ügyében tett fáradozásaikért. Más birtokosok is voltak Völcsejen, akik a 
középkorban fontos jogi állásokat töltöttek be a Vármegye törvénykezésében. Földesurai a Völcsejiek voltak, 
akik birtokukról kapták a nevüket, és amely birtok apáról fiúra szállt. Ha jogaikban háborítani próbálta őket 
bármely hatalmasság, akár személyesen is a királyhoz fordulhattak, amit meg is tettek néhányszor. 1456-ban 
Völcseji György tudósította Bécsből a soproni elöljáróságot, hogy Hunyadi János kormányzó úr hatalmas 
győzelmet aratott a török felett Nándorfehérvárnál. Az 1500-as évektől a nemesek egymás között adták-
vették a nemesi telkeket Völcsejen. A török betörés miatt a veszélyeztetett országrészek menekülő 
köznemesei egyre feljebb húzódtak, a császárváros közelében kerestek, vásároltak telkeket. Közben a Bécs 
ellen vonuló török elpusztította a falut, amely eredetileg a mai temető környékén feküdt, és a veszély 
elmúltával újjáépült.  

Völcsej 

A kuruc háborúk kevéssé érintették a falut, bár mindkét fél igyekezett sarcolni a lakosságot. 1710-ben a 
pestisjárvány viszont sűrűn szedte áldozatait. 1754–55-ben nemesi összeírás volt az országban. Sehol annyi 
nemes nem élt a megye falvaiban, mint Völcsejen. Ennek az lett a következménye, hogy a birtokok 
felaprózódtak, a birtokosok elszegényedtek. Nemesi kiváltságaik ugyan érintetlenek maradtak, de az 
életminőségük, anyagi színvonaluk kevés kivétellel a jobbágyokéra kezdett hasonlítani. A nemesség részt 
vett a napóleoni csatákban, részese volt a győri vereségnek. 1848-ban a falu túlélte a vereséggel visszavonuló 
horvát csapatok bosszúálló pusztításait. A lakosság az Öreg-árok környékére menekült ki a veszély elmúltáig. 
1865-ben új templom épült a faluban. Nem sokkal később, 1880-ban már 997 lakója volt a falunak. Nemes 
és nem nemes lakosság ekkor már keveredett egymással, hiszen a kiváltságok mindenkit egyformán illettek. 

Az I. világháborúban olasz és orosz frontokon harcoltak a völcseji katonák. Az elesett hősök névsorát a 
templomban elhelyezett emléktáblán olvashatjuk. A trianoni békeszerződés után határ menti községgé vált 
Völcsej, miután a tőle nyugatra fekvő településeket Ausztriához csatolták. 1930-ban a lakosok száma 981 
volt. Egy-egy telekrészen gyakran 2–3 ház is sorakozott egymás mögött, kevés kivétellel szegényes, 
zsupptetős házak. Ezért is pusztított annyira az 1940. július 8-án kitört hatalmas tűzvész, a fél falu leégett. A 
II. világháború is szedte áldozatait, azon túl pedig sokan szenvedtek hosszú szovjet fogságot. Az I., és a II. 
világháborúban elesett hősök nevét a templom falán elhelyezett emléktábla örökíti meg. 1945 után 
szögesdrót és aknazár került a határra, majd megkezdték ez erőszakos tsz-szervezést. 1955 és 56 tavaszán 
két termelőszövetkezet is alakult a faluban, de az 56-os forradalmat követően felbomlottak. 1959-ben 
kezdődött újra a szervezés, ismét két tsz-szel. 1961-ben egyesítés következett, de később csatlakoztak a 
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környező falvak alkotta közös irányítású tsz-szövetséghez, amelyet Sopronhorpács központtal hoztak létre. 
1943-tól 1950-ig 8 osztályos iskola működött Völcsejen, majd 1975-ig 4 osztály tanulhatott, a felső tagozat 
Lövőn folytatta tanulmányait.  

Az 1990 után – a rendszerváltozásnak köszönhetően – újra megnyílt az iskola Völcsejen, amely azonban 
2005 szeptembere óta ismét nem működik. A ’90-es évektől a falu fejlődésnek indult, konyha épült az 
iskolaudvarban, bevezették a településen a gázt, a telefonhálózatot, megteremtődött a kábel televíziózás 
lehetősége. A faluban ma is a fő megélhetési forrás a mezőgazdaság, azonban a lakosok jelentős része a 
környező településeken vállal munkát. A település villany, víz, szennyvízcsatorna, gázvezeték, 
kábeltelevízió- és telefonhálózattal rendelkezik. Völcsejen napjainkban sem óvoda, sem általános iskola nem 
működik, ezért a tanulók a környező községek általános iskoláiba járnak. (forrás: www.sopron.hu) 

 

Nevezetességi: 

 Szent László templom (barokk jellegű, romantikus külsejű) 
 Szent Flórián-szobor, Nepomuki Szent János-szobor (XVIII. sz. második fele) 
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A település gazdasági élete 

A település számottevő helyi iparral nem rendelkezik és nem is várható annak telepítése. Az önkormányzat 
elsősorban a meglévő vállalkozásokat fejlesztésére törekszik. 
Völcsejen jelenleg 46 db egyéni vállalkozás működik. 
A környékbeli falvakban Sopronkövesden, Lövőn számítanak a jól képzett szakemberekre, és a betanított 
munkásokra is a munkáltatók. 
Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek. Kikell használni 
azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi lakosság számára, s jó ütemben 
fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is 
jelentős lehet. 

Völcseji Tájház 

 
A településen idegenforgalmi látványosság a műemléki épületként funkcionáló tájház, melyet magánszemély 
üzemeltet. 
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Horgásztó 

 
Völcsejen, falu végén az egyik központi közösségi tér az 1991-ben összefogással kialakított horgásztó. 
Tavasztól őszig lehet horgászni, télen a gyerekek örömére az időjárástól függően korcsolyázni lehet rajta. 
 
Szép időben pedig ideális pihenőhely. Esküvői fotózás színhelyéül is sokan választják, már házasságkötés 
is történt a tóparton. A horgászturizmus egyre inkább népszerű, a külföldiek körében is. 
 
A település Gazdasági Programja szerinti településfejlesztési célok melyek, a település általános 
fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak, és a 
turizmus fejlődését is magukban hordozzák. 
 
Településfejlesztési célok:  
 

- járdaépítés folytatása  
- volt iskolaépület felújítása 
- konyha átalakítás esetleges szociális vagy bérlakássá 
- mezőgazdasági utak rendbetételének folytatása 
- kerékpárút építése 
- temető fejlesztése: előtető, szélfogó építése  
- csapadékvíz-elvezetőrendszer kiépítése 
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Demográfiai jellemzői 

A lakosság száma 1949-től folyamatosan csökkenésnek indult. Az utóbbi években a csökkenés helyett 

mérsékelt emelkedés tapasztalható. 

 
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év 

végén 

Év Fő 
(TS 001) Változás 

2015 395 bázis év 

2016 403 102,03% 
2017 386 95,78% 
2018 398 103,11% 
2019 391 98,24% 
2020 n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
 

 
 

2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2018) 

Korcsoport  
Fő 

Az állandó népességből a 
megfelelő korcsoportú nők 

és férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 003) 

Férfiak 
(TS 005) 

Nők 
(TS 007) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 207 199 406 50,99% 49,01% 
0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009)  9  5 14 3,45% 

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

34 34 68 8,37% 8,37% 

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

5 4 9 1,23% 0,99% 

18-59 éves (férfiak TS 018, aránya TS 019; nők TS 020, aránya TS 
021) 119 112 231 29,31% 27,59% 

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

21 13 34 5,17% 3,20% 

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

28 36 64 6,90% 8,87% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
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3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 

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

összesen) 

0-14 éves korú 
állandó lakosok 

száma (fő) 
(TS 010 és TS 012 

összesen) 

 
Öregedési 

index 
%  

(TS 030) 

2015 68 58 117,24% 

2016 69 67 102,99% 
2017 64 66 96,97% 
2018 64 68 94,12% 
2019 67 65 103,08% 
2020 - - - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 

Állandó oda-, és elvándorlások 
különbségének 1000 állandó lakosra 

vetített száma (fő) 
(TS 031) 

2015 60,05 

2016 5,01 

2017 -30,42 
2018 40,82 
2019 -22,81 
2020 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 

Az élve születések és halálozások 
különbözetének 1000 lakosra 

vetített száma (fő) 
(TS 032) 

2015 10,44 

2016 7,52 
2017 -20,28 
2018 -5,10 

2019 n.a. 
2020 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

 
 

Értékeink, küldetésünk 
 
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Az esélyegyenlőség érvényesítése nem pusztán 
követelmény, hanem az önkormányzatnak is hosszú távú érdeke, hiszen azt a célt szolgálja, hogy 
mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karierre, a jó minőségű szolgáltatásokra függetlenül attól, 
hogy nő vagy férfi, vagy egészséges, vagy fogyatékkal él, milyen származása vagy az anyagi helyzete. A 
település küldetése a lakosságszám növelése új telkek kialakításával, a meglévő oktatási intézmények 
helyben tartása, a jelenlegi szociális rendszer megőrzése és megtartása, a házi felnőtt orvosi, fogorvosi és 
védőnői ellátás megőrzése, kötelező és ajánlott szűrővizsgálatok népszerűsítése, idős magányos emberek 
segítése. 
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Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
 
Völcsej település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
a diszkriminációmentességet,  
szegregációmentességet, 
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés 
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket 
– az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ 
területi szerveivel (tankerülettel).  
 
A településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltérképezése és a feltárt problémák komplex 
kezelésre szolgáló (más települési programokkal összehangolt) intézkedési terv megalkotása, a helyben 
érintett szereplők bevonásával, szükség szerint a települések közötti együttműködések kialakításával. 
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét 
a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük 
alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, 
melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT 
tartalmazza. 
 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat 
eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás 
és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás 
támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
 
 
A HEP jelentősége 
A HEP-ek nem csupán a felzárkózási stratégia településszintű megvalósításának alapegységei, hanem fontos 
szerepet töltenek be a kormányzati konzultációs rendszerben azzal, hogy megteremtik a lehetőséget a 
kormányzati célok társadalmasítására, a fejlesztési elképzelésekhez történő csatlakozásra és fordított 
irányban az alulról felfelé történő információáramlásban is lehetőséget biztosítanak a településszintű 
előrehaladás nyomon követésére és fejlesztési igények megfogalmazására a felzárkózási, esélyteremtési 
feladatokhoz kapcsolódóan. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

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

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

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

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

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

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

előírásaira. 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat – mélyszegénységben élők és romák, gyermekek, nők, idősek, 
fogyatékkal élők – érintő helyi szabályozás kapcsolódási pontja: 
Völcsej Község Önkormányzata képviselő-testületének rendeletei: 

- 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról  

- 3/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi 
ellátásokról 

- 8/2016. (X.06.) önkormányzati rendelete - Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról. 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

A felzárkózás politika alapdokumentumaként Magyarország Kormánya 2011-ben fogadta el a Nemzeti 
Társadalmi Felzárkózási Stratégiát [1430/2011. (XII. 13.) Korm. hat.], majd 2014-ben annak frissítéseként a 
Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II-t [1603/2014. (XI. 4.) Korm. hat.] 2021-ben elkészült 
a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (MNTFS 2030), amely a következő 10 évre 
alapozza meg a felzárkózás-politika fő irányait.  
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Új Roma Stratégia (2019-2030)  
Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024) 
„Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia (2007-2032) 
Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia (2010-2021)  
Idősügyi Nemzeti Stratégia (2010-2022), (2023-2024) 
Országos Fogyatékosságügyi Program (2015-2025) 

 

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

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

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

 
 

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

 
 Települési éves költségvetési koncepció 2020. évre 
 Völcsej Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2019-2024. évre 
 Völcsej Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete az 

önkormányzat által biztosított pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról  
 Völcsej Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete az 

önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról 
 Településrendezési terv, Völcsej  

 
Völcsej községben az uniós forrással támogatott projektek a mezőgazdasági tevékenységekre irányultak. 

2016-2018 között az Operatív program VP - Vidékfejlesztési Programjából több gazdálkodó is 

támogatásban részesült. 

Az alábbi támogatásokból: 

VP3-17.1.1-16 - Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás 
VP4-12.2.1-16 - Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 

 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
 
A Mötv. 87. §-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy egy 
vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- 
és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. 
 
Völcsej a Soproni járáshoz tartozó település. 
 
Soproni járás 
Terület: 848 km2 
Lakónépesség: 101 706 fő 
A járáshoz tartozó települések száma: 38 
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A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint a soproni járás nem kedvezményezett járás, nem fejlesztendő 
járás, és a komplex programmal fejlesztendő járás kategóriába sem sorolható. 
A Soproni-Fertődi kistérségben, valamint a Soproni járás területén a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 
szerint jelentős munkanélküliséggel sújtott település nincsen, és nincsen társadalmi, gazdasági és 
infrastrukturális szempontból kedvezményezett település. 
 
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás  
 
Völcsej község a gazdasági, társadalmi és szociális helyzete szervesen kapcsolódik a közvetlen 
környezetében levő kistelepüléseket összefogó Soproni statisztikai kistérséghez, melynek intézményesült 
formája a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás. Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulásból 
2014-ben alakult kevesebb tagot összefogva, mint az előző társulás. 
 
Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás fő feladata: a társulásban részt vevő települések összehangolt 
fejlesztése, az egyes közszolgáltatások közös biztosítása, fejlesztése, szervezése, intézmények fenntartása, 
valamint a településfejlesztés összehangolása. A Soproni Kistérségből a Sopron és Térsége 
Önkormányzati Társulást 28 község alkotja. 
 

1. Ágfalva,  
2. Csáfordjánosfa,  
3. Csapod,  
4. Csér,  
5. Egyházasfalu,  
6. Fertőboz,  
7. Fertőd,  
8. Fertőendréd,  
9. Fertőhomok,  
10. Fertőrákos,  
11. Fertőszentmiklós,  
12. Fertőszéplak,  
13. Harka,  
14. Hegykő,  
15. Hidegség,  
16. Iván, 
17. Kópháza,  
18. Lövő,  
19. Nagycenk,  
20. Nemeskér,  
21. Pereszteg,  
22. Petőháza,  
23. Pusztacsalád,  
24. Sarród,  
25. Sopron,  
26. Újkér,  
27. Völcsej,  
28. Zsira 

 
A Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás az alábbi feladatokat, és hatásköröket látja el: 
 

- óvodai nevelés, 
- szociális ellátás, 
- egészségügyi ellátás, 
- család, gyermek- és ifjúságvédelem, 
- közművelődési tevékenység, 
- gazdaság és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom, 
- belső ellenőrzés, 
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- területfejlesztés, 
- a társszervekkel, hatóságokkal való koordinált együttműködés szervezése, 
- főépítészi feladatok ellátása, 
- nemzetközi együttműködések koordinálása az ellátott feladatok vonatkozásában. 

 
A fertőszentmiklósi székhelyű Alpokalja Fertő- Táj Vidékfejlesztési Egyesület tagja Völcsej község. 
 
 

 
 
 
 
Alpokalja Fertő- Táj Vidékfejlesztési Egyesület 
 
 
 
 
 

Az egyesület céljai:   
 

- kulturális tevékenység, 
- oktatási tevékenység, 
- településfejlesztési tevékenység, 
- nemzetközi tevékenység, valamint 
-  egyéb tevékenység úgy,  

- mint a vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek nem 
mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok 
fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, beleértve az információs 
és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és a vidéki területeket vonzóbbá 
tévő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék 
elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása érdekében, 
- a vidék gazdaságára vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések 
bevezetése, 
- szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések közötti 
területi koherencia és szinergia megerősítése a helyi stratégiákon keresztül. 

 
 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 
 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatszékhelye Lövő, és társulási formában működik. 23 településen 
látja el a szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokat, valamint 17 településen a házi 
segítségnyújtást. 
 
Az intézmény alaptevékenysége a család és gyermekjóléti szolgáltatások, házi segítségnyújtás. 
Az intézmény nyitva tartása: naponta: 8.00 – 16.00 óra között.  
Készenléti ügyelet: hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 16 órától hétfő reggel 8 
óráig, valamint ünnepnapokon, telefonon elérhető. A családsegítők minden héten, előre meghatározott 
időpontban ügyfélfogadást biztosítanak a lakosság számára a településeken. 
 
Szolgáltatások: 

 Házi segítségnyújtás 
 Család- és gyermekjóléti szolgálat 
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A társulás működési területe szolgáltatások tekintetében: 
 
Az intézmény illetékessége 
szolgáltatás család és gyermekjóléti 

szolgáltatás  
házi segítségnyújtás  
 

települések közigazgatási 
területe 

Csáfordjánosfa, Csér, Ebergőc, 
Egyházasfalu, Fertőboz, Gyalóka, 
Iván, Lövő, Nagycenk, Nagylózs, 
Nemeskér, Pereszteg, Pinnye, 
Pusztacsalád, Répcevis, 
Röjtökmuzsaj, Sopronhorpács, 
Sopronkövesd, Szakony, Und, 
Újkér, Völcsej, Zsira  

Ebergőc, Fertőboz, Gyalóka, 
Lövő, Nagycenk, Nagylózs, 
Nemeskér, Pereszteg, Pinnye, 
Répcevis, Röjtökmuzsaj, 
Sopronhorpács, Sopronkövesd, 
Szakony, Und, Völcsej, Zsira 

 
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 

adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
 

Az önkormányzathoz nem érkeztek be adatok hátrányos megkülönböztetésről, és jogellenes elkülönítésről, 
illetve a jogellenes bérkülönbségekről. Ezekről az információkról csak akkor van tudomásunk, ha a 
fenntartásunkban lévő intézményekben zajlik, ezekben nem fordult elő ilyen eset.  
Az adatok a www.teir.hu oldalról kerültek letöltésre, a társulási megállapodásokból, az önkormányzathoz 
érkezett beszámolókból került kimutatásra. 
A felnőttoktatásra vonatkozó adatok a TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs 
Szolgálat (TÁKISZ) forrásból származnak. A felnőttoktatásban résztvevők száma 2012 – 2016- ig. 
(LÁSD – Felhasznált források fejezetben) 
Több adat, információt csak az önkormányzati adatgyűjtésen keresztül elérhető és a TeIR adatbázisban nem 
található meg. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A mélyszegénység egy főre eső jövedelemhatárát a KSH adataiból kiindulva határozhatjuk meg.  
A mélyszegénység meghatározása jóval összetettebb, mint csupán a jövedelemhatár, de a könnyebb 
értelmezhetőség érdekében szokták használni ezt a mérést mélyszegénység meghatározására.  
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
 
Az országosan 2016-ban a háztartások jövedelmi helyzete javult, mind színvonala, mind szerkezete pozitív 
irányban változott. Az egy főre jutó éves átlagos bruttó jövedelem 1 millió 504 ezer forintot tett ki, 4,4%-kal 
többet a 2015. évinél. A teljes népességre számított egy főre jutó éves nettó jövedelem átlagosan 1 millió 
199 ezer forint volt, ami 4,2%-os nominális növekedés. 
A Soproni kistérségre ennél magasabb javulás volt kimutatható.  
 
Az előző program készítése során is megállapításra került, hogy Völcsej kis községre nem jellemző, hogy a 
mélyszegénységben és rossz anyagi körülmények közötti lakosság száma jelentős. A munkanélküliség 
folyamatosan csökkenő, a 180 napnál régebben regisztrált álláskereső csak a 2014-es évben volt az 2012-
2016-ig vizsgált időszakban. 
 

3.1. számú táblázat - Jövedelmi helyzet 

Év 

Az SZJA adófizetők  
száma 

Az SZJA adófizetők közül a 
0-1 millió forintos 

jövedelemsávba tartozók  

az állandó népesség 
 %-ában (TS 059) 

az állandó népesség 
 %-ában (TS 060) 

2015 50,12 33,33 

2016 50,12 36,59 

2017 48,88 29,44 
2018 46,31 26,06 

2019 45,66 23,91 
2020 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, 
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
 
A KSH országos elemzése során kimutatta, hogy csökkent a munkaszegénységben élők aránya: 2016-ban a 
teljes népesség 4,9%-a (468 ezer fő) tartozott a nagyon alacsony munkaintenzitásúak csoportjába, ami 1,2 
százalékpontos mérséklődés 2015-höz viszonyítva.  
 
A község nem tartozik, a mélyszegénység által sújtott települések közé. A község a gazdasági-társadalmi 
mutatók alapján jó helyzetben van: megyei és országos szinten magasabb jövedelmi helyzet, alacsonyabb 
munkanélküliség, magasabb foglalkozatási ráta jellemzi a települést. A környékbeli falvakban 
Sopronkövesden, Lövőn számítanak a jól képzett szakemberekre, és a betanított munkásokra is a 
munkáltatók 
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a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek helyzete; 

 

3.2. 1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint  

Év  

Nyilvántartott álláskeresők aránya az  
állandó népességben a 15-64 évesek körében 

Férfiak aránya  
(TS 033) 

Nők aránya  
(TS 034) Összesen 

2015 - 1,47% 0,74% 

2016 1,41% - 0,71% 
2017 2,11% - 1,06% 
2018 1,38% - 0,69% 
2019 1,36% 0,81% 1,09% 
2020 - - 0,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
 

3.2.2. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 

Nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

Év 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fő 
összesen 2 2 3 2 3 0 

20 éves, vagy az alatti  
(TS 037) 

Fő n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
% - - - - - - 

21-25 év (TS 038) 
Fő n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
% - - - - - - 

26-30 év (TS 039) 
Fő n.a. 1,00 n.a. n.a. n.a. n.a. 
% - 50,00% - - - - 

31-35 év (TS 040) 
Fő n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
% - - - - - - 

36-40 év (TS 041) 
Fő n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
% - - - - - - 

41-45 év (TS 042) 
Fő n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
% - - - - - - 

46-50 év (TS 043) 
Fő 1,00 n.a. 1,00 n.a. n.a. n.a. 
% 50,00% - 33,33% - - - 

51-55 év (TS 044) 
Fő 1,00 n.a. n.a. n.a. 1,00 n.a. 
% 50,00% - - - 33,33% - 

56-60 év (TS 045) 
Fő n.a. 1,00 n.a. n.a. n.a. n.a. 
% - 50,00% - - - - 

61 éves, vagy afeletti (TS 
046) 

Fő n.a. n.a. 2,00 2,00 2,00 n.a. 
% - - 66,67% 100,00% 66,67% - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal       
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3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott 
álláskeresők aránya 

Év  

180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált 
munkanélküliek 
aránya (TS 057) 

Nők aránya a 180 napon túli 
nyilvántartott álláskeresőkön 

belül (TS 058) 

% % 

2015 - - 

2016 - - 
2017 66,67% - 
2018 100,00% - 
2019 100,00% 33,33% 
2020 - - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága; 
 

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

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen 
(TS 052) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 
megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 

végzettség (TS 036) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 035) 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség  
 Fő Fő % Fő % Fő % 

2015 2 n.a. - n.a. - - - 
2016 2 n.a. - n.a. - - - 
2017 3 n.a. - n.a. - - - 
2018 2 n.a. - n.a. - - - 
2019 3 n.a. - 1 33,33% - - 
2020 n.a. n.a. - n.a. - - - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
 

 
c) közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatásból az elsődleges munkaerőpiacra történő átlépés lehetőségei; 

 
A munkaerő-piaci helyzetüket tekintve egyik leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoport lehetőségeiről ad 
képet a diagram. A közfoglalkoztatás elsődleges célcsoportjai közé tartoznak mind a hátrányos helyzetű 
településen élő személyek, mind pedig az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, szakképzettség nélküli 
álláskeresők. A településen arányuk nagyon alacsony. 
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A közfoglalkoztatási jogviszony főbb sajátosságait, fogalmait, feltételeit (résztvevők és tevékenységek köre, 
időtartam, munkaidő, bérezés, szabadság stb.), a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011.évi CVI. törvény határozza meg. A közfoglalkoztatási 
támogatások típusait és a támogatások igénybevételére vonatkozó szabályokat a közfoglalkoztatáshoz 
nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza. A 1139/2017. (III. 20.) 
Korm. határozat a közfoglalkoztatás átalakításához kapcsolódó irányelveket, jogszabályváltozásokat foglalja 
össze. 
 

  3.2.5. számú táblázat  - Foglalkoztatáspolitika 

Év 

Aktív foglalkoztatás-politikai 
eszközökkel támogatottak száma 

(TS 050) 

Közfoglalkoztatottak  száma 
(TS 055) 

Fő  (éves átlag - fő) 

2015 1 1 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 
2018 n.a. n.a. 
2019 n.a. n.a. 

2020 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
 
 

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

 
A településen regisztrált vállalkozások száma adja meg egy település helyi gazdasági potenciálját. Völcsejen 
jelenleg 46 db egyéni vállalkozás van. (forrás: Önkormányzati adatgyűjtés.) 
A megyeszékhely (Győr) és a főváros megközelítése tömegközlekedési eszközzel a legkönnyebb 1 
átszállással. Sopronba autóbusszal 35-40 perc alatt juthatunk el.  
 
 
 

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

A településen a fiatalok foglalkoztatását és megkönnyítő programok, képzések nincsenek. Az oktatásból a 
munkaerőpiacra való átmenethez továbbképzési programokkal kapcsolatban a Soproni Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályának szolgáltatásait lehet igénybe venni. 
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3.2.6. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma  

Év  

Nyilvántartott 
álláskeresők száma 

(TS 052) 

Nyilvántartott 
pályakezdő álláskeresők 

száma 
(TS 053) 

Fő Fő 

2015 2 n.a. 

2016 2 n.a. 

2017 3 n.a. 
2018 2 n.a. 
2019 3 n.a. 
2020 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   
 

 
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése, szakképzéshez, 

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 
programok; 

 
A településen a fiatalok foglalkoztatását és megkönnyítő programok, képzések nincsenek.  
Az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenethez továbbképzési programokkal kapcsolatban  
a Soproni Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának szolgáltatásait lehet igénybe venni. 
Költségtérítéses OKJ képzést nyújtó oktatásokat Sopronban több oktatási vállalkozás is tud nyújtani. 
 

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

 
A 2011-e népszámlálás során a KSH adatok szerint a településen 0 fő vallotta magát roma nemzetiséginek, 
A közfoglalkoztatás évente 1-1 fővel működik a településen, 2017-es évben nem volt közfoglalkoztatásban 
dolgozó. (Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés) 
 A munkanélküliség igen csekély mértékű, és időszakos. A települési önkormányzati saját fenntartású 
intézményekben mélyszegénységben élők és romák foglalkoztatása nem történik. 
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; 

Völcsej Község Önkormányzata minden esetben elítéli a hátrányos megkülönböztetés minden 
megnyilvánulási formáját. Településünkön a foglalkoztatás terén hátrányos megkülönböztetés a 
foglalkoztatás területén nem merült fel. 
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 
kapcsolódó támogatások 

 
Az Országgyűlés 1993. február 17-i ülésnapján fogadta el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló, azóta már többször módosított 1993. évi III. törvényt (Szociális törvény). A Szociális törvény a járási 
hivatal, valamint az önkormányzatok által nyújtható támogatások keretszabályait tartalmazza. Az 
önkormányzati ellátásokra vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzatok rendeleteikben állapítják 
meg. A törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése érdekében meghatározza az állam által 
biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, 
valamint érvényesítésének garanciáit. 
Az önkormányzat a szociális szolgáltatások biztosítását a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 
Lövői központján keresztül valósítja meg.(Az intézmény működésének részletes bemutatása: LÁSD 3.6 
Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés – fejezetben.) 
 
Völcsej község Önkormányzatának Képviselő- testülete az önkormányzat által biztosított pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete, valamint az 
önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 3/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete 
határozza meg résztelesen a feladatokat.    
 
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 
 
Pénzbeli ellátások: 

• Időskorúak járadéka (a jogosultságot a járási hivatal állapítja meg) 
• Aktív korúak ellátása(a jogosultságot a járási hivatal állapítja meg) 
• Ápolási díj(a jogosultságot a járási hivatal állapítja meg) 
• Települési támogatás 

 
Természetben nyújtott szociális ellátások: 

• Köztemetés 
• Közgyógyellátás(a jogosultságot a járási hivatal állapítja meg) 
• Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság(a jogosultságot a járási hivatal állapítja meg) 

 
A települési önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogosultak számára adhat: 
 
Települési létfenntartási támogatás: 

- egy naptári évben maximum négy alkalommal adható. Az egy alkalommal kifizetésre kerülő támogatás 
összegét 3 000 - 50 000 Ft között lehet megállapítani. A jogosultság megállapítása, és egyéb 
iránymutatás az önkormányzati rendelet feltételei alapján. 

 
Települési gyógyszertámogatás: 

- eseti, vagy rendszeres települési támogatás formájában, a jogosultság megállapítása, és egyéb 
iránymutatás az önkormányzati rendelet feltételei alapján. Az egy alkalommal megállapított 
települési gyógyszertámogatás maximális összege 10 000 Ft lehet. Az egy hónapra megállapított 
rendszeres települési gyógszertámogatás maximális összege 5 000 Ft.  

 
Települési temetési támogatás:  

- összege 30 000 Ft, a jogosultság megállapítása, és egyéb iránymutatás az önkormányzati rendelet 
feltételei alapján. 

 
Települési lakásfenntartási támogatás: 

- A támogatást havi rendszerességgel, maximum 12 hónapra lehet megállapítani. Maximális összege: 
5 000 Ft. A jogosultság megállapítása, és egyéb iránymutatás az önkormányzati rendelet feltételei 
alapján. 
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Települési ápolási támogatás: 

- A támogatást havi rendszerességgel, maximum 12 hónapra lehet megállapítani. A támogatás havi 
összege a hatályos Sztv.-ben megállapított alapösszeg 80 %-a. A jogosultság megállapítása, és egyéb 
iránymutatás az önkormányzati rendelet feltételei alapján. 

 
Rendkívüli települési támogatás: 

- egy naptári éven belül legfeljebb 4 alkalommal állapítható meg. Az egy alkalommal kifizetésre kerülő 
támogatás összegét 3 000 Ft- 50 000 Ft között lehet megállapítani. A jogosultság megállapítása, és 
egyéb iránymutatás az önkormányzati rendelet feltételei alapján. 

 
Újszülöttek családjának támogatása: 

- Völcsej Község Önkormányzata a gyermek(ek) születését követően egyszeri támogatásban részesíti 
a családokat, ill. a gyermekét egyedül nevelő szülőt. A támogatás mértéke gyermekenként 30 000 Ft. 
A jogosultság megállapítása, és egyéb iránymutatás az önkormányzati rendelet feltételei alapján. 

 
Iskolakezdési segély: 

- A támogatás összege tanulóként 3 000 Ft-tól 20 000 Ft-ig terjedhet. A jogosultság megállapítása, és 
egyéb iránymutatás az önkormányzati rendelet feltételei alapján. 

 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 

 Gyermekjóléti szolgáltatás: a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 
biztosítja. 

 Gyermekek napközbeni ellátása: a gyermekek napközbeni ellátását a Lövői Napsugár 
Óvoda, a Sopronhorpácsi Napközisotthon Óvoda útján biztosítja. 

 
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 
 
A településen működő alapszolgáltatások: 
 

• Házi segítségnyújtás 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás útján biztosítja. 
 

• Családsegítés 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás útján biztosítja. 

 
 
A szakosított ellátási formák (Ápolást, gondozást nyújtó intézmények, Rehabilitációs intézmények, 
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, Lakóotthon) Sopronban (28 km) elérhetőek a lakosság számára. 
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     3.3. 1. számú táblázat - Passzív foglalkoztatás-politikai eszközök - Álláskeresők 
ellátásai I. 

Év 

Nyilvántartott álláskeresők 
száma 

(TS 052) 

Álláskeresési ellátásban részesülő 
nyilvántartott álláskeresők száma 

(TS 047) 

Fő 15-64 év közötti 
népesség  %-ában Fő Nyilvántartottak  

%-ában 

2015 2 0,74% 1 50,00% 

2016 2 0,75% 2 100,00% 
2017 3 1,17% 3 100,00% 
2018 2 0,75% 2 100,00% 
2019 3 1,16% 2 66,67% 
2020 n.a. - n.a. - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   
 

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

Év 

Szociális támogatásban 
részesülő nyilvántartott 

álláskeresők száma 
(TS 048) 

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek 
átlagos havi száma (TS 054) 

Ellátásban részesülő 
nyilvántartott álláskeresők 

száma (TS 049) 

Fő 
Nyilvántartottak  

%-ában Fő Nyilvántartottak  
%-ában Fő Nyilvántartottak  

%-ában 

2015 n.a. - n.a. - 1 50,00% 

2016 n.a. - n.a. - 2 100,00% 
2017 n.a. - n.a. - 3 100,00% 
2018 n.a. - n.a. - 2 100,00% 
2019 n.a. - n.a. - 2 66,67% 
2020 n.a. - n.a. - n.a. - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     
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3.3.3. számú táblázat - Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

Év 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban 
részesítettek havi átlagos száma 

(TS 056) 

fő 

2015 n.a. 

2016 n.a. 

2017 n.a. 
2018 n.a. 
2019 n.a. 
2020 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH 
 

 
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

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

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 

 
Lakásállomány 

(db) 
(TS 073) 

Épített 
lakások 
száma 

(TSv 077) 

Épített 
lakások 
száma 
1000 

lakásra 
(TS 078) 

1-2 szobás 
lakások 
aránya 

(TS 076) 

A közüzemi 
szennyvízgyűjtő-

hálózatba  
 bekapcsolt 

lakások aránya 
(TS 074) 

A közüzemi 
ivóvízvezeték-

hálózatba  
 bekapcsolt lakások 

aránya (TS 075) 

db db db % % % 

2015 169 n.a. n.a. 39,64% 87,57% 91,12% 

2016 169 n.a. n.a. 39,64% 88,76% 92,31% 
2017 168 n.a. n.a. 39,88% 89,88% 92,86% 
2018 168 n.a. n.a. 39,88% 90,48% 92,86% 
2019 168 n.a. n.a. 39,88% 92,26% 93,45% 
2020 n.a. n.a. n.a. - - - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatok     

 
 
a) bérlakás-állomány 
 

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások száma Völcsej településen 0 db. 
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3.4.2. számú táblázat - Bérlakás és szociális lakás állomány (önkormányzati adatok) 

Év 

 
Lakásállomány 

(db) 
(TS 073) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Bérlakás 
állomány (db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Szociális 
lakásállomány 

(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Egyéb lakáscélra 
használt nem 

lakáscélú 
ingatlanok (db) 

db db db db db db db 

2015 169 0 0  0 0  0 0 

2016 169 0 0  0 0  0 0 
2017 168 0 0  0 0  0 0 
2018 168 0 0  0 0  0 0 
2019 168 0 0  0 0  0 0 
2020 n.a. 0 0  0 0  0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatok      

 
 
b) szociális lakhatás 
A településen a szociális lakhatás nem biztosított. Szociális lakásállomány: 0 db. Ebből elégtelen 

lakhatási körülményeket biztosító lakások száma: 0 db.  
 
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 
 Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan a településen nem található. Egyéb lakáscélra 

használ nem lakáscélú ingatlanok száma: 0 db. Ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító 
lakások száma: 0 db. 

 
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

          A településen az elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság      
            nem releváns. 

 
e) lakhatást segítő támogatások 

 
Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló háztartás, melynek 
jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak és teljesülnek a Völcsej Község Önkormányzata 
Képviselő- testületének 4/2021. (V.28.) rendeletében meghatározott feltételek. 
Szociálisan rászorult az a háztartás, ahol a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs 
vagyona. 
Figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: a villanyáram, víz- és gázfogyasztás, a 
csatornahasználat díja, a szemétszállítási díj, a lakbér, az albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön 
törlesztés, a közös költség, és a tüzelőanyag ára. 
Jelentős a havi lakásfenntartás akkor, ha a havi lakásfenntartási kiadások elérik az egy főre jutó 
jövedelem 80 %-át.  
Települési lakásfenntartási támogatást rendszeres települési támogatás formájában lehet nyújtani. A 
támogatást havi rendszerességgel, maximum 12 hónapra lehet megállapítani. 
Az egy hónapra megállapított rendszeres települési lakásfenntartási támogatás maximális összege  
5 000 Ft. 
A települési lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátásként is nyújtható. 
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Völcsej településen 2018-ban 2 fő, 2019-ben 0 fő, 2021 1 fő vette igénybe a lakáscélú támogatás 
lehetőséget, melyet családi ház építéséhez, vagy vásárlásához használták fel.  
 

 

3.4.3. számú táblázat - Lakhatást segítő támogatások 

Év 

Települési támogatásban 
részesítettek száma 

(pénzbeli és 
természetbeni) 

(TS 136) 

Egyéb önkormányzati 
támogatásban  

részesítettek száma 
(TS 137) 

Fő Fő 

2015 n.a. n.a. 

2016 n.a. n.a. 

2017 47 4 
2018 44 2 
2019 50 2 
2020 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

f) eladósodottság 
 

Adósságcsökkentési támogatásban a vizsgált 5 év során senki nem részesült, a 2021-ben hozott 
önkormányzati rendeletben nem szerepel ez a támogatási forma. 
 

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

 
Külterületen lakás nem helyezkedik el. A lakások mennyiségi és minőségi mutatói jók. Völcsej község 
közművekkel jól ellátott. A tömegközlekedés autóbusszal megoldott. 
 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

Szegregátumnak nevezzük azokat a földrajzilag egybetartozó és elhatárolható területeket, ahol a legfeljebb 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 
aktív korú lakosságon belül eléri, illetve meghaladja az 50 %-ot.  
Völcsej községben telep vagy szegregátum nem alakult ki, kialakulásának veszélye nem áll fenn.  

a)  telep, /szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, a közösségi közlekedés, és a munkába jutás egyéb lehetőségei, 
lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, 
egyéb környezet-egészségügyi jellemzői); 

Nem releváns. 
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b) a telepen, /szegregátumokban élők általános jellemzői és társadalmi problémák szempontjából 
főbb mutatói: életkori megoszlás, iskolai végzettség, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, 
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya; 

Nem releváns. 

c) a szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai. 

Nem releváns. 

 

 
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
Völcsej község az egészségügyi alapellátás tekintetében a háziorvosi ellátást egy körzetben állapítja meg. A 
körzet ellátási területe Völcsej, Sopronhorpács és Und község teljes közigazgatási területére terjed ki.  
A körzetszékhelye: Sopronhorpácsi orvosi rendelő. Völcsejen a háziorvos az ellátást a Fő utca 57.szám alatti 
orvosi rendelőben biztosítja.  
 
Völcsej községben házi gyermekorvosi praxis nincs. A házi gyermekorvosi feladatokat a Soproni 
Gyógyközpont látja el a településen. 
Sopron Környéki Községek Központi Orvosi Ügyelete útján látja el. Az ügyeleti ellátás helye: Soproni 
Erzsébet Oktató Kórház. 
 
A fogorvosi alapellátást a körzetben sopronhorpácsi orvosi rendelőben lehet igénybe venni. 
(8/2016. (X.06.) önkormányzati rendelete - Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról) 
 
Ápolási díj 
Az ápolási díj a súlyosan fogyatékos, tartósan beteg hozzátartozót ápoló személy számára biztosítható 
ellátás, amelynek célja azok segítése, akik hozzátartozójuk ápolása miatt kereső tevékenységet nem tudnak 
folytatni.  
Az ápolási díj megállapítása egyidejűleg több jogcímen is kérhető. 
  

- súlyosan fogyatékos személy, valamint a 18 év alatti tartósan beteg gyermek után alap összegű 
ápolási díjat,  
- a súlyosan fogyatékos személy fokozott ápolási igénye esetén járóemelt összegű ápolási díjat, 
valamint 
- kiemelt ápolási díjat állapít meg. 

 
A települési önkormányzat képviselő-testülete törvényben és a települési önkormányzat rendeletében 
meghatározott feltételek szerint települési támogatást állapíthat meg. 
 
 
Települési ápolási támogatás: 

- A támogatást havi rendszerességgel, maximum 12 hónapra lehet megállapítani. A támogatás havi 
összege a hatályos Sztv.-ben megállapított alapösszeg 80 %-a.  A jogosultság megállapítása, és egyéb 
iránymutatás az önkormányzati rendelet feltételei alapján. 
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3.6.1. számú táblázat – Egészségügyi ellátás 

Év 

Felnőttek és 
gyermekek 

részére 
szervezett 
háziorvosi 
szolgálatok 

száma 
(TS 107) 

Csak felnőttek 
részére 

szervezett 
háziorvosi 

szolgáltatások 
száma 

(TS 106) 

A házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok 

száma 
(TS 108) 

Gyógyszertárak és  
fiókgyógyszertárak 

száma 
(TS 110) 

Közgyógyellátási 
igazolvánnyal 
rendelkezők 

száma (alanyi és 
normatív alapon 

kiadott)  
(TS 133) 

Ápolási díj, 
alanyi jogon: 

támogatásban 
részesítettek 
évi átlagos 

száma (TS 135) 

db db db db Fő Fő 

2015 n.a. n.a. n.a. n.a. 5 n.a. 
2016 n.a. n.a. n.a. n.a. 3 n.a. 
2017 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 
2018 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 
2019 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 
2020 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar      

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

hozzáférés 
 
A koragyermekkori szűrések kötelezőek, ezen vizsgálatokat a védőnő/háziorvos segíti. A családok tőlük 
értesülnek a megjelenés szükségességéről és időpontjáról. 
A felnőtt lakosság önkéntes alapon vehet részt szűrővizsgálatokon, az ő esetükben nincs megjelenési 
kötelezettség. 
Prevenciós és szűrőprogramok nem működnek a településen, a Soproni Erzsébet Oktató Kórházban lehet a 
szolgáltatást igénybe venni. (28 km) 
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 
 
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház Rehabilitációs Intézet biztosítja a kistérségen élők számára. 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 
 
A településen szociális étkeztetés működik, a kiszállításban az önkormányzat alkalmazottja közreműködik 
az egyéni vállalkozóval. A lakosság részére Lövő településről a Héttörpe Vendéglőből kiszállítással 
biztosított az étkeztetés. 
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  
 
A sportpálya kialakítása, mérete a település számára hosszútávra biztosítja a kulturált sport – és szabadidő 
tevékenységet. A település központi részén, a római katolikus templom körül található a közpark. A 
Kultúrház asztalitenisz lehetőséget biztosít a falu lakóinak számára, és egyéb közösségi programok 
helyszínéül is szolgál. Télen a befagyott tavon, korcsolyázási lehetőség van. A közelben Lövőn, és 
Sopronhorpácson biztosít sportlehetőségeket az odajáró gyerekeknek a nevelési, és oktatási intézmény. 
 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 
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Gyermekjóléti szolgáltatást a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás biztosítja. 
Gyermekek napközbeni ellátására pedig a Lövői Napsugár Óvoda, és a Sopronhorpácsi Napközisotthon 
Óvoda intézményeiben van lehetőség. 
 
 

g) drogprevenciós szolgáltatások; 

Völcsej településen nem érhető el a drogprevenciós szolgáltatás, viszont a hatékony megelőzés évek óta 
jelen van.  

 

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

A településünkön hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor nem történt, nem érkezett hozzánk ilyen jellegű információ. 

 

i) előnyben részesítési (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi 
ellátórendszer keretein belül. 

Pozitív diszkrimináció az egészségügyi ellátást nyújtó és szociális alapellátást nyújtó ellátórendszer keretein 
belül nincs. 
 
 
 

 

3.6.2. Népkonyha 

Év Népkonyhán kiosztott 
ételadagok száma (db) 

2015  0 

2016  0 

2017  0 

2018  0 
2019 0  
2020 0  

Forrás: Önkormányzati adat 
 
 
A településünkön népkonyha nem működik.  
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 

A település életében fontos szerepet töltenek be közösségi színterek, a sport, a művelődés helyi feltételeinek 
biztosításával. Önkormányzatunknak a civil szervezetekkel jó a kapcsolata.             
 

a) közösségi élet színterei, fórumai; 

A sportpálya kialakítása, mérete a település számára hosszútávra biztosítja a kulturált sport – és szabadidő 
tevékenységet. A település központi részén, a római katolikus templom körül található a közpark. A 
Kultúrház asztalitenisz lehetőséget biztosít a falu lakóinak számára, és egyéb közösségi programok 
helyszínéül is szolgál. 
Völcsejen, falu végén az egyik központi közösségi tér az 1991-ben összefogással kialakított horgásztó. 
Tavasztól őszig lehet horgászni, télen a gyerekek örömére az időjárástól függően korcsolyázni lehet rajta. 
 
Rendezvények: 

 Majális a horgásztónál 
 Szent László napi búcsú (júniusban) 
 Hagyományos horgászverseny (júniusban) 
 Falunap  
 Öregek napi rendezvény 
 Karácsonyi Koncert a Népdalkör rendezésében 

 
A községben az alábbi egyesületek és civil szervezetek tevékenykednek, melyek működéséhez az 
önkormányzat támogatást biztosít: 

 Völcseji Horgász Egyesület 
 Völcseji Népdalkör 
 Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Völcsej 

 

3.7.1. számú táblázat - Intézményi ellátottság (2018) 
Tornateremmel, 

tornaszobával ellátott 
köznevelési intézmények 

száma (intézmény 
székhelye szerint) (TS 

102) 

Sportcsarnok, 
sportpálya léte 

(TS 103) 

A települési 
könyvtárak 

kikölcsönzött 
egységeinek száma 

(TS 104) 

Közművelődési 
intézmények 

száma 
(TS 105) 

db van/nincs db db 

n.a. n.a. 500 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar    
 

b) közösségi együttélés jellemzői, konfliktuskezelési megoldások;  

A helyi közösségi együttélés fő jellemzője a társadalmi szolidaritás, ami megnyilvánul a településen élő 
idősek és gyermekek irányába. A településen etnikai konfliktusok nem jellemzőek, a közösségi együttélés 
problémamentes. 

 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai; 

Az adományozás és önkéntes munka időszakosan van jelen a településen, de folyamatosan nem jellemző. Az 
összefogás minden esetben társadalmi munkában, egymás segítésében nyilvánul meg. 
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d) a helyben élő nemzetiségek kulturális sokszínűségének bemutatása és kulturális identitásuk 
megőrzésének lehetőségei; 

A településen roma nemzetiségi önkormányzat nincs, a község nem szervez a roma kultúrához kapcsolódó 
rendezvényeket.  

 

e) helyi lakossági önszerveződések 
 
Bejegyzett egyesületek, civil szervezetek a településen aktívan működnek:  

 
 Völcseji Horgász Egyesület 
 Völcseji Népdalkör 
 Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Völcsej 
 Phralipe Független Cigány Szervezet Völcseji Tagszervezete Egyesület 
  

 
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 

partnersége a települési önkormányzattal 
 
A romák esélyegyenlőségi problémáinak kezelése nem releváns a településen, mivel roma nemzetiségi 
önkormányzat nem működik. 
Völcsej településen 1 db roma kisebbségi család él. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
Mélyszegénységben élőkről nincs tudomása a település vezetőségének, viszont néhány család nehéz 
helyzetben tölti a mindennapokat. Az önkormányzat a családsegítő szolgálat bevonásával segítséget ad a 
családoknak pl. életvezetési tanácsokkal, hivatali ügyintézés segítésével, érdekérvényesítés elősegítésével.  
 
 
 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A közeli foglalkoztatókhoz kerékpárral a 
munkába járás nehezen megvalósítható az 

úthálózat elavultsága miatt.  

Az úthálózat korszerűsítése, kerékpárút 
kiépítése 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

Magyarországon a családpolitikára szánt kiadások viszonylag magasak a többi európai országhoz 
viszonyítva és a támogatási rendszer különös figyelmet fordít a kisgyermekes családokra: a gyermek 
születése utáni három évben három támogatási forma (CSED, GYED, GYES) is segíti a családokat. Ezekkel 
a támogatásokkal évtizedeken keresztül a gyermekek otthoni nevelésének elősegítése volt a cél. Az utóbbi 
években a GYED extra intézkedéscsomag bevezetésével a kisgyermekek melletti munkavállalás elősegítése 
is kiemelt szerepet kapott. 
Az erős családokat támogató rendszer folyamatos bővítése szükségszerű, hiszen a települések lakosságának 
elöregedése, csak még több gyermek születésével állítható meg. 
Az egészség kulcsfontosságú az idősödés folyamatában és az egyik fő meghatározója az egyén jólétének. Az 
átlagos egészségi állapot Magyarországon rosszabb, mint a legtöbb európai országban és erősen függ a 
társadalmi státustól. 
 

4.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzői gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, 
demográfiai trendek  

4.1. számú táblázat - Gyermekkorú népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint  

Korcsoport  

Fő 

Az állandó 
népességből a 

megfelelő 
korcsoportú nők és 
férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők Összesen 
(TS 003) 

Férfiak 
(TS 005) 

Nők 
(TS 007) 

Fő Fő Fő % % 
Állandó népesség száma (férfiak TS 004, nők TS 006) 207 199 406 50,99% 49,01% 

0-2 évesek (összes száma TS 008, aránya TS 009)    9                    5 14 3,45% 

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

34 34 68 8,37% 8,37% 

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

5 4 9 1,23% 0,99% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar      
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a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek jellemzői, egészségügyi, szociális, lakhatási 
helyzete; 

 

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek  

Év 

Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma  

(TS 116) 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek 
száma  (TS 115) 

Fő Fő 

2015 n.a. n.a. 
2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. 

2020 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek  

Év 

Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek évi átlagos 

száma (TS 111) 

Fő 

2015 n.a. 
2016 n.a. 

2017 3 

2018 4 

2019 7 

2020 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 



 

c) a gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők helyzete; 

Völcsej Község Önkormányzata a gyermekek részére iskolakezdési segélyt állapított meg, illetve  
az újszülöttek családjának támogatási forma is rendelkezésre áll.   

Iskolakezdési segély:  

A képviselő- testület iskolakezdési segélyt állapíthat meg a völcseji lakcímmel rendelkező általános és 
középfokú oktatási intézményben nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató tanulóknak. 
Az iskolakezdési segély tanulóként 3 000 Ft-tól 20 000 Ft-ig terjedhet. 

 
Újszülöttek családjának támogatása: 
Völcsej Község Önkormányzata a gyermek(ek) születését követően egyszeri támogatásban részesíti a 
családokat, ill. a gyermekét egyedül nevelő szülőt. A támogatás mértéke gyermekenként 30 000,-Ft. A 
jogosultság megállapítása, és egyéb iránymutatás az önkormányzati rendelet feltételei alapján. 

 

 

4.1.3. számú táblázat - Árvaellátás 

Év 

Árvaellátásban részesülő  
férfiak száma (fő) 

(TS 065)  

Árvaellátásban részesülő  
nők száma (fő) 

(TS 066) 

Árvaellátásban 
 részesülők 

összesen 

Fő Fő Fő 

2015 1 n.a. 1 

2016 1 n.a. 1 

2017 1 n.a. 1 

2018 1 n.a. 1 

2019 1 n.a. 1 

2020 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok  
 

A táblázatból megállapítható, hogy a településen alacsony számban részesülnek árvaellátásban, 
illetve nem minden évre vonatkozóan rendelkezünk adattal e tekintetben.  
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d) ingyenes vagy kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők jellemzői 

 
A kedvezményes iskolai étkezésben részesülőkről nincs adatunk, mivel a lövői és sopronhorpácsi nevelési, 
és oktatási intézményeknél mutatható ki. 
 

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

Év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 1-
8. évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre jogosultak 

száma 1-13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

Fő Fő Fő Fő Fő Fő 

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

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

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

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

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

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatok         

 
 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek helyzete; 

 
Jelenleg nem él nem magyar állampolgársággal rendelkező gyermek a községben. 
 

f) állampolgársággal rendelkező, illetve magyar állampolgársággal nem rendelkező külföldről 
visszatért, hátrányos helyzetű családban élő gyerekek jellemzői. 

Völcsej településen magyar állampolgársággal nem rendelkező külföldről visszatért gyermek nem él.  
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

Völcsej községben telep vagy szegregátum nem alakult ki, kialakulásának veszélye nem áll fenn. 
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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) 

 
A településen védőnői státusz nincs. A védőnői ellátást a Völcsej Fő utca 50. szám alatti orvosi rendelőben 
látja el a körzeti védőnő. (Völcsej, Sopronhorpács, Und közigazgatási területe.) A körzet székhely: 
Sopronhorpács orvosi rendelőjében van. 
 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 

Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 109) 

0-3 év közötti 
gyermekek száma 

Átlagos gyermekszám 
védőnőnként 

db Fő Fő 

2015 n.a. 18  18 
2016 n.a.  24 24 

2017 n.a. 20 20 

2018 n.a.  21 21 

2019 n.a.  15 15 

2020 n.a. 12  12 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok  
 

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

 
Völcsej község az egészségügyi alapellátás tekintetében a háziorvosi ellátást egy körzetben állapítja meg. A 
körzet ellátási területe Völcsej, Sopronhorpács és Und község teljes közigazgatási területére terjed ki.  
A körzetszékhelye: Sopronhorpácsi orvosi rendelő.  Völcsejen a háziorvos az ellátást a Fő utca 57.szám alatti 
orvosi rendelőben biztosítja.  
 
Völcsej községben házi gyermekorvosi praxis nincs. A házi gyermekorvosi feladatokat a Soproni 
Gyógyközpont látja el a településen.  
Sopron Környéki Községek Központi Orvosi Ügyelete útján látja el. Az ügyeleti ellátás helye: Soproni 
Erzsébet Oktató Kórház. 
A fogorvosi alapellátást a körzetben sopronhorpácsi orvosi rendelőben lehet igénybe venni. 
(8/2016. (X.06.) önkormányzati rendelete - Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról) 
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4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és 
gyermekek részére 

szervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

(TS 107) 

Csak felnőttek 
részére szervezett 

háziorvosi 
szolgáltatások 

száma 
(TS 106) 

A házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok száma 

(TS 108) 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek 
száma  

Felnőtt házi 
orvos által 

ellátott 
gyerekek 

száma  

db db db Fő Fő 

2015 n.a. n.a. n.a.  0  27 
2016 n.a. n.a. n.a.  0  22 

2017 n.a. n.a. n.a. 0  24  

2018 n.a. n.a. n.a.  0 32  

2019 n.a. n.a. n.a.  0 25  

2020 n.a. n.a. n.a.  0 28  

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok    
 

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

 
Korai fejlesztésre, rehabilitációra a soproni Pedagógiai Szakszolgálati Központban van lehetőség, és a 
környékbeli nevelési, és oktatási intézményeknél. 

 
 
d) gyermekjóléti alapellátások, Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda, gyermekszegénységet csökkentő 

speciális szolgáltatások; 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Lövő) társulási formában látja el a településen ezt a szolgáltatást. 
 
A család – és gyermekjóléti szolgálat feladatai: 

- A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt 
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a 
krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott 
szolgáltatás. 

- A szolgálat, az általa működtetett észlelő-és jelzőrendszer tagjaitól kapott jelzések alapján 
feltérképezi az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családokat, 
személyeket. Személyesen tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról, a segítségnyújtás 
formáiról. 
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- A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő személy együttes 
munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül 
rögzítésre – kivéve, ha a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható 
le. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítési díjmentes. 

- A családsegítés kiskorú személyre akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családjának ellátása a családsegítés 
keretei között indult, illetve ha a kiskorú érdekei a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül is 
megfelelően biztosítható. 
 
Feladatai különösen: 

- Észlelő- és jelzőrendszer működtetése; 
- Egyéni esetkezelés, családgondozás, szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás; 
- Szociális és egyéb információs adatok gyűjtése és közvetítése; 
- Pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás 

megszervezése, ügyintézésben való segítségnyújtás; 
- Családgondozás, így a családban jelentkező működési zavarok, konfliktusok megoldásának 

elősegítése; 
- Közösségfejlesztő illetve egyéni és csoportos (terápiás) programok szervezése; 
- A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal 

küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek és az 
egyéb okok miatt szociálisan rászorult személyek részére tanácsadás nyújtása; 

- Családokon belüli kapcsolaterősítést, közösségépítést szolgáló programok, valamint mediációs, 
családterápiás programok szervezése; 

- Pszichológiai és jogi tanácsadás szervezése; 
- Segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezése, működtetése; 
- Új szolgáltatások bevezetésének kezdeményezése. 

 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai: 

- olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka 
módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, 
családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a 
kialakult veszélyhelyzet megszűntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

- A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási 
intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. 

- Figyelemmel kíséri az ellátási területén élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét - 
észlelő és jelzőrendszert működtet. 

- Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a pénzfelhasználási tervet, 
- Felkérésre környezettanulmány készítése 
- Új ellátások bevezetésének kezdeményezése. 

 
Feladatai különösen: 

- A szociális és mentálhigiénés problémák, szükségletek feltárása, megoldásának elősegítése; 
- A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, 

támogatásokhoz való hozzájutás segítése; 
- Segítségnyújtás a szociális problémák miatt veszélyeztetett illetve krízis helyzetben lévő 

személyeknek; 
- A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, a megoldásokra javaslat készítése és segítségnyújtás; 
- Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek 

megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése; 
- Családi konfliktusok megoldásának elősegítése; 
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- Felkérésre környezettanulmány készítése; 
- Az egyének, családok kapcsolatkészségének javítása; 
- Egyéni-, pár-, és családterápiás tevékenység végzése, ennek megszervezése; 
- Krízishelyzetben segítő beavatkozás; 
- Természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése; 
- Hivatalos ügyek intézésének segítése; 
- Együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal; 
- A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 
- A veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, veszélyeztetettséget előidéző okok 

feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, együttműködés meghatározott személyekkel és 
intézményekkel. 

- A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 
- A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (családgondozás) elősegíti a gyermek 

problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását; 
- A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás, gyermekelhelyezés és 

kapcsolattartás esetében; 
- Kezdeményezi egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, szociális alapszolgáltatások / 

különösen a családsegítés igénybevételét, egészségügyi ellátások igénybevételét, pedagógiai 
szakszolgálatok igénybevételét, vagy gyermek hivatalos védelembe vételét vagy súlyosabb fokú 
veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét; 

- Javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek hivatalos védelembe 
vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek 
tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő 
gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, 
elrendelésére, fenntartására, megszüntetésére; 

- Együttműködés a pártfogó felügyelői szolgálattal. 
- A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében a 

családgondozás biztosítása, utógondozás biztosítása. 
- Szabadidős programok szervezése; 

 
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások- Biztos Kezdet Gyermekház, Tanoda, gyermekszegénységet 
csökkentő speciális szolgáltatások a településen nincsenek. 
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e) gyermekek napközbeni ellátásai, bölcsődei ellátás; 

 

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

Év 

Működő, önkormányzati 
bölcsődei férőhelyek száma 

Önkormányzati bölcsődébe 
beírt gyerekek száma 

db Fő 

2015 0  0  
2016  0  0 

2017  0 0  

2018  0 0  

2019 0  0  

2020  0 0  

Forrás: Önkormányzati és intézményi 
adatgyűjtés  

 
  A településen önkormányzati bölcsőde nem működik. 
 

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

Év 

Működő 
munkahelyi 
bölcsődei 

férőhelyek 
száma (TS 

126) 

Munkahelyi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

122) 

Működő 
családi 

bölcsödei  
férőhelyek 

száma  
(TS 125) 

Családi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

121) 

Működő 
mini 

bölcsődei 
férőhelyek 
száma (TS 

127) 

Mini 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

123) 

Működő 
(összes) 

bölcsődei 
férőhelyek 
száma (TS 

124) 

Bölcsődébe 
(összes) 

beírt 
gyermekek 

száma 
(TS 120) 

db Fő db Fő db Fő db Fő 

2015 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2016 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

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

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

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

 Forrás: TeIR, KSH Tstar       
 
 

f) gyermekvédelem; 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Lövő) társulási formában látja el a településen ezt a szolgáltatást. 
A jelzőrendszer a területi védőnő segítségével működik, a környékbeli nevelési, és oktatási intézmények 
bevonásával.  
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Völcsej településen elérhető család és gyermekjóléti szolgáltatás 2020. évi működési adatai az ellátásra 
vonatkozó adatok szerint: 
Szolgáltatásban megjelent személyek száma: 2 fő,  
Egyszeri alkalommal megjelentek száma: 2 fő. 
Mindegyik alkalommal az„ügyintézéshez segítségnyújtás” szolgáltatást vették igénybe. 
 
A 2018-2020 közötti időszakban a településen védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermek nem volt. 
A hátrányos helyzetű gyermekek aránya a lövői és sopronhorpácsi nevelési, és oktatási intézményeknél 
mutatható ki, erről nincs információnk. 
 

g) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások; 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások- Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona, 
és a Helyettes szülői hálózat - legközelebb Sopronban (28 km) találhatóak, mely a legrászorultabbak részére 
nyújt segítséget. 

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

A sportpálya kialakítása, mérete a település számára hosszútávra biztosítja a kulturált sport – és szabadidő 
tevékenységet. A település központi részén, a római katolikus templom körül található a közpark. A 
Kultúrház asztalitenisz lehetőséget biztosít a falu lakóinak számára, és egyéb közösségi programok 
helyszínéül is szolgál. 
Völcsejen, falu végén az egyik központi közösségi tér az 1991-ben összefogással kialakított horgásztó. 
Tavasztól őszig lehet horgászni, télen a gyerekek örömére az időjárástól függően korcsolyázni lehet rajta. 

 
2018-ban pályázat útján a Szolgáltató és Kulturális Központ és a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálati Társulás intézménye közösen nyári napközis tábort vezetett. 
A táborban a gyerekek díjmentesen kaptak étkezést, és a programokon való részvétel 
is ingyenes volt. 
 

 

i) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei); 

Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a rászoruló gyermekek részére biztosítja Völcsej Község 
Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2021. (V.21.) önkormányzati rendelet feltételei alapján.   
Nevelési, oktatási intézmény nincs a településen. 
 

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

Eltérő kultúrájú, hátrányos és nem hátrányos helyzetű gyermekcsoportok közötti programok a településen 
nincsenek.  

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

A Helyi Esélyegyenlőségi Program során végzett adatgyűjtés esetén nem merült fel sem az egyenlő 
bánásmód követelményének megsértése, sem pedig a gyermekekkel kapcsolatos hátrányos 
megkülönböztetés. Erre utaló önkormányzati adat, vagy civil szervezet által tett észrevétel nem volt. 

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

A településen előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatás, szolgáltatás az ellátórendszer keretein belül 
nincs. Az önkormányzat tanévkezdéskor iskolakezdési segélyt biztosít a gyermekes családoknak az 
önkormányzati rendelet feltételei alapján.  
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4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 
 
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-éig hatályban tartja 
a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 14. pontjában rögzített definíciót a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzet vonatkozásában, ezt követően a definíciót a Gyvt. fogja tartalmazni. 
A 2013. szeptember 1-éig hatályos szabályozás értelmében hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete miatt 
megállapították. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek törvényes 
felügyeletét ellátó szülője, óvodás gyermek esetén a gyermek hároméves korában, tanuló esetén a 
tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait 
fejezte be sikeresen. Erről a szülő önkéntesen a Gyvt-ben meghatározott eljárás keretében nyilatkozhat. 
Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.  
 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai 
ellátása, a köznevelési intézménybe és más településen található fejlesztő programokra való eljutás 
módja, lehetőségei; 
 

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek száma környékbeli nevelési, és oktatási 
intézményeknél mutatható ki, erről nincs információnk, mert a településen nincs ilyen intézmény. 
 

4.4. a) 1.számú táblázat - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodás gyermekek  

Év 

Óvodába beírt 
gyermekek száma 
(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

(TS 087) 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű  

óvodás gyermekek száma 
(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) (TS 092) 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű óvodás 

gyermekek  
aránya az óvodás 

gyermekeken belül (TS 093) 

Fő Fő % 

2015 n.a. n.a. - 
2016 n.a. n.a. - 

2017 n.a. n.a. - 

2018 n.a. n.a. - 

2019 n.a. n.a. - 

2020 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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4.4. a) 2. számú táblázat -   Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók  

Év 

Általános iskolai 
tanulók száma a 

nappali oktatásban 

Hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű  

 általános iskolai tanulók száma 
(gyógypedagógiai oktatással együtt)  

(TS 094) 

Hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű 
tanulók aránya az 
általános iskolai 

tanulókon belül (TS 095) 

Fő Fő % 

2015 n.a. n.a. - 
2016 n.a. n.a. - 

2017 n.a. n.a. - 

2018 n.a. n.a. - 

2019 n.a. n.a. - 

2020 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményi adatgyűjtés  
 

4.4. a) 3. számú táblázat - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a középszintű oktatásban  

Év 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gimnáziumi 
tanulók 

száma (TS 
096) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

tanulók aránya 
a gimnáziumi 

tanulókon belül 
(TS 097) 

Hátrányos és 
halmozottan hátrányos 

helyzetű 
szakközépiskolai 

tanulók 
és hátrányos helyzetű 

szakiskolai és  
készségfejlesztő iskolai 

tanulók száma a 
nappali oktatásban (TS 

098) 

Hátrányos és 
halmozottan hátrányos 

helyzetű 
szakközépiskolai 

tanulók 
és hátrányos helyzetű 

szakiskolai és  
készségfejlesztő iskolai 

tanulók aránya a 
tanulók számához 

viszonyítva 
(TS 099) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

szakgimnáziumi 
tanulók száma   

(TS 100) 

Hátrányos és 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 
tanulók  
aránya a 

szakgimnáziumi 
tanulókon belül 

(TS 101) 

Fő % Fő % Fő % 

2015 n.a. - n.a. - n.a. - 
2016 n.a. - n.a. - n.a. - 

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

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

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

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

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar      
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4.4. a) 4. számú táblázat - Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

Év 

Megállapított hátrányos 
helyzetű gyermekek és 

nagykorúvá vált gyermekek 
száma (TS 114) 

Megállapított halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek és 
nagykorúvá vált gyermekek száma 

(TS 113) 

fő fő 

2015 n.a. n.a. 
2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. 

2020 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

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

A közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások a környékbeli nevelési, és oktatási intézményeknél 
mutatható ki, erről nincs információnk, mert a településen nincs ilyen intézmény. 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG 

Az óvoda telephelyeinek száma (db) 
n.a.  

Hány településről járnak be a gyermekek (db) n.a.   

Óvodai férőhelyek száma (fő) n.a.   
Óvodai gyermekcsoportok száma 
(gyógypedagógiai neveléssel együtt) (db) 

 n.a.  

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): n.a.   n.a. 

A nyári óvoda-bezárás időtartama (nap)   

Személyi feltételek Fő Hiányzó 
létszám 

Óvodapedagógusok száma  n.a.  n.a.   

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma n.a.   n.a.   

Gyógypedagógusok létszáma n.a.   n.a.   

Dajka/gondozónő n.a.   n.a.   

Kisegítő személyzet n.a.   n.a.   
Forrás: Önkormányzati, intézményi 
adatgyűjtés   
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4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermekcsoportok 

száma - 
gyógypedagógiai 
neveléssel együtt 

(TS 085)  

Óvodai férőhelyek 
száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

(TS 090) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

(TS 088) 

Óvodába beírt 
gyermekek száma 
(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

(TS 087) 

Óvodai 
gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 
száma 

(TS 086) 

Gyógypedagógiai 
oktatásban 

részesülő óvodás 
gyermekek száma 

az integráltan 
oktatott SNI 

gyermekek nélkül 
(TS 091) 

Egy óvodai 
gyermekcsoportra 
 jutó gyermekek 
száma (TS 089) 

fő db db db fő db fő fő 

2015 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2016 n.a.  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

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

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

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatgyűjtés       

 

4.4.4. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, feladatellátási helyek 

Tanév 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a 
nappali 

oktatásban) (TS 
080) 

Az általános 
iskolai osztályok 

száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással 
együtt) 
(TS 081) 

Általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 079) 

Egy általános iskolai  
osztályra jutó tanulók  

száma a nappali 
oktatásban  

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) (TS 

082) 

Más településről 
bejáró általános 

iskolai tanulók aránya 
a nappali oktatásban 

(TS 084) 

db db db fő % 

2014/2015 n.a. n.a. n.a. n.a. - 
2015/2016 n.a. n.a. n.a. n.a. - 

2016/2017 n.a. n.a. n.a. n.a. - 

2017/2018 n.a. n.a. n.a. n.a. - 

2018/2019 n.a. n.a. n.a. n.a. - 

2019/2020 n.a. n.a. n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar     
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4.4.5. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezők a 
nappali oktatásban 

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a 
nappali oktatásban (TS 083) 

Fő 

2014/2015 n.a. 
2015/2016 n.a. 

2016/2017 n.a. 

2017/2018 n.a. 

2018/2019 n.a. 

2019/2020 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar    
 

 
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények 

között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek; 
 
A környékbeli nevelési, és oktatási intézményeknél mutatható ki, erről nincs információnk, mert a 
településen nincs ilyen intézmény. 
 

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

Ezeket az eltérések a környékbeli nevelési, és oktatási intézményeknél mutatható ki, erről nincs 
információnk, mert a településen nincs ilyen intézmény. 
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e) előnyben részesítés, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások. 
  

A törvény által előírt előnyben részesítést minden gyermek megkapja, valamint az önkormányzati 
rendeletben meghatározott támogatásokat szükség szerint igénybe lehet venni. 
 

4.4.6. számú táblázat - Gyermekjóléti, hátránykompenzáló szolgáltatások 

Év 

Biztos kezdet 
gyerekházat 

rendszeresen igénybe 
vevő gyermekek 

száma 

Tanoda 
szolgáltatást 
rendszeresen 
igénybe vevő 

gyermekek száma 

Család- és 
gyermekjóléti 
szolgáltatást 
igénybe vevő 

kiskorúak száma 

Szünidei 
étkeztetésben 

részesülő 
gyermekek száma 

(TS 112) 

Fő Fő Fő Fő 

2015  - -  0  n.a. 
2016 -  -  0  n.a. 

2017 -   - 0  n.a. 

2018 -   - 0 n.a. 

2019 -   - 0  n.a. 

2020 -   -  0 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati és intézményfenntartói adatok  
 

 
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A gyermekek és fiatalkorúak egészséges 
fejlődésére leselkedő veszélyek az interneten, 

káros hatások 

A gyermekek felkészítése a világháló 
veszélyeire 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

A nőket is foglalkoztató munkahelyek jellemzően a közszféra és a szolgáltatási szektor. A foglalkoztatott, az 
inaktív és a munkanélküli női népesség főbb demográfiai adatai nem állnak teljeskörűen a rendelkezésre 
(gyermekszám, képzettség, családi állapot, demográfiai adatok). A gyermekes családok gazdasági 
aktivitásáról felmérés nem készült a településen. 
 
A nők anyagi kiszolgáltatottságát fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz 
szükséges ledolgozott munkaidőt. A település nem rendelkezik adatokkal a ledolgozott munkaidő 
tekintetében. 
 
A gyermeküket egyedül nevelő nők gazdaságilag (és jogilag is) ki vannak szolgáltatva. A település nem 
rendelkezik felméréssel a gyermeküket egyedül nevelő nők, férfiak szükségleteit illetőleg. A nők és férfiak 
foglalkozási (horizontális) szegregációja, és az ún. „üvegplafon” (a vertikális szegregáció) az egyenlőtlen 
bérezést és általában a javakhoz, kompetenciákhoz és lehetőségekhez való egyenlőtlen hozzáférést 
eredményezi. A nők jellegzetesen az alacsonyfizetésű munkakörökbe szorulnak. A település nem rendelkezik 
kimutatással a férfiak és nők bérezését illetőleg. A várandós és kisgyermekes anyák visszatérése biztosított 
és támogatott az önkormányzati munkahelyeken. Munkaerőpiaci-helyzetükről azonban nem készültfelmérés. 

 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
  

5.1.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint  

Év  

Nyilvántartott álláskeresők aránya az  
állandó népességben a 15-64 évesek körében 

Férfiak aránya  
(TS 033) 

Nők aránya  
(TS 034) 

Összesen 

% % % 
2015 - 1,47% 0,74% 

2016 1,41% - 0,71% 

2017 2,11% - 1,06% 

2018 1,38% - 0,69% 

2019 1,36% 0,81% 1,09% 

2020 - - 0,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
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5.1.2. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott 
álláskeresők   

Év  

180 napnál hosszabb 
ideje regisztrált 
munkanélküliek 
aránya (TS 057) 

Nők aránya a 180 napon túli 
nyilvántartott 

álláskeresőkön belül (TS 
058) 

% % 
2015 - - 

2016 - - 

2017 66,67% - 

2018 100,00% - 

2019 100,00% 33,33% 

2020 - - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

5.1.3. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma  
 

Év  

Nyilvántartott 
álláskeresők száma 

(TS 052) 

Nyilvántartott pályakezdő 
álláskeresők száma 

(TS 053) 

fő Fő 

2015 2 n.a. 
2016 2 n.a. 
2017 3 n.a. 
2018 2 n.a. 
2019 3 n.a. 
2020 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

 
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  
 

A Soproni Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által szervezett képzési programokon bárki részt vehet, 
aki a feltételeknek megfelel. A minimum bemeneti feltétel általában a 8. osztály elvégzése. 
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c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
 

Pontos adatok nem álltak rendelkezésünkre arra vonatkozólag, hogy a munkanélküli nők milyen iskolai 
végzettséggel rendelkeznek. A helyi ismereteinkre támaszkodva azonban elmondhatjuk, hogy a községben a 
munkanélküli nők többsége nyolc általános iskola végzettséggel rendelkezik. Az alacsony iskolai 
végzettségű nők elhelyezkedési lehetősége a helyi, és környékbeli cégeknél betanított munkában lehetséges, 
valamint a továbbképzéssel a szociális ellátórendszerben. 
A minimum feltétel általában a 8. osztály elvégzése. 
 

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

A Helyi Esélyegyenlőségi Program készítése során végzett kutatások, információgyűjtések nem világítottak 
rá ilyen jellegű problémára a községben. A nőkkel kapcsolatos hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás 
területén nem jellemző. Ez nem azt jelenti, hogy a jelenség nem létezik. A településen nem működnek olyan 
jellegű foglalkoztatók, munkáltatók, amelyek esetében tetten lehetne érni a nőket érintő elvek sérülését. 
 

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 környékbeli nevelési, és oktatási intézményeknél van lehetőség a gyermekek nappali ellátására.  
A nő családi és munkahelyi feladatainak összeegyeztethetősége érdekében szükség van támogató 
intézményekre, szolgáltatásokra. Lövőn családi bölcsödét működtet az önkormányzat. Egyéb munkahelyi 
családbarát megoldásokról nincs információja az önkormányzatnak. 
 

5. 2. 1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma  

Év 

Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 109) 

0-3 év közötti 
gyermekek száma 

Átlagos gyermekszám 
védőnőnként 

db fő fő 

2015 n.a. 18 18 
2016 n.a. 24 24 
2017 n.a. 20 20 
2018 n.a. 21 21 
2019 n.a. 15 15 
2020 n.a. 12 12 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok  
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5.2.2. a) Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma  

Év 

Működő, önkormányzati 
bölcsődei férőhelyek száma 

Önkormányzati bölcsődébe beírt gyerekek 
száma 

db Fő 

2015 0 0 

2016 0 0 

2017 0 0 

2018 0 0 
2019 0 0 
2020 0 0 

Forrás: Önkormányzati és intézményi 
adatgyűjtés  

 

5.2.2. b) Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma  

Év 

Működő 
munkahelyi 

bölcsődei 
férőhelyek 
száma (TS 

126) 

Munkahelyi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

122) 

Működő 
családi 

bölcsödei  
férőhelyek 

száma  
(TS 125) 

Családi 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

121) 

Működő 
mini 

bölcsődei 
férőhelyek 
száma (TS 

127) 

Mini 
bölcsődébe 

beírt 
gyerekek 
száma (TS 

123) 

Működő 
(összes) 

bölcsődei 
férőhelyek 
száma (TS 

124) 

Bölcsődébe 
(összes) 

beírt 
gyermekek 

száma 
(TS 120) 

db Fő db Fő db Fő db Fő 

2015 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2016 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2017 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2018 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2019 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2020 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 Forrás: TeIR, KSH Tstar       



5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 
A családtervezési programban dolgozó szakemberek célja az anya és gyermek egészségét veszélyeztető 
lehetséges rizikófaktorok feltárása és kiküszöbölése, a védőfaktorok megerősítése, valamint betegségek 
esetén a korai felismerés és megfelelő kezelés biztosítása. A környezeti ártalmak elkerülésére adott 
tanácsadáson felül különböző szűrővizsgálatokkal, oltásokkal, a meglévő anyai betegségek adekvát 
kezelésével, valamint szakemberek nyújtotta speciális tanácsadással segíti a program a családtervező 
párokat. 
A gyerekek szexuális felvilágosítását célzó programok, tanórák már az általános iskolában megkezdődnek, 
majd a középiskolákban folytatódnak; osztályfőnöki, biológia óra keretében előadást tart a védőnő. A védőnő 
a gyerekeket folyamatosan látogatja. 
Védőnői hálózaton keresztül ellátott feladatok: 

 Nővédelem, ezen belül: családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való felkészülés 
segítése, lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel. 

 2015. május 1 - től hatályos rendelkezése szerint, meghatározott személyi és tárgyi feltételek esetén, 
a védőnő népegészségügyi célú méhnyakszűrést végezhet.  

 A „védőnői méhnyakszűrés” komplex prevenciós program: a védőnők részt vesznek a méhnyakrák 
megbetegedés megelőzése érdekében a primer prevenciós (tájékoztatás, személyes meghívás) és a 
szekunder prevenciós tevékenységben (szűrés).  

 várandós anyák gondozása a külön jogszabályban foglaltak szerint, 
 gyermekágyas anyák gondozása keretében segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az 

életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban, 
 0-6 éves korú gyermekek gondozása, a családban, a tanácsadóban és a nevelési/oktatási 

intézményben, 
 óvodában a védőnői feladatok végzése, 
 oktatási intézményben a 6-18 éves korú tanulók ellátása a külön jogszabályban foglaltak szerint; 
 oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott tanköteles korú gyermekek gondozása; 
 családgondozás keretében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a harmonikus családi környezet 

kialakításához; 
 gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos értesítése, ill. hatósági eljárás kezdeményezése a gyermek 

bántalmazása, elhanyagolása esetén; 
 tájékoztatás a családtámogatási formákról és lehetőségekről; 
 az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, 

szervezésében és megvalósításában részvétel. 
 

5.4 A nőket érő erőszak, kapcsolati erőszak 
 
A nők elleni erőszak az ENSZ meghatározása szerint: 
“A nők elleni erőszak bármely olyan, a nőket nemük miatt érő erőszakos tett, mely testi, szexuális vagy lelki 
sérülést okoz vagy okozhat nőknek, beleértve az effajta tettekkel való fenyegetést, valamint a kényszerítést 
és a szabadságtól való önkényes megfosztást, történjen az a közéletben vagy a magánszférában. 
 
Beleértendő, de nem korlátozandó a testi, szexuális és lelki erőszakra, melyet az áldozat a családon belül 
szenved el, ideértve a bántalmazást, a lánygyermekkel való szexuális visszaélést, […] a házasságon belüli 
nemi erőszakot […]” 
 
A nők ellen elkövetett bűncselekmények között a családon belüli erőszak a leggyakoribb halálozási ok világ-
szerte. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a családban, az otthon falai mögött folyó erőszak a privát szféra 
sérthetetlenségénél fogva gyakran láthatatlan, ami az áldozat számára jelentősen megnehezíti a 
segítségkérést, a környezet számára pedig a segítségnyújtást. 
A családsegítő szolgálat az ilyen eseteket igyekszik megelőzni. 
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5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 
 

A településen sem önkormányzati, sem pedig nem önkormányzati fenntartású anyaotthon nem található. 
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások- Családok Átmeneti Otthona, Gyermekek Átmeneti Otthona, 
és a Helyettes szülői hálózat - legközelebb Sopronban találhatóak, mely a legrászorultabbak részére nyújt 
segítséget. 
 
 
 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 
 
A helyi önkormányzati adatok szerint a képviselőtestületi tagok között csak férfi van, az önkormányzati 
dolgozók között a nemek aránya 50%-os. Dolgozók száma 1 fő nő és 1 fő férfi. A helyi közéletben a nők 
aktívan részt vesznek. 

 
 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 
kezdeményezések 
 
A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák Völcsej községben nem jellemzőek. A településen nem 
működő olyan civil szervezet melynek alaptevékenysége között szerepel a női esélyegyenlőség segítése. 
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A nőket érintő kritikus betegségek kialakulása 
megelőzhető 

Információs nap szervezése szűrővizsgálatokkal 
összekötve, illetve tematikus program 

lebonyolítása a nők egészségvédelmével 
kapcsolatban 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

A 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) és a munka törvénykönyve is tiltja az életkor alapú diszkriminációt, a 
magyarországi idősebb korosztály már 45–50 éves kortól nagyobb mértékben kitett a foglalkoztatásbeli 
diszkriminációnak, mint a hasonló korú Uniós állampolgárok. A kor alapú megkülönböztetés az új állások 
betöltésénél, a létszámleépítésnél és az elbocsátásoknál vélhetően előfordul. Konkrét adataink nincsenek 
erről. 
A WHO Stratégia és Akcióterv az egészséges öregedésért Európában, melynek dokumentuma 2012-2016-
ra négy stratégiai területet határozott meg: 

1. Egészséges öregedés egész életen át 
2. Támogató környezet 
3. Az idős lakosságnak megfelelő egészségügyi és hosszú távú gondozási rendszerek 
4. Bizonyítékok és a kutatás erősítése 

 
Az Országgyűlés a 81/2009.(X.2.) OGY határozatával elfogadta az Idősügyi Nemzeti Stratégiát 2009-
2034-ig terjedő időszakra. Az Idősügyi Nemzeti Stratégia meghatározza a fejlesztendő területeket, a benne 
foglaltak komplex gyakorlati végrehajtásának megvalósítását. A Stratégia célja hosszú távon biztosítani, 
hogy időben és megfelelő módon tudjunk felkészülni az idősödésre, hogy az idősek minél tovább tudjanak 
aktívak és függetlenek maradni. 

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

stb.) 
  

A településen az idősek a házi segítségnyújtást igénybe tudják venni. A településen nincs lehetőség idősek 
napközbeni ellátására. A munkanélküliek számában az 55 év feletti korosztály száma nem magas. Szociális 
alapszolgáltatások közül a falugondnoki szolgálat 2016.augusztus 15-től működik a településen. 
 

6.1. számú táblázat - Öregedési index  

Év 

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

összesen) 

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

összesen) 

Öregedési 
index 

%  
(TS 030) 

2015 68 58 117,24% 

2016 69 67 102,99% 

2017 64 66 96,97% 
2018 64 68 94,12% 
2019 67 65 103,08% 
2020 - - - 

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

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
férfiak száma (TS 063) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 
nők száma (TS 064) 

Összes nyugdíjas 

2015 42 57 99 
2016 41 58 99 
2017 39 54 93 
2018 35 53 88 
2019 36 55 91 
2020 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

6.1.2. számú táblázat - Nyugdíjszerű ellátások 

Év 

Életkoron 
alapuló 

ellátásban 
részesülő 

férfiak száma 
(TS 067) 

Életkoron 
alapuló 

ellátásban 
részesülő 

nők száma 
(TS 068) 

Öregségi 
nyugdíjban 
részesülő 

férfiak száma 
(TS 069) 

Öregségi 
nyugdíjban 
részesülő 

nők száma 
(TS 070) 

Özvegyi és 
szülői 

nyugdíjban 
részesülő 

férfiak 
száma 

(TS 071) 

Özvegyi és 
szülői 

nyugdíjban 
részesülő 

nők száma 
(TS 072) 

Időskorúak 
járadékában 
részesítettek 
havi átlagos 
száma (fő) 
 (TS 134) 

2015 3 1 29 45 n.a. 3 n.a. 
2016 3 1 28 45 n.a. 3 n.a. 
2017 3 n.a. 26 44 1 1 n.a. 
2018 2 n.a. 26 43 n.a. 2 n.a. 
2019 2 n.a. 27 44 n.a. 1 n.a. 
2020 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, 
KSH Tstar             
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
 
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága; 

 
Az önkormányzat intézményeiben nyugdíjast nem foglalkoztatunk, de a jogszabály adta lehetőségek jelenleg 
ezt nem teljes körűen teszik lehetővé. 
 

6.2. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén  

Nyilvántartott 
álláskeresők száma 

összesen 

Év 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fő 
összesen 2 2 3 2 3 0 

41-45 év (TS 042) 
Fő n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

% - - - - - - 

46-50 év (TS 043) 
Fő 1 n.a. 1 n.a. n.a. n.a. 

% 50,00% - 33,33% - - - 

51-55 év (TS 044) 
Fő 1 n.a. n.a. n.a. 1 n.a. 

% 50,00% - - - 33,33% - 

56-60 év (TS 045) 
Fő n.a. 1 n.a. n.a. n.a. n.a. 

% - 50,00% - - - - 

61 éves, vagy afeletti 
(TS 046) 

Fő n.a. n.a. 2 2 2 n.a. 

% - - 66,67% 100,00% 66,67% - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal       

 
b) tevékeny időskor, élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 

közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen; 
 

A faluban élő idősek, nyugdíjasok nagy része hasznosan tölti szabadidejét. Ez a kert, és a ház körüli 
munkában nyilvánul meg. Az háztáji állattenyésztés is ide sorolható. Az egyesületek programjaikkal, 
valamint a falu kulturális programjai színesítik mindennapjaikat, melyeken aktívan részt vesznek. 
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén. 
 

Nincs a foglakoztatás terén diszkrimináció az idősebbekkel szemben. 
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés 

 
A közszolgáltatások infó-kommunikációs akadálymentesítése részben megoldott. Az közös önkormányzati 
hivatal székhely településének (Lövő) honlapján élhetők el a friss hírek, valamint a település hirdetőtábláján 
kerülnek elhelyezésre a legfontosabb információk a lakosság számára. A közösségi közlekedéshez való 
hozzáférés az idősek számára is biztosított, a faluban több buszmegálló is rendelkezésre áll. A településen 
kerékpárút nincs, az úthálózat felújítás alatt áll, a járdák állapota mindenhol korszerű. Az önkormányzat a 
település teljes egészében felújította a járdákat pályázati és önkormányzati forrásból.  
A Völcseji Népdalkör évente többször is fellép műsorával, és a település könyvtárában kb. 1700 db könyv 
elérhető számukra. A Kultúrházban tartott rendezvényeken szórakoztató programokban részesülnek. 
 
Rendezvények: 

 Majális a horgásztónál 
 Szent László napi búcsú (júniusban) 
 Hagyományos horgászverseny (júniusban) 
 Falunap  
 Öregek napi rendezvény 
 Karácsonyi Koncert a Népdalkör rendezésében 

 
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése; 

 
Völcsej község az egészségügyi alapellátás tekintetében a háziorvosi ellátást egy körzetben állapítja meg. A 
körzet ellátási területe Völcsej, Sopronhorpács és Und község teljes közigazgatási területére terjed ki.  
A körzetszékhelye: sopronhorpácsi orvosi rendelő.  Völcsejen a háziorvos az ellátást a Fő utca 57.szám alatti 
orvosi rendelőben biztosítja.  
Sopron Környéki Községek Központi Orvosi Ügyelete útján látja el. Az ügyeleti ellátás helye: Soproni 
Erzsébet Oktató Kórház. 
A fogorvosi alapellátást a körzetben sopronhorpácsi orvosi rendelőben lehet igénybe venni. 
(8/2016. (X.06.) önkormányzati rendelete - Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról) 
 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Lövői székhellyel, és társulási formában működik és biztosítja a 
szociális szolgáltatásokat Völcsej településen is. 23 településen látja el a szociális- és gyermekjóléti 
alapszolgáltatási feladatokat, valamint 17 településen a házi segítségnyújtást. 
 
A házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás általános feladatai: 

- A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely a jogosult önálló életvitelének fenntartását, 
szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 

- Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk 
ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. 

- Az a személy, akinek tartását, gondozását eltartási szerződésben vállalták, csak kivételes esetekben, 
átmenetileg, helyzetének rendezéséig részesíthető gondozásban. 

- A házi segítségnyújtás keretében legfeljebb napi 4 órában célunk az igénybe vevők (idősek, tartósan 
betegek, krónikus betegek, fogyatékkal élők) számára a saját lakókörnyezetükben biztosítani olyan 
ellátási formákat, amelyek igénybevételével minél tovább otthonukban maradhatnak, elkerülendő a 
bentlakásos intézményi elhelyezést, amelyekkel biztosítani lehet számukra az önálló vagy részben 
önálló életvitel fenntartását úgy, hogy a meglévő képességeiket fenntartjuk, felhasználjuk, és egyben 
fejlesztjük. 
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Feladatai különösen: 
- Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása 
- Az orvos előírása szerint alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása 
- Közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában 
- Közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében 
- Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban 
- Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a 

kialakult veszélyhelyzet elhárításában 
- Részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok 

szervezésében 
- Az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban 
- Szükség esetén a bentlakásos intézménybe történő beköltözés segítése, 
- Az előgondozást végző személlyel való együttműködés. 

A 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma nem releváns, mert nappali 
ellátás nincs a településen. 
 
Az időskorúak járadékában részesülők a TeIR, KSH Tstar forrás szerint nincsenek a településen. Szociális 
alapszolgáltatások közül a falugondnoki szolgálat 2016.augusztus 15-től működik a településen. 
A településen szociális étkezetés működik, a kiszállításban az önkormányzat alkalmazottja közreműködik 
egyéni vállalkozóval a Lövőről a Héttörpe Vendéglőből tudjuk megoldani. 

 

6.3. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma  

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 
száma (TS 063) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma (TS 064) 

Összes nyugdíjas 

2015 42 57 99 

2016 41 58 99 

2017 39 54 93 
2018 35 53 88 
2019 36 55 91 
2020 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

Év 

65 év feletti 
lakosság száma 
(férfiak TS 026,  

nők TS 028) 

Nappali 
ellátásban 
részesülő  

időskorúak 
száma (TS 129) 

Házi 
segítségnyújtásban  
részesülők száma 

(TS 130) 

Szociális 
étkeztetésben  

részesülők száma  
(TS 131) 

Fő Fő fő fő 
2015 68 n.a. n.a. 22 

2016 69 n.a. n.a. 19 
2017 64 n.a. n.a. 20 

2018 64 n.a. n.a. 20 
2019 67 n.a. n.a. 18 
2020 - n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH 
Tstar   

  
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés; 
 

Az egyesületek és az önkormányzat által szervezett programok a nyugdíjasokhoz is szólnak. Működő 
egyesületek: Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Völcseji Népdalkör, Horgász Egyesület. A kultúrház biztosítja a 
helyszínt a településen a programokhoz, jó idő esetén a falu határában lévő tó partja. 
 
Rendezvények: 

 Majális a horgásztónál 
 Szent László napi búcsú (júniusban) 
 Hagyományos horgászverseny (júniusban) 
 Falunap  
 Öregek napi rendezvény 
 Karácsonyi Koncert a Népdalkör rendezésében 

 
c) idősek informatikai jártassága; 

A kulcskompetenciához tartozó alapvető készségnek számít a digitális információ keresése és feldolgozása, 
az eszközhasználat az információalkotás. Az idősek informatikai jártasságáról nincsen információnk, a 
jártasságot kialakító programok nem voltak a településen. 

 
e) a generációk közötti programok. 

Minden évben idősek napján a gyermekek műsorral kedveskednek a szépkorúaknak a Kultúrotthonban.  
 

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 
Az időseket célzó programokat a Völcseji Népdalkör fellépései teszik ki.  
 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
Az idősek elmagányosodásosának megelőzése Az aktív időskor elősegítését megvalósító 

programok 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető 
jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni. A fogyatékos 
emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, illetve a társadalom szemléletmódjának 
alakítása kötelességünk, és törvény határozza meg. 
 

 
 

Az ENSZ 1992-ben nyilvánította a fogyatékos emberek világnapjává december 3-át, hogy ezzel hívja fel a 
társadalom figyelmét a fogyatékos emberek problémáira. 
Befogadó társadalom nem épülhet a fogyatékos emberek nélkül. A társadalmi befogadás egyik legfontosabb 
eszköze a munkaerő-piaci esély megadása, a foglalkoztatás olyan formájú bővítése, aminek köszönhetően a 
fogyatékos emberek értékteremtő munkája is verseny- és piacképessé tehető.  
 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 
 
Völcsejen kevés a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek száma. A speciális, szakosított 

ellátásuk helyben nem biztosított.  
   

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma 
nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők 
száma - Férfiak (TS 061) 

Megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásaiban részesülők 

száma - Nők (TS 062) 
Összesen 

2015 8 7 15 

2016 8 8 16 
2017 7 8 15 
2018 5 7 12 
2019 5 9 14 
2020 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő  
fogyatékkal élők száma 

Év 
Nappali ellátásban részesülő 
fogyatékos személyek száma  

(TS 128) 

2015 n.a. 

2016 n.a. 
2017 n.a. 
2018 n.a. 

2019 n.a. 
2020 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; és helyi adatszolgáltatók  
 
 

 
a) fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága, védett 

foglalkoztatás, közfoglalkoztatás; 

Településünkön a fogyatékkal élők közfoglalkoztatásban nem vesznek részt. A védett foglalkoztatással 
kapcsolatban információval nem rendelkezünk. 
 

b) munkavállalást segítő lehetőségek; 

Az értelmi fogyatékosok és különösképpen a középsúlyos értelmi fogyatékosok halmozott hátrányokkal 
terheltek: alacsony iskolai végzettség, szakmai ismeretek hiánya. Személyiségükre jellemző, hogy 
önállótlanok, bizonytalanok, döntésképtelenek; gyakran rossz szociális háttérrel rendelkeznek. Ezeket a 
hátrányokat komplexen és tudatosan felépített és összehangolt támogatással lehet csökkenteni. Ugyanakkor 
egy sor pozitív lehetőség is rendelkezésre áll: a középsúlyos értelmi fogyatékosok képesek tanulni, fejlődni, 
megfelelő, számukra kifejlesztett módszerekkel, könnyen érhető tananyagokkal fejleszthetőek. Általában 
együttműködőek, motiválhatóak, legtöbbjük szeretetteljes környezetben nevelkedett, jól szocializált vagy 
könnyen szocializálható, nem idegen tőlük a kitartó szorgos munka, többségükben a monoton munkát is jól 
tűrik. Tehát legtöbbjüknél van esély, hogy megfelelő oktatási-képzési módszerekkel az iskolást kort 
követően elérhetjük, hogy munkára alkalmas, akár szakképzett munkavállalókká váljanak. A településen 
nem működik olyan civil szervezet, egyesület, alapítvány, amely a fogyatékos személyek foglalkoztatását 
segítené elő. Amennyiben igény merülne fel, az önkormányzat segítséget nyújt. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén; 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program készítése során végzett adatgyűjtésnél nem merült fel hátrányos 
megkülönböztetés a foglalkoztatás területén a fogyatékkal élőkre vonatkozóan.  
 

d) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok. 

 
Völcsejen nem működik olyan programmal, ami a fogyatékkal élők önálló életvitelében támogatja. 
Sopronban van elérhető szolgáltatás a fogyatékkal élők egyesületeinél. 
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7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 
 
A fogyatékkal élők pénzbeli, természetbeni ellátása jogosultság alapján történik. Közülük feltehetően többen 
rokkantnyugdíjasok, gyakrabban szorulnak átmeneti segélyre, a betegségük kezelését a közgyógyellátás 
keretében támogatják.  
 
A fogyatékkal élő személyek számára külön pénzbeli és természetbeli ellátást és kedvezményeket az 
önkormányzat nem nyújt. 

 Fogyatékossági támogatás 
 Rokkantsági járadék  
 Parkolási igazolvány 

 
Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák: 
Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás 
Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek otthona, 
rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon 
 
A felsorolt ellátások közül a településen házi segítségnyújtás, étkeztetés és a családsegítés biztosított. 
 
A házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás általános feladatai: 
 

- A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely a jogosult önálló életvitelének fenntartását, 
szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 

- Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk 
ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. 

- Az a személy, akinek tartását, gondozását eltartási szerződésben vállalták, csak kivételes esetekben, 
átmenetileg, helyzetének rendezéséig részesíthető gondozásban. 

- A házi segítségnyújtás keretében legfeljebb napi 4 órában célunk az igénybe vevők (idősek, tartósan 
betegek, krónikus betegek, fogyatékkal élők) számára a saját lakókörnyezetükben biztosítani olyan 
ellátási formákat, amelyek igénybevételével minél tovább otthonukban maradhatnak, elkerülendő a 
bentlakásos intézményi elhelyezést, amelyekkel biztosítani lehet számukra az önálló vagy részben 
önálló életvitel fenntartását úgy, hogy a meglévő képességeiket fenntartjuk, felhasználjuk, és egyben 
fejlesztjük. 

 
Feladatai különösen: 

- Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása 
- Az orvos előírása szerint alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása 
- Közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában 
- Közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében 
- Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban 
- Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a 

kialakult veszélyhelyzet elhárításában 
- Részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok 

szervezésében 
- Az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban 
- Szükség esetén a bentlakásos intézménybe történő beköltözés segítése, 
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- Az előgondozást végző személlyel való együttműködés. 
 
 

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

a) egészségügyi és rehabilitációs ellátások elérhetősége, együttműködése;  

A településen elérhető a háziorvosi rendelés. A szakrendelések a Soproni Gyógyközpontba vehetők igénybe, 
melyhez a településen működő tanyagondnoki szolgálat megfelelő segítséget nyújt.  

b) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége; 

 
Az önkormányzat tulajdonában lévő középületek fizikai akadálymentesítése részben megoldott. A 
mozgáskorlátozott személyek bejutása minden intézménybe problémamentes, de szélesebb körű 
akadálymentesítésre lenne szükség Az orvosi rendelő épülete teljes mértékben akadálymentesített.  
 

c) közszolgáltatásokhoz, köznevelési intézményekhez, kulturális és sportprogramokhoz való 
hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, 
lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége; 

A közszolgáltatások infó-kommunikációs akadálymentesítése még nem megoldott. Továbbá az 
önkormányzati honlapot működtet, ASP-n keresztül, amely egy költséghatékony országos alkalmazás. 
Hírközlő, információs, tájékoztató feladatokat tölt be, a települést mutatja be, aktuális híreket és 
információkat közöl az állampolgárok számára. 
A közösségi élet színterét jelentő könyvtár akadálymentesített. 
Az utak, járdák jelentős része az elmúlt években felújításra kerültek, tehát az akadálymentes közlekedés 
biztosított. 
 

d) munkahelyek akadálymentesítettsége; 

A településen lévő munkahelyek akadálymentesítettségével nem rendelkezünk információkkal. 
 

e) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége; 

Az önkormányzat épülete előtti park akadálymentesített, a járdák javítása megtörtént, az úthálózat 
korszerűsítése folyamatban van. A községben a gyalogos közlekedési utak állapota megfelel a mozgásukban 
korlátozott személyek akadálymentes közlekedésére. A látás, és hallássérültek számára az 
akadálymentesítettség csekélyebb mértékű a faluban. A tömegközlekedés autóbusszal megoldott. 
 

f) fogyatékossággal élő személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális 
közlekedési megoldások, fogyatékossággal élő személyek nappali intézménye stb.); 

Helyi szolgáltatások igénybevételére nincs lehetőség. A szakellátások azonban Sopronban érhetők el 
legközelebb. 
 

g) előnyben részesítés (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások). 

Pozitív diszkrimináció az egészségügyi ellátást nyújtó és szociális alapellátást nyújtó ellátórendszer 
keretein belül nincs, a települési támogatások megítélésével juttatásokat biztosítunk. 
 

 
7.4. Fogyatékossággal élők sajátos igényeinek kielégítését célzó programok a településen 
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A településen kevés a fogyatékkal élők száma, szervezett ellátást nem igényelnek. A településen nincs 
olyan jellegű program, amely a fogyatékkal élők sajátos igényeik kielégítését célozná.  

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

A településen nem jellemző a fogyatékosság miatti kirekesztés. Elmondható, hogy fogyatékosság esetén 
a településen élők befogadóak, elfogadóak a fogyatékkal élő személyekkel szemben.  

 

7.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
A lakosságnak kevés ismerete van a fogyatékkal 

élőkről, a nehézségeikről 
A fogyatékkal élők számára az akadályt képező 

területek feltérképezése 
 
 
 

 Több célcsoportot érintő, településszintű megállapítások 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az idősek és a fiatalok által használt 
önkormányzati épület felújítása 

Az önkormányzati épület energetikai 
korszerűsítése 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi 
felelősségvállalása 

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról alkotott törvényt.  A törvénnyel az Országgyűlés elismerte, hogy az emberek 
önkéntes összefogása nélkülözhetetlen Magyarország fejlődéséhez. A civil szervezetek a társadalom 
alapvető egységei, amelyek folyamatosan hozzájárulnak közös értékeink mindennapi megvalósulásához. Az 
egyesülési szabadság érvényesülése, valamint a civil szervezetek működési alapjainak megteremtése, 
társadalmilag hasznos és közösségteremtő tevékenység. A közérdekű, illetve közhasznú tevékenységük 
támogatása társadalmunk feladata. 
 

a) a 3-7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi, karitatív szervezeti szolgáltató és 
érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (közfeladatot ellátó szervezetek, 
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma); 

- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Völcsej 

- Völcseji Népdalkör1997-ben alakult. 

- Völcseji Horgász Egyesület 

b) helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi, civil szektor és gazdasági szereplők 
közötti partnerség bemutatása; 

A településen Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem működik. Az önkormányzati, egyházi és civil 
szektor között jó az együttműködés. A települési önkormányzat Völcsej településen működő valamennyi 
civil szervezetnek éves támogatást nyújt a tervezett programjaik megvalósításához. 

 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség, társadalmi felzárkózást 
segítő közös programok bemutatása; 

- Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás 

- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

Nemzetiségi önkormányzat nem működik a településen. 

Egyéb nemzetiségi szervezet: Phralipe Függlen Cigány Szervezet Völcseji Tagszervezete Egyesület 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége; 

 
Esélyegyenlőségi tevékenységgel kapcsolatos civil szervezetek nincsenek a településen. Az önkormányzati, 
egyházi és civil szektor között jó az együttműködés. 
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f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

A településen lévő vállalkozások kimondott karitatív tevékenységet, vagy esélyegyenlőségi szempontból 
kiemelt célcsoport célzott támogatását nem látnak el. A civil szféra összefogása valamely cél érdekében 
többször megvalósult. 

 

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

Nemzetiségi önkormányzat nincs a községben. Az esélyegyenlőségi programot a település a helyben 
szokásos módon közzéteszi. 
A lakosoknak a jegyzőnél lehetőségük van, hogy egyéb javaslatot tegyenek, melyet a képviselő-testület elé 
terjesztünk, és a képviselő-testület dönt a módosítások bevezetéséről. 
 
A www.volcsej.asp.lgov hu honlapon biztosítja az önkormányzat, hogy 

- képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatok, 
- a helyi civil szervezetek, 
- a településen megrendezett programok megjelenítését. 

 
Az esélyegyenlőségi program öt évre készül. Időarányos megvalósítását, illetve a helyzetelemzésben 
feltártak esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, és a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell 
vizsgálni. 
 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását 
szolgáló eszközök bemutatása, valamint annak rögzítése, hogy működtet-e HEP Fórumot. 

A lakosság érdekeit a képviselő-testületi tagok a testületi üléseken képviselik. A gazdasági, szociális és egyéb 
kérdések előterjesztése, megtárgyalása ezeken az üléseken történik. 
A jegyzőhöz beérkezett, a helyi esélyegyenlőségi programmal kapcsolatos észrevételek, módosítási 
javaslatok is napirendre kerülnek. A képviselő-testület dönt az elfogadásáról, a módosítások bevezetéséről. 
A testületi határozatok, jegyzőkönyvek a lakosság számára a szokásos módon elérhetőek.  
 

c) A képviselő-testületi döntést követően az elfogadott HEP dokumentumot, valamint a hiteles 
határozatot a települési önkormányzat a helyben szokásos módon közzé teszi, és megküldi a TEF 
esélyegyenlőségi mentora részére. A TEF az települései önkormányzatok HEP-jeit közzéteszi, 
honlapján megjelenteti.  



Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

A közeli foglalkoztatókhoz 
kerékpárral a munkába járás 
nehezen megvalósítható az 
úthálózat elavultsága miatt. 

Az úthálózat korszerűsítése, kerékpárút 
kiépítése 

Gyermekek 

A gyermekek és fiatalkorúak 
egészséges fejlődésére leselkedő 
veszélyek az interneten, káros 
hatások 

A gyermek felkészítése a világháló 
veszélyeire 

Idősek 
Az idősek elmagányosodásosának 
megelőzése 

Az aktív időskor elősegítését 
megvalósító programok 

Nők 
A nőket érintő kritikus betegségek 
kialakulása megelőzhető 

Információs nap szervezése 
szűrővizsgálatokkal összekötve, illetve 
tematikus program lebonyolítása a nők 
egészségvédelmével kapcsolatban 

Fogyatékkal élők 
A lakosságnak kevés ismerete van 
a fogyatékkal élőkről, a 
nehézségeikről   

A fogyatékkal élők számára az akadályt 
képező területek feltérképezése 

Több célcsoportot 
érintő, 
településszintű 
megállapítás 

Az idősek és a fiatalok által 
használt önkormányzati épület 
felújítása 

Az önkormányzati épület energetikai 
korszerűsítése 

 
 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák békésen együtt élnek a helyiekkel.  
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők munkát találjanak az életszínvonaluk növelése 
érdekében, illetve a szükséges támogatásban részesüljenek. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek esélyegyenlőségét. Fontos a gyerekek felkészítése a világháló 
veszélyeire. 
Folyamatosan odafigyelünk az időseket érintő programok szervezésire. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a közéletbe való részvétel propagálását. Illetve elengedhetetlen a 
nők részére a szűrővizsgálat. 
Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a fogyatékkal élők is minden szolgáltatást elérjenek. 
  
  



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

 A B C D E F G H I J K L 

Intézkedé
s 

sorszám
a 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A cél 
összhangja 
más helyi 
stratégiai 

dokumentumo
k-kal 

 

A cél 
kapcsolódása 

országos 
szakmapolitikai 
stratégiákhoz  

Az intézkedés 
tartalma 

Az 
intézkedés 

felelőse 

Az 
intézkedés 
megvalósí-

tásának 
határideje 

Az 
intézkedés 
eredmé-

nyességét 
mérő 

indikátor(ok
) 

Az intézkedés 
megvalósí-

tásához 
szükséges 

erőforrások 
(humán, 

pénzügyi, 
technikai) 

Az 
intézkedés 
eredményi

nek 
fenntarthat-

ósága 

Önkormányzat
ok közötti 

együttműködés
ben 

megvalósuló 
intézkedés 
esetében az 

együttműködés 
bemutatása 

 0.  Településszintű probléma 

1 Közösségi épület 
felújítása 

A fiatalok által 
használt 
önkormányzati 
épület felújítása 

A kor 
igényeinek 
megfelelő 
modern épület 
létrehozása 

Gazdasági 
Program 2019- 
2024. évre, 
Völcsej 

Terület -és 
Településfejle-
sztési Operatív 
Program 

Pályázat 
segítségével 
épület felújítása 

polgármester 2024.12.31. 

(csütörtök) 

Az épültben 
résztvevők 
száma nő. 

Pályázati 
lehetőségek 
keresése, az 
önkormányzat 
költségvetésében 
pénzügyi forrás 
biztosítása 

Több 
célcsoportn
ak 
lehetőség 
biztosítása 
az 
épületben 

--- 

 I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 Korszerű 
úthálózat, 
kerékpárút 
kiépítése 

A közeli 
foglalkoztatókhoz 
kerékpárral a 
munkába járás 
nehezen 
megvalósítható az 
úthálózat 
elavultsága miatt 

A lakosság 
költségtakarékos
an és az 
egészséges 
életmódot szem 
előtt tartva, 
biztonságosan 
tudja megoldani 
a közlekedést a 
munkahelyre. 

Gazdasági 
Program 2019-
2024 évre, 
Völcsej 

Nemzeti-
Fejlesztési 
Stratégia 2030 

Az úthálózat 
hibáinak részletes 
feltérképezése, a 
kerékpárútvonal 
helyének 
megtervezése, a 
költségek 
meghatározása, a 
finanszírozási 
lehetőségek 
felkutatása, a 
munkálatok 
kivitelezése. 

Az úthálózat 
korszerűsítése, 

polgármester 2026.12.31. 
(csütörtök) 

A felújított 
útszakasz és 
az elkészült 
kerékpárútv
onal. 

szakemberek 
(mérnökök, 
műszaki 
ellenőr,.), 
pályázatfigyelő, 
hazai vagy EU-s 
pénzügyi 
támogatás 

Az 
elkészült 
utak 
folyamat-
os 
karbantar-
tása 

---- 
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kerékpárút 
kiépítése. 

 II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 

 

 

 

 

 

 

 

Az internet 
negatív oldala 

A gyermekek és 
fiatalkorúak 
egészséges 
fejlődésére 
leselkedő veszélyek 
az interneten. 

A gyermekek 
védelme, 
médiaműveltség
, 
médiatudatosság 
fejlesztése 

--- Magyarország 
Digitális 
Gyermekvédel-
mi Stratégia 

Szakemberek 
segítségével 
tematikus 
programok, 
felkészítés: a 
gyermekeket, 
szüleiket, 
tanáraiakat a 
tudatos és 
értékteremtő 
internethasználat-
ra 

polgármester 2024.12.31 
(kedd) 

A felkészítő 
programokb
an 
résztvevők 
száma. 

Informatikai 
munkatárs, 
bemutató 
előadások 
technikai, tárgyi 
feltételei. 

Az újabb-
és újabb 
generációk 
bevonása a 
programba. 

--- 

 III. A nők esélyegyenlősége  

1 Nők 
egészségvédelme 

A nőket érintő 
kritikus betegségek 
kialakulása 
megelőzhető 

Sajátosan a női 
szervezetben 
előforduló 
betegségek 
megelőzése 

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

Tematikus napok 
szervezése évente 
egyszer 
szűrővizsgálatokk
al egybekötve 

polgármester 2023.12.31 

(vasárnap) 

A 
programoko
n résztvevő 
fiatalkorú 
lányok, nők 

A programokhoz 
pénzügyi 
források, 
előadók, 
szűrővizsgálatok 
kitelepítése, 
tárgyi feltételek 
megteremtése 

Az 
önkormány
zat és helyi 
szakember
ek 
támogatásá
val, a 
lakosság 
igénye, 
pozitív 
visszajelzé
sével 

--- 

 IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 Idősek 
egészségmegőrz
ése 

Időskori 
egészségügyi 
problémák korai 
felismerése 
biztosítja, hogy az 
idős korba érő 
lakosság hosszú 

Az idősek jobb 
egészségi 
állapotban 
legyenek. 

--- Idősügyi 
Nemzeti 
Stratégia 

(2009- 2034) 

Az idősek 
igényeinek 
felmérése 
alternatívák 
felkínálásával. Az 
igényeknek 
megfelelő 

polgármester 2024.12.31. 

(kedd) 

A programok 
száma, a 
programokon 
való részvétel 

A 
programokhoz 
szükséges 
pénzügyi 
forrás, tárgyi 
feltételek 

Az idősek 
igénye 
esetén, a 
programok
at a civil 
szféra és az 
önkormány

--- 
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ideig 
egészségesebb 
maradjon. Idősek 
elmagányosodásána
k megelőzése. 

programok 
összeállítása, 
lehetőleg a fiatal 
generáció 
bevonásával. 

zat 
segítségéve
l 

 V. A fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlősége  

1 Akadályt képező 
területek 
feltérképezése 

A lakosságnak 
kevés ismerete van 
a fogyatékkal 
élőkről, a 
nehézségeikről 

A lakosság a 
fogyatékkal élők 
igényeinek 
megismerése 
során felismerik, 
hogy milyen 
területeket, 
milyen módon 
szükséges 
akadály 
mentesíteni. 

Völcsej 
község 8/2016. 
(X.06.) 
önkormányzati 
rendelete- Az 
egészségügyi 
alapellátási 
körzetek 
megállapításár
ól 

Országos 
Fogyatékosságü
gyi Program 

(2015-2025) 

A középületek, 
közterek, 
szolgáltató 
egységek 
akadálymentesség
ének 
feltérképezése 

polgármester 2025.12.31. 

(szerda) 

A felmért 
épületek, 
területek 
száma 

A programokhoz 
szükséges 
pénzügyi forrás, 
tárgyi feltételek. 
A megyei 
fogyatékkal élők 
egyesületének 
támogatása. 

Az új 
létesítmény
ek már 
akadályme
ntesítetten 
készülnek 
el. 

--- 



3. Megvalósítás 

 

3.1 A megvalósítás előkészítése 

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

 

3.2 A megvalósítás folyamata 

A társadalmi partnerség és együttműködés egyik eszköze a HEP Fórumok szervezése lehet.  
HEP Fórumok segítségével a helyi állami, önkormányzati, egyházi és civil szervezetek között 
a hatékonyabb együttműködés alakulhat ki. a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a 
beazonosításában, a problémákra adekvátan válaszoló intézkedések megfogalmazásában, 
összehangolásában, valamint a HEP intézkedéseinek megvalósításában, megkönnyítve így az 
önkormányzatok esélyteremtő feladatainak ellátását. 
 
A HEP Fórum feladatai: 
- a célcsoportok esélyegyenlőségi problémáinak a beazonosítása, a problémákra adekvátan 
válaszoló intézkedések megfogalmazása, összehangolása,  
- a HEP intézkedéseinek megvalósításában,az HEP IT megvalósulásának figyelemmel 
kísérése, a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások 
évenkénti felülvizsgálata, 
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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 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, dokumentálása, kommunikálása 
 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakíthatunk 2 ezer fő feletti 
településeken (opcionális) az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A 
munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok 
rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum 
számára.  
 
 
 

 
 

HEP Fórum 

tagjai: 

munkacsoportok 
vezetői, 

önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője

Romák/ mély-
szegénységben élők 

esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport
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A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább kétévente, a felülvizsgálatok és az új HEP elfogadása előtt, de szükség esetén 
ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül. 
 
A HEP Fórumok javasolt összetétele: 

Tagok 

 a település polgármestere, 
 a település/közös önkormányzatok jegyzője, 
 helyi/térségi releváns közszolgáltató intézmények képviselői 
 meghatározó helyi/térségi gazdasági szereplők, munkáltatók képviselői, 
 a településen működő - a HEP célcsoportjai kapcsán érintett - civil szervezetek és 

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

szervezetek képviselői, 
 egyéb tagok (pl. tapasztalati szakértőként valamely célcsoportban érintett személy, vagy 

a településen aktív szerepet vállaló személyek). 
 

Állandó meghívottak 

 a település képviselő-testületének tagjai, 

 az illetékes esélyegyenlőségi mentor, 

 tankerületi központ képviselője, 

 környező települések önkormányzati szereplői, 

 járási jelzőrendszeri tanácsadó, 

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

 

 

3.3 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. 
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3.4 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 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. 
 
 
3.5 Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a 
polgármester felel. 

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

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

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

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

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

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

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  

 
 
A 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 
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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. 

Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-
et, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak.  
 
 

3.6 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 megvitatja a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek.  
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. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi 
a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 
elhárításáról. 
 
 






