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Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény (Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § 
(1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi 
esélyegyenlőségi programot (HEP), fogad el, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében 
kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. Utóbbi bekezdés szó szerint: 
„(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben 
meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés 
alapján, szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a 
helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.” 

A törvény értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek kimenetele 
kétféle lehet: 

a. Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy
felülvizsgálat nem szükséges. Ebben az esetben a képviselő testületnek arról kell 
határoznia, hogy az Ebktv-ben foglaltaknak megfelelően, a HEP kétévente előírt 
áttekintésének eleget tettek, a HEP-et változatlan formában elfogadták. 
A képviselő testület határozatát fel kell tölteni a HEP-ek elkészítésének és 
felülvizsgálat nyomon követésének támogatására létrehozott szoftver (hep.tkki.hu) 
dokumentumai közé, ahogyan azt a nyilatkozatot is, amely arra vonatkozik, hogy 
felülvizsgálat nem történt.  

b. A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról

Raposka település Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját a Képviselő-
testület 2017. december 19-i nyilvános ülésén vizsgálta felül, mely időponttól számított 
második kétéves felülvizsgálat aktuálissá vált. 

Az idei évben egy teljesen új Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésére került sor, mivel 
az előző megalkotása óta több mint öt év telt el.  



A program elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi területeket és a HEP 
célcsoportjait a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet tartalmazza. 
 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) 
EMMI rendelet 1. és 2. számú melléklete rögzíti azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és 
tartalmi elemeket, amelyek a HEP elkészítésének alapját képezik. 
 
A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP 
célcsoportjai a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a  

• mélyszegénységben élők,  
• romák,  
• gyermekek,  
• nők,  
• idősek és  
• fogyatékkal élők. 
 

A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll. A HEP helyzetelemző része számba veszi 
az esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát, arányát és 
helyzetét, bemutatja a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, feltárja a 
jelentkező problémákat. 
 
A HEP Intézkedési Terv (IT) célja a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes 
tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi 
célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. További célja pedig az, hogy 
meghatározza a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt, valamint annak az 
együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során 
biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató 
strukturális rendszerét. 
 
A HEP-et szakmai oldalról a Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali Melegedő két 
munkatársa, Magvas Zoltán vezető szociális és mentálhigiénés szakember, valamint Pilter 
Balázs szociális segítő készítette el. Az átfogó átdolgozás eredményeként a HEP teljes 
tartalma megújult, az intézkedési tervek is átdolgozásra kerültek. 
 
Az elkészült HEP-et megküldük a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Veszprém 
Megyei Kirendeltségének véleményezésre. A dokumentum áttekintését követően azt a 
véleményt kaptuk hogy a HEP tartalmazza a 2/2012. (IV.5.) EMMI rendelet által előírt formai 
szerkezetű, kötelező tartalmú adattáblát. Tartalmát tekintve egy statisztikai adatokkal jól 
alátámasztott, átlátható és egy pozitív jövőképpel rendelkező HEP születik, ahol az 
esélyegyenlőség megvalósulásáért sokat kíván tenni a város. 
 
A HEP-pel kapcsolatos vélemény 2019. június 25. napján érkezett meg a Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatalba. A munkaterv szerint július és augusztus hónapokban „rendes” 
képviselő-testületi ülés megtartására nem kerül sor, a szeptemberi ülés idejére az anyag még 
nem készült el teljesen, az adatok egyeztetése, pontosítása folyamatban volt. 
 
 
 
 
 
 



 
Az elkészült HEP-dokumentumok hivatalos nyilvános oldalon való közzététele 
(www.szgf.gov.hu) viszont október 15-én mérföldkőhöz érkezik, így indokolt az előterjesztés 
rendkívüli ülésen való tárgyalása, mert a HEP elfogadása esetén a fent írt határidőben 
kerülhet sor a nyilvános közzétételére. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Raposka Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját 
ötéves, 2019-2024. közötti időtartamra elfogadja azzal, 
hogy a dokumentumot kétévente felül kell vizsgálni.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Helyi Esélyegyenlőség 
Program megvalósítását a dokumentum teljes 
időtartama alatt kísérje figyelemmel, szükség esetén 
tegyen intézkedéseket az abban foglaltak 
megvalósítása érdekében. 
 
Határidő: 2024. december 31.  
Felelős: polgármester 

 
 
Tapolca, 2019. október 4. 
        

 Bolla Albert 
           polgármester 
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
Bevezetés 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 
rendelkezéseivel, Raposka Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
Az önkormányzat által készített helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből és intézkedési 
tervből áll.  
A helyzetelemzésben kerülnek meghatározásra a településen élő hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok, a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők teljes 
lakossághoz viszonyított képzettségi, lakhatási, foglalkoztatási, egészségi, szociális és területi 
mutatói, településünk esélyegyenlőségi problémái. 
Az intézkedési tervben rögzítjük azt, hogy a helyzetelemzés során feltárt esélyegyenlőségi 
problémák felszámolása érdekében milyen beavatkozásra, milyen intézkedésre van szükség. 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 
intézményfenntartóira.  
 
A település bemutatása 
 
A Raposka címerében található zöld halom a Szent György-hegyet jelképezi. A hegy felett lebegő 
szőlőfürtök a híres-neves “Szent György hegyi” borokra utaló motívumok. A Szent György-hegyet 
a honfoglaló magyarok “Magashegy”-nek nevezték el. Egy 1222-ben keletkezett oklevél említi a 
hegy régebbi nevét. Később névcsere történt – a szomszédos “Hegymagas” község kapta a hegy 
nevét – míg a középkorban épült és mára nyomtalanul eltűnt Szent György kápolnáról kapta a hegy 
a mai nevét.  

 

 
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési 
terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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Az alsó pajzsmező “Sárkányölő Szent György lovag” motívuma, a hegy nevére és az újraéledő, 
évről-évre megünnepelt Szent György Napokra utal. Raposkáról indul a Szent Mihály borút.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raposka ősi település. Első írásos említése 1317-ből maradt fenn. A település a Szent György-hegy 
nyugati lábánál, a modern világ zajától távol megbúvó 260 lélekszámú település. Kelet-nyugati 
irányban elterülő határát a Tapolca- és a Kétöles- (Viszló-) patak, a Tapolca-Keszthely vasútvonal, 
valamint a Tapolca-Hegymagas-Szigliget közút szeli át. 
A hegyet és közvetlen környékét földtani, növénytani, kultúrtörténeti és tájképi értékei miatt az 
1970-es évek közepén tájvédelmi körzetté nyilvánították, ma a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz 
tartozik. Raposkát először 1420-ban Repesoka néven említik. A község a XIII. században még 
Hegymagashoz tartozik, a középkorban a Veszprémi káptalané, a XVI – XVII. században a 
Gyulaffy család birtokolja. A török uralom végén az Eszterházy család tulajdonába kerül, egészen a 
jobbágyfelszabadításig. A község területén 1598-ban egy egykerekű, majd a XVII. század végén 
már két malom működik: az egyik a Raposka vagy Alsóhatos malom, a másik a Hatos vagy 
Szitáskettős malom. Mindkettő a Veszprémi püspök tulajdonát képezte. Bérbeadás útján 
hasznosították őket. Középkori temploma a XV. században a temető helyén állt. Az újat 1888-ban 
Kastens tapolcai építőmérnök építette barokk stílusban. Hátsó falán a két világháború hőseinek 
emléktáblája látható. A temetőnél az első világégés hősi halottjainak egyedi emléket állító fejfái 
láthatók. 
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1785 óta Raposka szőlőhegyen is van egy kápolna  
Páduai Szent Antal tiszteletére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A település völgyben fekvő része régi építésű, a műút felőli –bejárati rész az utóbbi évtizedekben 
épült. Raposka nagyon természet közeli és csendes, aki nyugalomra vágyik, az Raposkán 
megtalálja. A falu közepe táján néhány parasztházat szépen felújítottak, illetve átépítettek. A múlt 
és a jelen jól megfér egymással az Árpád-korban már lakott faluban. A Kultúrház mögött árnyékos 
játszótér várja a kicsiket. A falu lakossága magyar és katolikus vallású. 1923-ig a nemestördemici 
anyakönyvi kerülethez, 1950-ig a Zala megyei közigazgatási területhez és a tapolcai járáshoz 
tartozott. 1990 óta ismét önálló település. Hatósági ügyeit a Kisapáti – Raposka – Gyulakeszi 
Körjegyzőség, 2013. március 1-től pedig a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal (Tapolca, Hősök 
tere 15.) látja el. A település 1977-ig saját iskolával is rendelkezett. Jelenleg egy Kultúrház látja el a 
közművelődési feladatokat, melyben könyvtár és DJP Pont működik. A vasútállomástól jelzett 
turistaút – a falu főutcáján – vezet a 415 méter magas Szent György-hegy tetejére, közben érintve a 
2006-ban átadott Szent György ivókutat és az elhagyott kőbánya udvarában kialakított 
pihenőhelyet. A hegyről csodálatos körpanorámában gyönyörködhet a természet szépségeit kedvelő 
és kereső turista. A hegytetőn áthaladva lehet eljutni a bazaltorgonákhoz. A vasúton és közúton 
egyaránt könnyen elérhető, úgynevezett “zsákutcás” kistelepülés nyugodt környezetével kellemes 
pihenést és kikapcsolódást nyújt. A természetjárás, a hangulatos szüret és az ahhoz kapcsolható 
szórakozás emlékezetes marad minden Raposkára látogató számára. A Szent György-hegy ősi és 
egyedülálló szőlőkultúrájával, a pincék vendégszerető gazdái kiváló boraikkal hívják és várják 
leendő kedves vendégeiket. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma 
Év Fő Változás 

2012 221 bázis év 
2013 216 97,7% 
2014 224 103,7% 
2015 226 100,9% 
2016 259 114,6% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, 
önkormányzat adatgyűjtés 
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1. számú ábra - Lakónépesség (fő) 

 
 
A diagramból és a fenti táblázatból jól látható, hogy a vizsgált időszakban Raposka lakónépessége 
növekedett. Míg a bázisévben 221 fő volt addig 2016-ra 259 fő lett. 
 
 
 

2. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 
2016-os év adatai) 

Korcsoport  
Fő 

Az állandó népességből a 
megfelelő korcsoportú nők 

és férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők 

Állandó népesség 
száma 124 135 259 47,88% 52,12% 

0-2 évesek 8 3     
0-14 éves 17 24 41 6,56% 9,27% 
15-17 éves 3 3 6 1,16% 1,16% 
18-59 éves 76 75 151 29,34% 28,96% 
60-64 éves 10 10 20 3,86% 3,86% 

65 év feletti 18 23 41 6,95% 8,88% 
Forrás: TeIR, KSH-
TSTAR      
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2. számú ábra 

 
3. számú ábra 

 
 
A nemek szerinti arányokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a különböző korcsoportok 
szembetűnő eltérést nem mutatnak. Eltérés látható a nemek arányát tekintve a 0 – 14 évesek 
körében, ahol magasabb a nők aránya (lányok 18%, míg a fiúk 14%). Ezzel ellentétben a 18 – 59 
éveseknél magasabb a férfiak aránya (férfiak: 61 %, a nők aránya: 56 %). 
 
 

3. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport Fő Változás 
2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma   0 
16 éves gyermekek száma 5 4 -1 
17 éves gyermekek száma 8 2 -6 

Összesen 13 6 -7 
Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok   

 
 
A fenti táblázatból kitűnik, hogy a 15 – 17 éves gyermekek száma csökkenő tendenciát mutat a 
2001 és a 2011 évek népszámlálás adatait összevetve. 
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4. számú táblázat - Öregedési index 

Év 65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú 
állandó lakosok 

száma (fő) 

Öregedési index 
(%) 

2012 40 35 114,29% 
2013 42 35 120,00% 
2014 40 35 114,29% 
2015 41 36 113,89% 
2016 41 41 100,00% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
4. számú ábra 

 
5. számú ábra – Öregedési index (Magyarország) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alatti személyre hány fő 65 éven felüli személy jut.   
Az öregedési index értéke 2014-től fokozatosan csökken. Az országos tendenciával összehasonlítva 
Raposka település lakosságára nem jellemző az elöregedés, ettől függetlenül az országos 
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tendeciákat szem előtt tartva a gyermekekre továbbra is nagy figyelemmel kell lenni, az idősekről 
történő fokozottabb gondoskodást sem szabad szem elől téveszteni.  
Az 5. számú ábra az öregedési index-et területi eloszlásban mutatja be. A világos színnel jelzett 
területeken (megyékben) az öregedési index 100 alatt van.  

5. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év Állandó jellegű 
odavándorlás Elvándorlás Egyenleg 

Állandó oda-, és 
elvándorlások 

különbségének 1000 
állandó lakosra 
vetített száma 

2012 1 5 -4 -15,9 
2013 2 5 -3 -12 
2014 5 4 1 3,95 
2015 10 9 1 3,91 
2016 7 4 3 11,58 
Forrás: TeIR, KSH-
TSTAR    

6. számú ábra 

 
Fontos mutató a belföldi vándorlás, amelynek egyenlege a település vonzerejét is tükrözi. 
Az adatok jól szemléltetik, hogy Raposka településről történő elvándorlás értéke csökken a 2014-es 
évtől. Feltűnően magas az oda és elvándorlás 2015-ben, de annak arányait tekintve az odavándorlás 
1 fővel magasabb. 

6. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év Élveszületések 
száma 

Halálozások 
száma 

Természetes 
szaporodás (fő) 

2012 2 1 1 
2013 2 2 0 
2014 0 1 -1 
2015 1 1 0 
2016 3 4 -1 
Forrás: TeIR, KSH-
TSTAR   

 
Az élve-születések és halálozások alapján számolt különbség a lakosság stagnálását mutatja. 
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Értékeink, küldetésünk 
 
Raposka Község bemutatásánál felsorakoztattuk a település fontosabb értékeit. 
Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény a 
települési önkormányzatok számára megteremti annak lehetőségét, hogy helyi esélyegyenlőségi 
programot fogadjon el. A helyi esélyegyenlőségi program – a továbbiakban: HEP –, elemzi a 
településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e 
csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, 
egészségügyre, foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre.  
A HEP tartalmazza a célok megvalósításának forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését is. 
Az esélyegyenlőségi politika azt kívánja meg, hogy a diszkrimináció tilalmának betartásán túl 
erőfeszítéseket tegyünk a nők, a mélyszegénységben élők, a romák, a gyermekek, az idősek 
valamint a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének javítása érdekében. Az esélyegyenlőségi politika 
tehát nem esik egybe az egyenlő bánásmód biztosításával: mindazon jogi és nem jogi eszközöket 
jelenti, amelyek azt a célt szolgálják, hogy mindenki egyenlő eséllyel érvényesülhessen az élet 
legkülönbözőbb területein – oktatás, egészségügy, munkaerőpiac, szociális biztonság stb. –, de 
legalábbis csökkenjenek az érintett célcsoportokat érő hátrányok. Ugyanakkor a következő elvek, 
mint alapelvek érvényesüljenek: 

• a prevenció elve 
• a normalizáció elve 
• az integráció elve  
• az önrendelkezés elve  
• a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az előnyben részesítés kötelezettségének 

elve  
• a rehabilitáció elve 
• a személyhez fűződő jogok védelmének elve 
• egyenlő bánásmód követelményének elve 

Az emberek egymáshoz való viszonyulásán, társadalmi kulturáltságán, személyes tisztességén  
múlik, hogyan bánik a másik emberrel. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a 
képzettség - és képességbeli hiányosságok orvoslása, a vállalkozások versenyképességének javítása 
csak a társadalmi szolidaritás megerősítésével, a társadalom megújuló képességének fejlesztésével 
és erőforrásainak bővítésével érhető el.  
Raposka Község Önkormányzata elkötelezett abban, hogy a meglévő esélyegyenlőtlenségek 
csökkentésével, lehetséges felszámolásával olyan helyi társadalmat erősítsen, ahol minimalizálódik 
a hátrányos megkülönböztetés jelenléte, működik az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód a 
hátrányos helyzetű csoportok számára. 
Az esélyegyenlőségi intézkedések értelmezésünk szerint olyan tevékenységek, amelyek közvetlen 
és pozitív hatással vannak a releváns jogszabályokban nevesített célcsoportok életminőségére, 
melyek a következők 

1. mélyszegénységben élők 
2. romák 
3. nők 
4. gyermekek 
5. idősek 
6. fogyatékkal élők 

Szem előtt tartva Magyarország Alaptörvényének II. cikkében foglaltakat miszerint „Az emberi 
méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzatot 
élete fogantatásától védelem illeti meg”. 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete arra törekszik, hogy az esélyegyenlőség 
a társadalmi élet minden színterén jelen legyen:  

• a fizikai és kulturális környezetben,  
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• a lakhatás és a közlekedési eszközök vonatkozásában,  
• a szociális és egészségügyi ellátás,  
• az iskoláztatási és munkaalkalmak,  
• a kulturális és társadalmi élet, valamint  
• a sport és szórakozási lehetőségek területén. 

Vallja, hogy az esélyegyenlőség biztosítása megillet mindenkit (függetlenül nemtől, kortól, 
bőrszíntől, etnikai, nemzeti hovatartozástól, vallástól, családi állapottól) és tenni kíván ezen 
csoportok esélyegyenlőségének, egyenlő bánásmódjának biztosításáért.  
Törekszik az egyenlő bánásmód elvének érvényesítésére, az esélyegyenlőség elősegítésére. Faji, 
vallási, nemzetiségi, etnikai, politikai hovatartozásra, fogyatékosságra, szexuális irányultságra, 
társadalmi származásra, vagyoni helyzetre vonatkozó adatok alapján nem tesz különbséget. 
 
 
Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
Raposka Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 
kívánja: 

• az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
• a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
• a diszkriminációmentességet,  
• szegregációmentességet, 

a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 
az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). 
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 
arányát, valamint helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni e 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 Intézkedési Terv tartalmazza. 
 
A HEP IT célja 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-
értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 
tematikus munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 
 

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

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

• a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) 
EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva,  

• a 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: Nkt.) előírásaira. 

Az Ekbtv. 31. §-a rendelkezik a települési esélyegyenlőségi programról. A rendelkezés értelmében 
a helyi önkormányzat öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, melyet 2 évente át 
kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. A helyi esélyegyenlőségi programot a társadalmi 
felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott részletes szabályok alapján, a települési 
önkormányzat e feladatra kijelölt közalkalmazottja készíti el. 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 
 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2013-ban fogadta el a település öt évre szóló 
Helyi Esélyegyenlőségi Programját, annak áttekintése 2015-ben aktuálissá vált.  
Az első ötéves ciklus 2018-ban lejárt, ezért aktuálissá vált az újabb öt évre szóló HEP elkészítése. 
Fontos megjegyezni, hogy 2013. július 1-től minden hazai és EU társfinanszírozású, vagy egyéb, 
pályázat útján elnyerhető forráshoz úgy juthat hozzá a település, ha rendelkezik a képviselő-testület 
által elfogadott helyi esélyegyenlőségi programmal. A pályázatokban be kell mutatni a HEP-ben 
tervezett intézkedések és a pályázni kívánt fejlesztések közötti összhangot is. 
Az önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben – törvény keretei 
között – önállóan mérlegelhet. Az állampolgári öngondoskodás, együttműködési készség erősítését 
szolgálja az a felhatalmazás, amely szerint a képviselő-testület – törvényi felhatalmazás alapján – 
egyes közszolgáltatások igénybevételét rendeletében feltételekhez kötheti.  
Az esélyegyelőség szempontjából kiemelt célcsoportok, így a gyermekek, mélyszegénységben élők, 
romák, nők, idősek és fogyatékkal élők számára a helyi szabályozás támogatást kíván nyújtani a 
beavatkozási területek – foglalkoztatás, lakhatás, egészségügy, köz- és szociális szolgáltatások, és 
oktatás – vonatkozásában.  
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2015. (II. 23.) önkormányzati rendeletében 
az alábbiak szerint szabályozza a szociális ellátásokat. A rendelet hatálya 25-31. §-ok, valamint a 
33-34. §-ok tekintetében kiterjed Raposka községben állandó lakóhellyel rendelkező és 
életvitelszerűen Raposkán élő magyar állampolgárokra, bevándoroltakra, letelepedettekre, 
hontalanokra, továbbá a magyar hatóság által menekültént vagy oltalmazottként elismert 
személyekre.  
Települési támogatások: 
A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban 
életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, rászorultságot egy egységben 
kell vizsgálni. 

A települési támogatás formái 
a) rendkívüli települési támogatás 
b) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás 
c) gyermek születéséhez kapcsolódó hozzájárulás 
d)3 gyermek neveléséhez kapcsolódó támogatás. 
(3) A települési támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható. A települési 
támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról a döntéshozó az összes körülményt 
figyelembe véve dönt. 
(4) Természetbeni ellátások különösen: 
a) tüzelőanyag biztosítása, 
b) közüzemi díj átvállalása, 
c) élelmiszerutalvány biztosítása, 
d) élelmiszer, vagy ruházat vásárlása, 
e) gyermekintézményi étkezési térítési díj átvállalása, 

f) élelmiszer, tanszer vagy ruházat vásárlása. 
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások: 
 a) szociális alap 

• étkeztetés, 
• házi segítségnyújtás, 
• családsegítés, 
• nappali ellátás 
• nappali melegedő 

b) gyermekjóléti alapellátás: 
• gyermekjóléti szolgáltatás,  
• bölcsődei ellátás 
• Család és gyermekjóléti központ 

c) szakellátás 
• hajléktalan személyek átmeneti szállása 
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2. Stratégiai környezet bemutatása 
 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 
koncepciókkal, programokkal 
 
Költségvetési koncepció 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése kimondja, hogy „ A 
jegyző, főjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre 
vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-
testületnek”. 
A több évre kihatással lévő képviselő-testületi döntések jelentősen befolyásolják Raposka település 
önkormányzatát is. 
 
Köznevelés vonatkozásában az önkormányzat fő feladata – vélhetően a jövőben is – az óvodai 
ellátás biztosítása lesz. A képviselő-testület ezt a kötelező feladatát Tapolca Várossal kötött feladat-
ellátási megállapodás keretében teljesíti. Az általános iskola a szervezeti átalakítás után 2013. 
január 1-jétől állami fenntartásba került, az iskoláskorú gyermekek a Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola Bárdos Lajos Székhelyintézményében teljesítik tankötelezettségüket.  
 
Szociális és gyermekjóléti ellátás területén a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz a korábbi 
évekével közel azonos nagyságrendben biztosít a központi költségvetés támogatást. Az 
önkormányzat feladat ellátási kötelezettsége az alapellátás területére koncentrálódik. Az 
Önkormányzat e feladatát is Tapolca várossal közösen, Társulási megállapodás keretében biztosítja 
lakosainak. 
 
A pénzbeli ellátások terén fontos változás 2013. január 1-jétől, hogy egyes segélyek kikerültek a 
jegyző hatásköréből, így a normatív ápolási díjról, az időskorúak járadékáról és az óvodáztatási 
támogatásról a járási kormányhivatalok döntenek. 
 
A segélyek nagyobb része az önkormányzatnál maradt, az egyes jövedelempótló támogatások 
kiegészítése jogcímen a rendszeres szociális segélyre, a lakásfenntartási támogatásra kifizetett 
ellátások, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás meghatározott %-át továbbra is igényelhetjük a 
központi költségvetésből. Fentiek, valamint a közfoglalkoztatáshoz szükséges önrész biztosítására – 
az önrész is lakosságszám arányában – általános pénzbeli hozzájárulásban részesül az 
önkormányzat. 
A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások terén lakosságszámhoz, illetve ellátotti létszámhoz 
kötött támogatásban részesül az önkormányzat.  
 
Gazdasági Program 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a rögzíti, hogy  
(1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési 

tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy 

azt meghaladó időszakra szól. 
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket 

és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a 
helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi 
önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban 
- tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására 
vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 
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(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat 
hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző 
ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését 
követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni 
vagy módosítani. 

 
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
Raposka Község Önkormányzata hivatali feladatait 2013. március 1-től a Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal útján látja el. 
A község tagja a 33 település társulásával létrejött Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulásának. (2013. július 1-től a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak). A település e 
társulás keretén belül látja el a központi háziorvosi ügyelet szervezését, valamint az 1/33 részben 
tulajdonát képező irodaépület működtetését. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 
Tapolca várossal kötött társulási megállapodást. Testvértelepülése Ebenheim. 2005. augusztus 28-
án a két község testvértelepülési szerződéssel erősítette meg kapcsolatát. 
2006. dec. 16-án 25 taggal megalakult a Raposkai Ifjúsági, Sport és Szabadidő Egyesület. 
Az egyesület székhelye: Raposka, Fő út 51. jelenleg nem működik aktívan. 
A községben jelenleg aktívan működő civil szervezet a Raposkai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
(RÖTE), mely szakmai és hagyományőrző céllal jött létre. 
Szükséges volna Raposka községben egy több célt átfogó, az egészséges, élhető település érdekében 
működtetett alapítvány létrehozása a település lakosságának szolgálatában. 
 
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 

adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
 
HEP elkészítéséhez az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (Teir) 
adatállományát használtuk. Sajnálatos módon a Teir adatok Raposka község vonatkozásában 
hiányosak. Intézmények megkeresésével pótlásra, kiegészítésre kerültek adatok. 
Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. sz. 
melléklete tartalmazza. 
 
 
3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
 
Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Abban az esetben használjuk, 
amikor valaki, vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek, szinte esélyük sincs arra, 
hogy ebből a helyzetből, segítség nélkül kilépjenek.  
A mélyszegénység okai nem vezethetőek vissza egyetlen kiváltó okra. Számos tényező, 
társadalmi, gazdasági, szociálpolitikai, kulturális és egyéni ok áll a hátterében, így kezelése is csak 
komplex, szociál-, oktatás-, egészségügyi és foglalkoztatáspolitikai intézkedésekkel képzelhető 
el, a felzárkóztatás csak a problémák rendszerben való kezelésével oldható meg.  
A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a munkahelyek 
megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – nem kis részben az 
oktatás és képzés hiányosságaira - a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi 
válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira 
vezethetők vissza. A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási 
körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából 
meghatározó társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység, valamint 
a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él). 
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Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való 
kirekesztettségüket okozza.  
A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből 
fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos 
társadalmi probléma.  
Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, 
közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a 
gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket.  
 
A szegénységben élők és a roma közösségek helyzetének elemzése során vizsgálni kell az Ebktv. 
által rögzített, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesülését. Az Ebktv. 9. §-a rögzíti, 
hogy „Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos 
megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő 
rendelkezés, amely a 8.§-ban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy 
csoportokat lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amelyben más, 
összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport volt, van vagy lenne.” 
Az Ebktv. 8. §-a kimondja, hogy „Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan 
rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt 
a) neme, 
b) faji hovatartozása, 
c) bőrszíne, 
d) nemzetisége, 
e) nemzetiséghez való tartozása, 
f) anyanyelve, 
g) fogyatékossága, 
h) egészségi állapota, 
i) vallási vagy világnézeti meggyőződése, 
j) politikai vagy más véleménye, 
k) családi állapota, 
l) anyasága (terhessége) vagy apasága, 
m) szexuális irányultsága, 
n) nemi identitása, 
o) életkora, 
p) társadalmi származása, 
q) vagyoni helyzete, 
r) foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának 
részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, 
s) érdekképviselethez való tartozása, 
t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága) 
miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben 
levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.” 
 
Raposkán Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem működik, a településen roma származású, vagy 
más kisebbséghez tartozónak magát valló lakos nincs. 
Raposkán a szociális támogatási rendszert a lakosok egyre nagyobb számban veszik igénybe, az 
elmúlt években növekvő tendenciáról beszélhetünk. A szociális támogatási rendszerben igényelhető 
támogatási formákat már azok a személyek is igénybe veszik, akik korábban anyagi biztonságban 
éltek, nem okozott problémát a lakóingatlanuk fenntartásával kapcsolatos költségek biztosítása, a 
megélhetésre szánt összeg előteremtése. A 2008-as gazdasági válság azonban e rétegeknél is 
érezteti negatív hatását növelve a szociálisan rászorulók számát.  
A szegénységben élők ingatlanai – az önkormányzathoz érkezett adó- és értékbizonyítvány 
kiállítására vonatkozó kérelmek alapján – jelzálogjoggal és végrehajtási joggal terheltek, sok 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=516#sid25856
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esetben a közüzemi számlák kifizetetlensége miatt. Egyes ingatlanokban a villanyórák lecserélésre 
kerültek, és amennyiben a fogyasztó jogosult rá – védendő fogyasztók nyilvántartásába történő 
felvétele esetén – előre fizető mérő felszerelését végezte el a közüzemi szolgáltató.  
A szegénységben élő családok megélhetését biztosítandó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 
kaphatnak, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek ingyenes étkeztetésben részesül. 

 
3.1.1 számú ábra Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem 

 
A fenti ábrát megvizsgálva láthatjuk, hogy az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem Raposka 

községben az országos, illetve megyei átlaghoz hasonló. A vizsgált időszakban növekvő tendencia 
látható, melyből a gazdaság kedvező változásaira következtethetünk. A legkiemelkedőbb eltérés 
pozitív irányban a 2016 és 2017 között látható. 

 
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

Az alábbi táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény és a Mötv-ben foglalt 
feladatai alapján Raposkára 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 munkanélküliség szempontjából Raposka a kedvezőbb helyzetű települések és térségek közé 
tartozik. A szezonális foglalkoztatás a település munkaerő piacára nagymértékben kihatással van, 
szezonális munkára jelentős számú munkanélkülit alkalmaznak helyből. 
Az aktív korú népesség vonatkozásában az elhelyezkedés, munkahelyszerzés szempontjából a 40-
50 éven túliak lényegesen nehezebb helyzetben vannak, elhelyezkedési lehetőségeik egyre 
korlátozottabbak, mint a fiatalabb korosztálybelieké. Ennek oka elsősorban, hogy a munkáltatók a 
fiatalokat részesítik előnyben, alacsonyabb bérigényük és egyéb szakmai elvárások miatt. Az 
öregségi nyugdíjkorhatárhoz közel állóknak szinte reménytelen a munkába állása. 
Az igazgatási területünkön élők anyagi és szociális helyzete más - főleg nem Balaton parti - 
településekhez viszonyítva átlagosan nem mondható rossznak. Megállapítható, hogy a téli 
hónapokban nő, míg a nyári időszakban – a szezonális munkavállalás miatt – csökken a 
munkanélküliek száma.   
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3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

15-64 év közötti állandó népesség 
(fő) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma (fő) 

Férfi Nő  Összesen Férfi Nő Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 
2012 89 87 176 4,25 4,8% 5,25 6,0% 10 5,4% 
2013 88 85 173 5,25 6,0% 2,75 3,2% 8 4,6% 
2014 92 86 178 3,75 4,1% 4,5 5,2% 8 4,6% 
2015 93 86 179 3,5 3,8% 5,25 6,1% 9 4,9% 
2016 89 88 177 4,25 4,8% 4 4,5% 8 4,7% 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

3.2.1. számú ábra 

 
A regisztrált munkanélküliek száma a vizsgált időszakban jelentős változást nem mutatott. 
Elmondható, hogy a munkanélküliek aránya 5,4 % és 4,7 % között mozgott Raposka községben. 

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

szerint 
Regisztrált munkanélküliek/ 

nyilvántartott álláskeresők száma 
összesen 

Fő 
összesen 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

10 8 8 9 8 6 

20 év alatti Fő   0,25  0,25  
% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 3,0% 0,0% 

20-24 év Fő 0,25 0,5 0,25 0,75 0,5  
% 2,6% 6,3% 3,0% 8,6% 6,1% 0,0% 

25-29 év Fő 2,25 1,75 0,25 0,25  0,25 
% 23,7% 21,9% 3,0% 2,9% 0,0% 4,3% 

30-34 év Fő     0,25  
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 

35-39 év Fő 1,5 0,5 1,5 1 0,75  
% 15,8% 6,3% 18,2% 11,4% 9,1% 0,0% 

40-44 év Fő 0,75 1,5 1 2 0,5 0,5 
% 7,9% 18,8% 12,1% 22,9% 6,1% 8,7% 

45-49 év Fő 0,25 1,25 1 0,75 0,25  
% 2,6% 15,6% 12,1% 8,6% 3,0% 0,0% 

50-54 év Fő 0,75 0,25 0,75    
% 7,9% 3,1% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

55-59 év Fő 3,25 1,25 2,25 3,5 2,25 0,25 
% 34,2% 15,6% 27,3% 40,0% 27,3% 4,3% 

59 év feletti Fő 0,5 1 1 0,5 3,5 4,75 
% 5,3% 12,5% 12,1% 5,7% 42,4% 82,6% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A fenti táblázatból leolvasható, hogy a regisztrált munkanélküliek száma a vizsgált időszakban 
enyhe csökkenést mutat. szembetűnő, hogy a munkanélküliség jobbára az 50 év felettieket érinti, 
mely az országos tendenciával megegyezik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fenti táblázatból leolvasható, hogy a regisztrált munkanélküliek száma a végzettség tükrében a 
vizsgált időszakban nem változik, viszont szembetűnő, hogy a 8 általánosnál magasabb iskolai 
végzettségűek száma magasabb a munkanélküliek körében Raposka községben. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A fenti táblázatból leolvasható, hogy a vizsgált időszakban az álláskeresési segélyben részesülők 
száma növekedést mutat. 
 
 
 
 

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

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 

szerint 

Általános iskolai 
végzettség 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség 
Fő Fő % Fő % 

2012 10 2 21,1% 7,5 78,9% 
2013 8 1,75 21,9% 6,25 78,1% 
2014 8 2 24,2% 6,25 75,8% 
2015 9 2 22,9% 6,75 77,1% 
2016 8 2 24,2% 6,25 75,8% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 
15-64 év közötti 

állandó 
népesség száma 

Álláskeresési 
segélyben 

részesülők (fő) 

Álláskeresési 
segélyben 

részesülők % 

2012 176 1 0,6% 
2013 173 1 0,6% 
2014 178 1,25 0,7% 
2015 179 2,25 1,3% 
2016 177 4,75 2,7% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
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A táblázatból leolvasható, hogy a vizsgált időszakban az álláskeresési járadékra jogosultak száma 
kismértékű emelkedést mutat.. 

 
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
A település nem rendelkezik bérlakás állománnyal, a szociális lakhatás feltételei nem biztosítottak, 
egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok nincsenek. 
 
Települési támogatások, a lakhatás segítés tekintetében: 
A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban 
életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, rászorultságot egy egységben 
kell vizsgálni. 
A települési támogatás formái 

a) rendkívüli települési támogatás 
A települési támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában is nyújtható. A települési 
támogatás pénzbeli vagy természetbeni formájáról a döntéshozó az összes körülményt figyelembe 
véve dönt. 
 
Természetbeni ellátások különösen: 

a) tüzelőanyag biztosítása, 
b) közüzemi díj átvállalása, 

 
Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 
Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanokról nincs adata az önkormányzatnak, azonban 
bizonyára vannak, akik kénytelenek egyéb nem lakás céljára szolgáló ingatlanokat otthonuknak 
tekinteni, elsősorban a környező szőlőhegyen. 
 
Elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 
Elégtelen lakhatási körülményekről, veszélyeztetett lakhatási helyzetekről nincs adatunk.  
 
Eladósodottság 
Az eladósodottságról nincs adatunk, de az tudható, hogy a gazdasági válság és a devizaárfolyamok 
rendkívüli mértékben történő változása miatt jelentősen megemelkedett azoknak a 
magánszemélyeknek a száma, akik a lakáshitelek törlesztő részleteit nem, vagy csak nagy 
nehézségek árán tudják fizetni. 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma  

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyil-

vántartott álláskeresők 
száma 

Álláskeresési járadékra jogosultak 

Fő Fő % 
2012 10 1,25 13,2% 
2013 8 1 12,5% 
2014 8 1 12,1% 
2015 9 1,25 14,3% 
2016 8 1,25 15,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
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3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 
 
Raposkán telep/ szegregátum nincs. 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény előírja, hogy a települési önkormányzat az 
egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

  

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett 

háziorvosi szolgálatok 
száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

Házi 
gyermekorvosok 

által ellátott 
szolgálatok száma 

2012 1 0 0 
2013 1 0 0 
2014 1 0 0 
2015 1 0 0 
2016 1 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
A háziorvosi ellátást Szigliget, Hegymagas és Raposka települések társulásban biztosítják. 
Háziorvosi rendelés: 
Háziorvos: Dr. Karasszon Diána Telefon: 06-30-620-3298 
Rendelési idő: 

• Hétfő: 10 – 11 óráig 
• Csütörtök: 14 – 15 óráig 

 
Védőnői ellátás: 
Védőnő: Szilágyi Márta Telefon: 06-70-938-9998 
Fogadóórája: kedd: 8 – 12 óráig 
Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés többségében Tapolca 
Városban biztosított a lakosok részére, szükség esetén a falugondnoki szolgálat segít az 
utaztatásban. 
Falugondnok: Karácsonyi Alíz  tel.: 06-20-256-5443 
 
A prevenciós és szűrőprogramokhoz pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez 
való hozzáférés Tapolca városban biztosított. 
 
A közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjait figyelemmel kísérik. 
 
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés: Tapolca várossal 
kötött társulási megállapodás keretében biztosított. 
Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor: Nem jellemző 
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Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 
egészségügyi ellátórendszer keretein belül szükség esetén érvényesülnek. 
 
A szociálisan rászorult személy részére - egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához - az 
egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. Három 
jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt:  1. alanyi jogon, 2. normatív alapon, 3. 
méltányossági alapon. 
Normatív jogcímen jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek esetében a havi rendszeres 
gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja (a továbbiakban: 
rendszeres gyógyító ellátás költsége) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-
át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150%-át.  
A Szt. 50. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakon kívül- méltányossági jogcímen - az a szociálisan 
rászorult személy is jogosult közgyógyellátásra, akinek esetében a települési önkormányzat 
rendeletében meghatározott feltételek fennállnak.  
Az alanyi és a normatív közgyógyellátásra való jogosultságról a járási hivatal, a méltányossági 
közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyző dönt. Az alanyi közgyógyellátásra való 
jogosultságot két évre, a normatív és a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot egy évre 
állapítják meg.  
Az önkormányzat a szociális törvényben meghatározott alanyi és normatív alapon történő 
közgyógyellátás megállapítás mellett a szociálisan rászorulóknak lehetőséget biztosít a 
méltányossági alapon való megállapításra is, melyet a helyi rendeletében (Raposka Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VI. 21.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi 
igazgatásról és ellátásokról) az alábbiak szerint szabályoz: 
 „(1) Méltányosságból megállapítható a közgyógyellátásra való jogosultság annak a személynek, 

aki szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása 
veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. 

(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek egy főre számított havi családi jövedelme 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-át, egyedül élő esetén 225 
%-át és a havi gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 24 
%-át.” 

 
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó 
részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [a közeli hozzátartozók 
meghatározásáról ld. a Ptk. 685. § b) pontját], ha állandó és tartós gondozásra szoruló, súlyosan 
fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását 
végzi 
Az ellátás tekintetében a jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre 
számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, 
egyedülálló esetén annak 150%-a. Az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 80%-a. Az ápolási díj rendeletben nem szabályozott kérdéseire - különösen az ellátás 
megszüntetésére, az ellátás megállapításához szükséges dokumentumok benyújtására, a szolgálati 
időre való jogosultságra - vonatkozóan az Szt. 42. § (2)-(3) bekezdéseiben, a 43. §-ában, valamint a 
44. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. Az ápolási díj iránti kérelemhez mellékelni kell 
a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott igazolásokat és szakvéleményt, a 
kérelmezővel közös háztartásban élők jövedelmét tartalmazó jövedelemnyilatkozatot, valamint az 
abban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat.  
Az ápolási díjra való jogosultságot kétévente kell felülvizsgálni. 
 
Prevenciós és szűrőprogramokhoz pl. népegészségügyi, kora gyermekkori kötelező szűrésekhez 
való hozzáférés lehetősége Tapolca városban igénybe vehető. 
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Fejlesztő és rehabilitációs ellátást Tapolcán, vagy a közeli városokban, Keszthelyen, Hévízen ill. 
Veszprémben vehetik igénybe a rászorulók. 
 
Közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjait igyekszik a szolgáltató figyelembe venni.  
 
Tapolcán a Városi Rendezvénycsarnok, az iskolák tornatermei, a sportpályák, kiépített kerékpárút 
stb. a sportprogramokhoz való hozzáférés széleskörű lehetőségét kínálják.  
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést társulás keretében 
biztosítja az önkormányzat. 
Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor nem ismert. 
 
A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik  

a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 
b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását 

és ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, 
vagy a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges 
intézkedések meghozatalát, 

d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló 
egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. 

 
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
Az önkormányzat és a civil szervezet között az együttműködés jónak mondható, a civil szervezet 
feladatok vállalásával, véleményezéssel segíti az önkormányzat munkáját, az önkormányzat pedig – 
lehetőségéhez mérten – anyagi támogatást biztosít számára a feladatai ellátásához, működésükhöz. 
 
A közösségi élet színterei, fórumai: 
Kultúrház – Könyvtár – Teleház – DJP Pont: 
Raposka Fő u. 51. tel./ fax: 06-87-510-458 
Kovácsné Ottó Krisztina – kulturális ügyintéző, DJP Mentor (pmhiv.telehaz@raposka.hu) 
06-20/354-6798 
 
Nyitva tartási idők: 

• Hétfő: 9 – 17 óra 
• Kedd: 9 – 17 óra 
• Szerda: 9 – 17 óra 
• Csütörtök: 9 – 17 óra 
• Péntek: 11 – 18 óra 
• Szombat: 14 – 15 óra 
• Vasárnap: zárva 

 
A közösségi együttélés jellemzői: etnikai konfliktusok a településen nincsenek. 

 
A helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai: A település lakói részt vállalnak a falu 
szépítésében, a közterületek rendbetételében, virágosításában, a rászoruló idős, beteg emberek 
segítésében. 
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3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 
 
Roma nemzetiségi önkormányzat nincs a településen. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

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

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 
Mélyszegénységben élők integrálása a 
munka világába 

Foglalkoztatáspolitikai fejlesztése a 
mélyszegénység prevenciója, intervenciója 
érdekében. 

Mélyszegénység komplexitásának 
tudatosításának hiánya.  

A mélyszegénység bio-pszicho-szociális 
oldalról való megközelítése. 

Adatok hiányában nem tudható, ugyanakkor 
feltételezhető, hogy az egészségügyi és 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés nem biztosított a célcsoport 
számára. 
Szociális és mentálhigiénés tapolcai 
szolgáltatások, kapjanak nagyobb 
nyilvánosságot a településen. Szükséges 
volna a településen létrehozni egy civil 
szervezetet, mely az élhetőbb, 
egészségtudatos célt szolgálja. 
Az ivóvíz hálózat elöregedett. 
 

Szűrővizsgálatok (különösen a légzőszervi 
megbetegedések esetében) népszerűsítése a 
célcsoportba tartozó emberek körében 
preventív tevékenység az egészség megőrzése 
céljából (tájékoztatás, információk elérhetővé 
tétele). 
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 
szolgáltatásinak megismertetése. 
Egészségfejlesztési Iroda, Lelki 
Egészségfejlesztési Központ ingyenes 
programjaihoz való csatlakozás. 
Civil szervezet létrehozása. 
Ivóvíz hálózat korszerűsítése 

Közösségi terek nagysága nem megfelelő, 
bővítése szükségszerű volna. 

Kultúrház bővítése, tetőtér beépítése, 
szolgáltatásokkal, programkínálattal. 

Adatok hiányában nem tudható, ugyanakkor 
feltételezhető, hogy több színtéren, többek 
között a munka világában is jelen van a 
hátrányos megkülönböztetés. 

1. esélyegyenlőségi fórum létrehozása és 
működtetése (rendszeres ülésezés, 
meghívottak: helyi döntéshozók, helyi 
munkaadók célcsoport képviselői) 

2. esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazása az 
önkormányzatnál 

3. önkormányzati kutatás, releváns civil 
szervezetek, célcsoportok 
érdekképviseletének bevonásával a 
diszkrimináció témakörében 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
 
Az általános iskolai tanulók ellátása a Tapolcai és a Szigligeti Általános iskolában történik, az 
óvodai nevelés feladatait megállapodás keretében a Tapolcai Óvodában látják el. 
 

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

 

4.1.1. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport Fő Változás 
2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma   0 
16 éves gyermekek száma 5 4 -1 
17 éves gyermekek száma 8 2 -6 

Összesen 13 6 -7 
Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok   

 
Raposkán a lakosságszám stagnálása figyelhető meg, azon belül viszont a vizsgált időszakban 
fiatalok aránya negatív irányba változik. A fenti forrásból kinyert adatokkal szemben, 
önkormányzati adatgyűjtés szerint az utóbbi három évben nőtt a gyermekszületések száma, 12 
gyerek született.  
Önkormányzati adatok szerint a településen 42 fő 18 év alatti gyerek van, ebből 6 év alatti 12 fő, 14 
év alatti 21 fő, 14-18 év közötti 9 fő.  
 

4.1.2. számú táblázat – Gyermekjóléti alapellátásban és családsegítésben részesülők száma 
 2014 2015 2016 2017 2018 

gyerekjóléti alapellátás 3 3 3 3 3 
családsegítés   1 1 1 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
A táblázatból leolvasható, hogy Raposkán a gyermekjóléti alapellátásban részesülők száma az 
elmúlt öt évben nem változott. Családsegítést, csak 2016-tól vesz igénybe 1 fő. 
  

4.1.3. számú táblázat - Védelembe vett kiskorú gyermekek száma 
 

Év 
Védelembe vett kiskorú 

gyermekek száma 
december 31-én 

2014 4 
2015 1 
2016 0 
2017 1 
2018 0 
2019 1 
Forrás: Önkormányzati 
adatgyűjtés  

 
A fenti táblázatból leolvasható, hogy a védelembe vett gyermekek száma az elmúlt 5 évben 
csökkenő tendenciát mutat. 
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A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói 
gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A 
gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági 
intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.  
Idegen állampolgársággal rendelkező gyermekek nincsenek a településen.  
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (1) 
bekezdése szerinti pénzbeli és természetbeni ellátások (2019. szeptember 30-i hatályos szabályozás 
szerint): 
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
b) gyermekétkeztetés 
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése, 
d) az otthonteremtési támogatás, 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
A települési önkormányzat jegyzője, törvény szerinti jogosultság esetén, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg egy év időtartamra, az arra rászoruló 
gyermekek részére. Raposkán a családok szociális és anyagi helyzete megfelelőnek ítélhető, 
többségében komfortos vagy összkomfortos családi házakban élnek. A szülők nagy része 
folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik.  

4.1.4. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma 

Év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesítettek évi átlagos száma 

2012 10 
2013 6 
2014 3,5 
2015 0,78 
2016 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 
A fenti táblázat jól mutatja, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek száma, 
a vizsgált időszakban folyamatosan és jelentősen csökkent. Míg 2012 évben 10, addig 2016 évben 
ez a szám 1 főre csökkent.  
 
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
 
Raposkán nincs szegregált, telepszerű lakókörnyezet. 
 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 
Védőnői ellátás jellemzői  
Védőnő: Szilágyi Márta Telefon: 06-70-371-5342 
Fogadóórája: hétfő: 9 – 10 óráig 
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4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 
  Védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma 
2014 1 11 
2015 1 10 
2016 1 12 
2017 1 13 
2018 1 13 

Forrás: önkormányzati adatgyűjtés 
 
A táblázatból leolvasható, hogy a gyermekek számában nagy eltérés nem tapasztalható, enyhe 
növekedés figyelhető meg. 
 
A védőnői ellátást Szigliget, Hegymagas és Raposka települések társulásban biztosítják. 
A gyermekorvosi ellátás pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés 
Tapolca városban biztosított.  
0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, 
rehabilitációra) a 2013. január 1-től állami fenntartásban működő Nevelési Tanácsadó szakemberei 
rendelkezésre állnak Tapolcán. 
Gyermekjóléti alapellátás Tapolca városban biztosított. 
A gyermekjóléti feladatokat a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Család és 
Gyermekjóléti Központ munkatársai társulási megállapodás keretében a raposkai gyermekek 
esetében is ellátják. 
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet által 
működtetett Lelki Egészségfejlesztési Központ. 
Az egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés a kultúrház 
szervezésében biztosított, illetve lehetőség van a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 
Egészségfejleszési Irodájának ingyenes programjaihoz is csatlakozni. 
A gyermekétkeztetést a köznevelési intézményben biztosítják, az ingyenes tankönyvellátást az arra 
jogosultak megkapják. 
Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor nem tapasztalható. Járási, önkormányzati, civil érdekképviselők részéről jelzések nem 
érkeztek. 
Pozitív diszkrimináció, hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások, az ellátórendszerek keretein 
belül megfelelő módon érvényesülnek. 
 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 
 
A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 
a fogadó intézményekben biztosított. 
Hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények 
között és az egyes intézményekben nem jellemző. 
Az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 
mutatkozó eltérések nem relevánsak. 
Pozitív diszkriminációra, hátránykompenzáló juttatásokra, szolgáltatásokra nem jelentkezett igény. 
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 
A település lakosságszáma stagnálást mutat, a 

lakosok nagy része 55 év feletti. 
A fiatalok letelepedését segítő programok 

kidolgozása. 
A gyermekekkel kapcsolatos adatok nem 

minden esetben állnak rendelkezésre 
Nagyobb figyelmet kell fordítani az 

adatgyűjtésre. 
Szociális, egészségfejlesztési, mentálhigiénés 

szolgáltatások ismeretének hiánya. 
Minél szélesebb körben ismerjék meg a 

rendelkezésre álló ellátórendszert a lakosok. 
 
 
5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
Az alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és a férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind 
a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék, minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, 
kulturális jog tekintetében. 
Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez: 
• a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a 

munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén 
történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv, 

• a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a 
szociális biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, 

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

 
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év Munkavállalási korúak száma Munkanélküliek 
Férfiak Nők Férfiak Nők 

2012 89 87 4 5 
2013 88 85 5 3 
2014 92 86 4 5 
2015 93 86 4 5 
2016 89 88 4 4 
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés   

 
A munkavállalási korú nők és férfiak száma nem mutat számottevő eltérést a vizsgált időszakban, 
ugyanez elmondható a munkanélküliek nembeli vizsgálatánál is. 
A nők és férfiak közötti egyenlőtlenség okai, amely jelenleg is észrevehető a mai magyar 
társadalomban, a szocializációs folyamatok legmélyebb gyökerei között keresendő, és nem könnyű 
tenni ellene. A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést az Alaptörvény és a Munka 
Törvénykönyve is tiltja, de az egyenlőtlenség felszámolása érdekében jogszabályi szinten alig 
történik valami. 
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a 
munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 
követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az 
elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges 
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szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci 
viszonyokat kell figyelembe venni. 
Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy 
az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő 
személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a 
nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet is. 
A nők és férfiak eltérő társadalmi helyzetű csoportok. Eltérő helyzetüket különböző szükségleteik, 
speciális, éppen nemük miatt rájuk jellemző problémáik tartják fenn. 
A két nem közötti egyenlőtlenség megszüntetésének egyik eszköze a települési esélyegyenlőségi 
programban meghatározott célok, intézkedések. Magyarország szinte minden településére jellemző, 
hogy kisgyermekkorban a nők száma kevesebb, az életkor emelkedésével a férfiak száma 
fokozatosan csökken és időskorúak között már jellemzően a nők száma több. 
Az önkormányzatok és annak intézményei a kiindulási időpontban csak nagyon kevés, vagy 
semmilyen adattal nem rendelkeznek a nemre, nemek közötti különbségekre való szempontok és 
problémák tekintetében. A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést néhány jogszabály tiltja 
ugyan, de a nők és férfiak között a társadalmi élet minden területére kiterjedő egyenlőtlenség 
természetének, okainak feltárását és persze felszámolását nem írja elő jogszabály. A nemek közötti 
egyenlőtlenséget – mint a társadalmi egyenlőtlenségeket általában – nem csupán azért érdemes 
leküzdeni, mert igazságérzetünk, emberi szolidaritás-érzésünk ezt diktálja, hanem azért is, és 
elsősorban azért, mert az egyenlőtlenség: pazarlás. A társadalmi csoportok – így a férfiak és nők – 
közötti egyenlőtlen hatalom-megosztás az erőforrások egyenlőtlen felhasználásához vezet: a 
rendelkezésre álló potenciálok parlagon hagyásával egyenértékű. 
Az önkormányzat területén működő intézmények tekintetében elmondható, hogy az önkormányzat 
hivatalában több a női foglalkoztatott, mint a férfi. 
A nők munkaerőpiaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség. A férfiak és nők adott 
településen való foglalkoztatottságának mutatói arról nyújthatnak tájékoztatást, hogy milyen 
arányban érinti a nemeket a munkanélküliség. Pontosabb képet kapnánk a kérdésről, ha a 
rendelkezésre álló adatok közül tudnánk, hogy az érintett csoportból (férfiak és nők is) hányan 
nevelnek gyermeket, hányan nevelnek 15 évesnél fiatalabb gyermeket, hány gyermeket nevelnek, 
illetve hányan egyedülállók. A helyi adatgyűjtés természetesen a partnerekkel való 
együttműködésben valósulhat meg. 
A nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban Tapolca városban szervezett 
képzések keretében biztosítható. 
Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei többnyire a nyári idegenforgalmi, 
valamint az őszi és tavaszi alkalmi szőlőmunkák időszakára korlátozódnak. 
A hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén nem ismert. 
 

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.) 
 
Bölcsődei, óvodai ellátás Tapolca városban biztosított. Családi napközi a térségben nincs. 

 
5.2.1. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma. 

Év Bölcsődébe beíratott gyermekek száma 
2014 1 
2015 3 
2016 2 
2017 0 
2018 3 
2019 3 

Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 
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A táblázatból leolvasható, hogy a bölcsődébe beíratott gyermekek száma az elmúlt öt évben 
számottevő változást nem mutat. 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 

5.3.1. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 védőnők száma átlagos gyermekszám védőnőnként 

2014 1 11 
2015 1 10 
2016 1 12 
2017 1 13 
2018 1 13 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
A táblázatból leolvasható, hogy a gyermekek számában nagy eltérés nem tapasztalható, enyhe 
növekedés figyelhető meg. 
A település önkormányzata a védőnői ellátást Szigliget, Hegymagas és Raposka községekkel kötött 
társulási megállapodással biztosítja.  
 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
A családon belüli erőszak a nemzetközi és országos statisztikák alapján sokkal jelentősebb 
mértékben jelenlévő probléma, mint gondolnánk. A helyi rendőrség és bíróság számszerű adatai 
tükrözhetik, hogy a bántalmazottak milyen mértékben mernek, illetve tudnak jogi segítséget kérni. 
Azzal is tisztában kell lennünk, hogy leggyakrabban a rendőrség riasztására is csak végső esetben 
kerül sor. Teljeskörű vizsgálatot a témában, annak jellegéből adódóan, lehetetlen végezni, de egyes 
részterületek tanulmányozása segítheti a problémák feltárását, segíthet a megoldási lehetőség 
megtalálásában. 

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

otthona) 
Az anyaotthonok és a családok átmeneti otthonai (anyagi vagy családi) krízishelyzetben 
jelenthetnek megoldást azok számára, akiknek nincs hová menniük. Bizonyos esetekben 
kimondottan célszerű, ha a krízishelyzetben lévő nő távol kerül addigi környezetétől, de lehetnek 
helyzetek, amikor az anyaotthon/családotthon és a lakóhely távolsága komoly problémát jelent. 
Anyaotthon, családok átmeneti otthona a településen nincs. 

 
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 
5.7.1 számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 

 
 Képviselőtestület tagja 
 Férfi Nő 

2014 3 2 
2015 3 2 
2016 3 2 
2017 3 2 
2018 3 2 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
A táblázatból látható, hogy a női képviselők száma a testületben évek óta kiegyensúlyozott. 



 31 

 
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 
Legnagyobb problémát a nők munkanélkülisége jelenti, melyre megoldást a munkahelyteremtés, 
esetleg helyi termékek előállítása és értékesítése biztosíthatna. 

 
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Nincsen a közelben anyaotthon vagy családok 
átmeneti otthona 

Térségi összefogással történő kialakítása 

Egyedülálló szülők Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, 
ellátások során célzott támogatások kialakítása. 

Gyermeket nevelő nők foglalkoztatásának 
elősegítése  

Családi napközi kezdeményezése ahol - a saját, 
napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő 
gyermeket is beszámítva - öt gyermek 
gondozható. 

 
 
6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

6.1. számú táblázat - Öregedési index 

Év 65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú 
állandó lakosok 

száma (fő) 

Öregedési index 
(%) 

2012 40 35 114,29% 
2013 42 35 120,00% 
2014 40 35 114,29% 
2015 41 36 113,89% 
2016 41 41 100,00% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
    

6.1. számú ábra – Öregedési index 

 
Az öregedési index értéke 2014-től fokozatosan csökken. Az országos tendenciával összehasonlítva 
Raposka település lakosságára nem jellemző az elöregedés, ettől függetlenül az országos 
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tendeciákat szem előtt tartva a gyermekekre továbbra is nagy figyelemmel kell lenni, az idősekről 
történő fokozottabb gondoskodást sem szabad szem elől téveszteni.  

 
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői  

6.1.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség  

Év 65 év feletti lakosság száma 
Fő 

2012 40 
2013 42 
2014 40 
2015 41 
2016 41 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 
A fenti táblázatból látható, hogy a vizsgált időszakban Raposka községben a 65 év feletti lakosok 
száma nem mutat nagy eltérést. Általánosságban a magyarországi községekre az elöregedés 
nagymértékben jellemző. A település lakossága 2016 évben 225 fő, melyből 41 fő a 65 év feletti. 
Önkormányzati adatgyűjtéssel a fenti adatokat kiegészítve, aktualizálva elmondhatjuk, hogy a 60 év 
feletti lakosok száma közel 65 fő, mely nagymértékű emelkedésre enged következtetni – ami a 
település elöregedését jelzi. 
 

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

Év 
Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és 
egyéb járandóságban részesülő férfiak 

száma 

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és 
egyéb járandóságban részesülő nők 

száma 

Összes 
nyugdíjas 

2012 27 35 62 
2013 26 34 60 
2014 24 34 58 
2015 23 35 58 
2016 20 34 54 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
A fenti táblázatból leolvasható, hogy a vizsgált időszakban a nyugdíjasok száma nagymértékben 
csökkent a lakossága számához viszonyítva. 2012 től 2016 –ra 8 fővel csökkent a nyugdíjasok 
száma a településen. A nemek arányát e tekintetben vizsgálva látható, hogy a férfi nyugdíjasok 
száma nem változott jelentősen az 5 éveben, ezzel szemben a női nyugdíjasok száma 7 fővel 
csökkent ez idő alatt. 
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
 
Az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsági mutatóit javítani szükséges. 
Raposkán 2018 óta DJP Pont működik, ami a korábbi e-Magyarország Pont frissített változata. Mint 
DJP Mentor a kulturális ügyintéző feladata olyan programok megtartása és szervezése, mellyel a 65 
év feletti korosztály számára biztosítanak digitális alapműveltséghez, az úgynevezett digitális 
írástudáshoz  programokat, helyi képzéseket. Kiemelt célcsoport még a 18-65 év közötti aktív korú 
lakosság, az a réteg, akik gazdasági, szociális vagy egyéb okból kifolyólag, nem vagy csak nehezen 
érhetnek el digitális eszközöket, tudást, információt.  
Tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei 
a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen). 
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Az életminőség alakulására jelentős hatást gyakorolhat az élethosszig tartó tanulás. Országszerte 
kevés az olyan képzés, amely kifejezetten az idősödő korosztályt célozza meg. A nyugdíjasok 
foglalkoztatásának egyik alternatív lehetősége az önkéntes tevékenység végzésébe való 
bekapcsolódás. 

6.2.1. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év Regisztrált munkanélküliek száma 55 év feletti regisztrált munkanélküliek száma 
Fő Fő % 

2012 10 4 39% 
2013 8 2 28% 
2014 8 3 39% 
2015 9 4 46% 
2016 8 6 70% 
2017 6 5 80% 
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR  

 
A táblázatból leolvasható, hogy az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek száma nagymértékben 
nem változik a vizsgált időszakban, viszont a településen élő regisztrált munkanélküliek számát 
tekintve azok 80 %  55 év feletti, míg ez az arányszám 2012-ben csupán 39 % volt. 

 
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 
A időskori aktivitás megtartásának egyik alapvető követelménye a hozzáférhető és akadálymentes 
közlekedés, mely magába foglalja a gyalogos- és tömegközlekedés biztonságos feltételeinek 
kialakítását, a megfelelő menetrend bevezetését, az elvárásoknak megfelelő buszmegállók 
kialakítását. Prioritást élvez a település „akadálymentesítése”, a szolgáltatásokhoz való egyenlő 
hozzáférés biztosítása. Raposka község közintézményei akadálymentesítettek. 

 
Az önkormányzat a következő szociális szolgáltatásokat biztosítja a rászorulóknak: 

a) szociális alapszolgáltatások 
aa) étkeztetés 
ab) házi segítségnyújtás 
ac) családsegítés 
ad) idősek nappali ellátása (tapolcai helyszínnel) 
ae) hajléktalanok átmeneti ellátása (tapolcai helyszínnel) 

Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére az a) pontban meghatározott szociális 
alapszolgáltatásokat a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás által fenntartott 
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézeten keresztül biztosítja. 
Az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése ezáltal biztosított. 
A nappali ellátás szociális alapszolgáltatás, amely lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, 
társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére a hajléktalan 
személyek és a saját otthonukban élő, következőkben felsorolt személyek részére:  
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és 
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, 
b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai 
betegek, illetve szenvedélybetegek,  
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de 
felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek. Igény szerint lehetőség van a napközbeni 
étkezésre is. 
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek 
részére nyújtott támogatás.  
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A pályázati úton felújított kultúrház a kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
lehetőségét biztosítja az időskorúak részére is. 
Az idősek informatikai jártasságának fejlesztésére a feltételek rendelkezésre állnak, nagyobb 
figyelmet kell fordítani az igények felkeltésére. 

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

Az ünnepekhez kötődő rendezvények, (karácsonyi, farsangi programok, nyugdíjas találkozók, 
falunapok, téli esték előadásai) jól szolgálják az idősek életkorral járó kulturális igényeinek 
kielégítését. A falugondnoki szolgálat segíti őket a bevásárlásban, szakorvosi ellátáshoz való 
hozzájutásban, gyógyszerek kiváltásában, az egyedül élők napi látogatásában. 

 
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Az idősek informatikai tudásának további 
fejlesztése. 

Tájékoztatással fel kell kelteni érdeklődésüket. 

Az idősek nappali ellátása alapellátási szinten 
Tapolcán biztosított. Raposkán a könyvtár ad 
helyet a működő nyugdíjas klubnak. 

Tájékoztatással segíteni kell az időseket, hogy a 
Tapolcán lévő szolgáltatást vegyék igénybe 
Javasoljuk, hogy a tájékoztatás a lehetőségről 
folyamatos legyen 

Időskori depresszió megakadályozása Mentálhigiénés tanácsadás fejlesztése 
 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 
 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban 
részesülők száma nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Férfiak 

Megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Nők 
Összesen 

2012 3 8 11 
2013 4 6 10 
2014 3 7 10 
2015 3 8 11 
2016 2 8 10 
Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 
A fenti táblázatból leolvasható, hogy a vizsgált időszakban a megváltozott munkaképességű 
személyek szociális ellátásaiban részesülők száma számottevően nem változott, ez a nemek 
arányára is elmondható. Arányait tekintve viszont elmondható hogy nők száma magasabb ebben a 
kategóriában  
Fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás) az arra rászorulók részére Tapolca városban vehető igénybe. 
Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén nem tapasztalható. 
Önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok Tapolcán állnak a 
rászorulók részére. 
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A fogyatékkal élő emberek a munkavállalók egyik leghátrányosabb helyzetű csoportja. 
Munkaerőpiaci helyzetük lényegesen rosszabb, mint a társadalom nem fogyatékos tagjaié. 
Összehasonlíthatatlanul nehezebben találnak tartós foglalkoztatást biztosító munkahelyet, illetve ha 
valaki már gazdaságilag aktív korában válik fogyatékossá, nagyon kicsi az esélye, hogy korábbi 
munkahelyén visszafoglalkoztatják. Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, 
hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, 
illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a 
társadalmi életben való aktív részvétel során.  
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1. cikk szerint fogyatékos személy 
minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, 
amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal 
egyenlő társadalmi szerepvállalását. A fogyatékkal élő emberek és családjaik világszerte a 
legérzékenyebb társadalmi csoportot alkotják, évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva 
élnek, boldogulásukat ezernyi tényező hátráltatja.  
Legfontosabb feladat a társadalom számára, hogy a fogyatékkal élő emberek esélyegyenlőségének 
szempontjait figyelembe véve megtegye azokat a lépéseket, amelyek helyzetüket javítja. 
Mindannyiunk feladata a fogyatékkal élő emberek integrációjának megteremtése, amely csak 
részben jelent pénzkérdést. Az emberek szemléletének, hozzáállásának megváltoztatására is nagy 
szükség van, ami nem függ az adott ország, település anyagi helyzetétől. Tekintettel arra, hogy a 
népszámlálás során a fogyatékosság kérdésére nem kötelező a válaszadás, ezért a statisztikai hivatal 
adatbázisa is csak hozzávetőleges adatokkal rendelkezhet a fogyatékosok számára vonatkozóan 
Kézzelfogható, számszerű adatok a fogyatékossági támogatásban részesülő, valamint a 
megváltozott munkaképességű személyekre vonatkozóan vannak, amely adatok a támogatásokat 
megállapító hivatal nyilvántartásában szerepelnek.   
 

7.1.2. számú táblázat – Gondnokság alá helyezett személyek 
száma 

Év Gondnokság alá helyezett személyek száma 

2014 2 
2015 2 
2016 2 
2017 2 
2018 1 

Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 
 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 
 
Raposka Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013. (VI. 21.) rendelete az alábbiak 
szerint szabályozza: 
A szociálisan rászoruló részére az Szt. 62. §-ában foglaltak figyelembe vételével napi egy meleg 
ételt (ebédet) kell biztosítani a Tapolcai Diák-és Közétkeztető Szolgáltató Kft. főzőhelyéről a 
rászoruló lakóhelyére történő elszállítással.  
Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy 
akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni, vagy azt 
a személyt is, aki házi segítségnyújtásban részesül.  
Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek 
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági 
támogatásban részesül.  
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Pszichiátriai betegsége, vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, 
aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.  
A munkaerőpiacon való részvétellel (normál vagy védett munkahelyen) pénzbeli és nem pénzbeli 
járandóságokhoz lehet hozzájutni, ami pozitív hatással van a résztvevők egészségére. Ezen 
túlmenően a munka elősegíti a személyiség fejlődését, meghatározott státuszt és elismertséget 
biztosít. Lehetővé teszi a társadalmi kapcsolatok kialakulását és a társadalomba való beilleszkedést. 
A dolgozó fogyatékkal élő emberek fizetést kapnak, személyi jövedelemadót és 
társadalombiztosítás járulékot fizetnek, önálló életvitelre képesek. 
A fogyatékossággal élő személyek csökkent, illetve megváltozott munkaképességű személynek 
tekinthetők a munkaerő-piacon. 
Veszprém Megye Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) 
Tapolcai Közhasznú Egyesület a térségben élen jár a fogyatékkal élők foglalkoztatásában és 
érdekvédelmében. Rehabilitációs munkahelyének célja olyan munkahelyet működtetni, ahol a 
fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű munkavállalóik képzettségüknek és egészségi 
állapotuknak megfelelő munkát, munkafolyamatot végezhetnek. 
Az egyesület úgy alakítja tevékenységi körét, hogy az a lehető legjobban alkalmazkodjon a 
megváltozott munkaképességű személyek igényeihez.  
A munkahelyen megváltozott munkaképességű látás, hallás, értelmileg és mozgássérült munkatárs 
is dolgozik. A munkavégzés nem jár emeléssel, megterhelő fizikai igénybevétellel. 
A munkáltató a foglalkoztatást a munkajogi és munkavédelmi szabályok megtartása mellett, a 
munkavállaló meglévő képességeinek megfelelő, rehabilitációs célú munkavégzés keretében 
biztosítja. 
A támogató szolgáltatást az ÉFOÉSZ Tapolcai Közhasznú Egyesület által működtetett „Segítünk” 
Támogató Szolgálat biztosítja. 
A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban 
a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának 
megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. 
A szolgáltatást azok a Tapolca, Badacsonytomaj, Kapolcs, Monostorapáti, Taliándörögd, 
Ábrahámhegy, Nemesgulács, Badacsonytördemic, Raposka, Gyulakeszi, Révfülöp, Kővágóörs, 
Köveskál, Mindszentkálla, Szentbékkálla, Balatonhenye, Salföld, Balatonrendes, Kisapáti, Kékkút- 
községek közigazgatási területén lakó, fogyatékossággal élő személyek vehetik igénybe, akik 
fogyatékosságukat szakorvosi vagy Országos Rehabilitációs és Orvosszakértői Intézet által kiadott 
szakvéleménnyel igazolják,  fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában vagy emelt 
összegű családi pótlékban részesülnek és a Magyar Államkincstár (MÁK) által kiadott határozattal 
rendelkeznek. A támogató szolgálat két személygépkocsival rendelkezik, melyek közül az egyik a 
törvénynek megfelelően hárompontos biztonsági rögzítéssel és mobil rámpával rendelkező 
akadálymentesített gépkocsi. 

 
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 
A települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége megoldott. 
A közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 
akadálymentesítettsége hiányos. 
A közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége megoldott. 
Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) igény esetén érvényesül a 
településen. 
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Fogyatékkal élők mozgásszegény életmódja. Akadálymentesített felnőtt játszótér – 
sporteszközök telepítése, közvetett cél a 
rekreáció, szabadidő hasznos eltöltése. 
Akadálymentesített túraútvonalak kiépítése. 

A megváltozott munkaképességű személyek 
munkanélkülisége. 

A megváltozott munkaképességű személyek 
integrálása a munka világába. 
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit 
szereplők társadalmi felelősségvállalása 
 
A 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 
önszerveződések közül meg kell említeni az egyházat, valamint a település civil szervezetét. A 
partnerségi megállapodások körét az elkövetkezendő időszakban bővíteni szükséges. Az 
önkormányzat az egyházi és a meglevő civil szektor közötti partnerség megfelelő. 
Raposka település tagja a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásának, 2013. július 1-től 
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak. Több kötelező önkormányzati feladatot Tapolca 
várossal kötött társulási megállapodás keretében lát el. (szociális feladatok ellátása a Tapolcai 
Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás által fenntartott Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet útján történik.) 
Szükségszerű a község számára civilszervezet létrehozása. A településen létrehozott civil szervezet 
célkitűzései között szerepel a célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenység. 
A for-profit szereplők a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában nem vesznek részt. 
 
 
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 
A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánosságát a település honlapján, az önkormányzat 
épületében, valamint a művelődési házban biztosítjuk. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
1. A HEP IT részletei 

1.1 A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 
Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

1. Mélyszegénységben élők integrálása 
a munka világába 

2. Mélyszegénység komplexitásának 
tudatosításának hiánya. 

3. Egészségügyi és 
közszolgáltatásokhoz hozzáférés nem 
biztosított – elöregedett 
ivóvízrendszer 

4. Szociális és mentálhigiénés tapolcai 
szolgáltatások, nagyobb 
nyilvánossága a településen. 

5. Szükséges volna a településen 
létrehozni egy civil szervezetet, mely 
az élhetőbb, egészségtudatos célt 
szolgálja. 

6. Közösségi terek nem megfelelő 
nagysága. 

7. Munka világában hátrányos 
megkülönböztetés. 

1. Foglalkoztatáspolitikai fejlesztése a 
mélyszegénység prevenciója, 
intervenciója érdekében. 

2. A mélyszegénység bio-pszicho-
szociális oldalról való megközelítése. 

3. Szűrővizsgálatok népszerűsítése 
Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet szolgáltatásinak 
megismertetése. Ivóvízrendszer 
fejlesztése. 

4. Egészségfejlesztési Iroda, Lelki 
Egészségfejlesztési Központ ingyenes 
programjaihoz való csatlakozás. 

5. Civil szervezet létrehozása. 
6. Kultúrház tetőterének beépítése, 

programokkal való megtöltése. 
7. Esélyegyenlőségi fórum működtetése, 

civil szervezetek bevonása. 

Gyermekek 

1. A település elöregedésének 
megakadályozása 

2. A gyermekekkel kapcsolatos adatok  
3. Szociális, egészségfejlesztési, 

mentálhigiénés szolgáltatások 
ismeretének hiánya. 

1. A fiatalok letelepedését segítő 
programok kidolgozása. 

2. Figyelem az adatgyűjtésre. 
3. Szélesebb körű ismeretátadás az 

ellátórendszerről. 

Idősek 

1. Az idősek informatikai jártasság 
tovább fejlesztése. 

2. Idősek nappali ellátása nem 
biztosított. 

3. Időskori depresszió megakadályozása 

1. Motiválás. 
2. Tájékoztatás szolgáltatásokról. 
3. Mentálhigiénés tanácsadás 

szolgáltatás fejlesztése. 

Nők 

1. Anyaotthon, családok átmeneti 
otthona hiányzik. 

2. Egyedülálló szülők 
3. Gyermeket nevelő nők 

foglalkoztatásának elősegítése 

1. Térségi összefogás. 
2. Célzott támogatások kialakítása. 
3. Családi napközi kezdeményezése. 

Fogyatékkal 
élők 

1. Fogyatékkal élők mozgásszegény 
életmódja. 

2. A megváltozott munkaképességű 
személyek munkanélkülisége. 

1. Akadálymentesített felnőtt játszótér –
a rekreáció, szabadidő hasznos 
eltöltése. Akadálymentesített 
túraútvonalak kiépítése. 

2. A megváltozott munkaképességű 
személyek integrálása munkába. 
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1.2 A beavatkozások megvalósítói 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Romák és mélyszegénységben élők 
társadalmi felzárkóztatásának segítése 

Polgármester, jegyző, képviselő-testület, 
esélyegyenlőségi referensek, szociális szolgálat, 
intézmények vezetői, civilek, segélyszervezetek 

Gyermekek Gyermekek esélyegyenlőségének növelése 

Polgármester, jegyző, képviselő-testület, 
esélyegyenlőségi referensek, szociális 
ügyintéző, óvodavezető és az óvodai dolgozók, 
bölcsőde, iskolák, gyámhivatal 

Idősek Idősek életkörülményeinek javítása 
Polgármester, jegyző, képviselő-testület, 
esélyegyenlőségi referensek, szociális 
ügyintéző, szociális szolgálat, gerontológia 

Nők Nők foglalkoztatottsága, áldozattá válása 
Polgármester, jegyző, képviselő-testület, 
esélyegyenlőségi referens, szociális szolgálat, 
intézmények vezetői, civilek, segélyszervezetek 

Fogyatékkal 
élők 

Fogyatékossággal élők 
foglalkoztatottságának elősegítése. 

Polgármester, jegyző, képviselő-testület, 
esélyegyenlőségi referensek, szociális szolgálat, 
intézmények vezetői, civilek, segélyszervezetek 

1.3 Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák nyitottak és aktívan közreműködnek az integrációs 
kezdeményezésekben. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők a segítési lehetőségeket használva 
életszínvonaluk emelkedjen. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek számának növelését a településen, az elöregedés 
megakadályozása érdekében. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek bio-pszicho-szociális állapotára. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenlő bánásmód elvét. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők társadalmi integrációjára. 

1.4 Az intézkedési területek részletes kifejtése 

1.4.1 

Intézkedés címe: Romák és mélyszegénységben élők társadalmi felzárkóztatásának segítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

1. Mélyszegénységben élők integrálása a munka világába 
2. Mélyszegénység komplexitásának tudatosításának hiánya. 
3. Egészségügyi és közszolgáltatásokhoz hozzáférés nem biztosított – 

ivóvíz rendszer elöregedett. 
4. Szociális és mentálhigiénés tapolcai szolgáltatások, nagyobb 

nyilvánossága a településen. 
5. Civil szervezet hiánya 
6. Közösségi terek nem megfelelő nagysága. 
7. Munka világában hátrányos megkülönböztetés. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 

1. Foglalkoztatáspolitikai fejlesztése a mélyszegénység prevenciója, 
intervenciója érdekében. 

2. A mélyszegénység bio-pszicho-szociális oldalról való megközelítése. 
3. Szűrővizsgálatok népszerűsítése Szociális és Egészségügyi Alapellátási 
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hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Intézet szolgáltatásinak megismertetése. Ivóvízrendszer fejlesztése. 
4. Egészségfejlesztési Iroda, Lelki Egészségfejlesztési Központ ingyenes 

programjaihoz való csatlakozás. 
5. Civil szervezet létrehozása. 
6. Kultúrház bővítése, tetőtér beépítése, szolgáltatásokkal, 

programkínálattal. 
7. Esélyegyenlőségi fórum működtetése, civil szervezetek bevonása. 
 
RÖVIDTÁVÚ CÉL: megfelelő hiteles információ beszerzése, 
megvizsgálása, értékelése, felhasználása a felsorolt pontokban. 
KÖZÉPTÁVÚ CÉL: kapacitások, erőforrások feltárása mozgósítása 
HOSSZÚTÁVÚ CÉL: Romák és mélyszegénységben élők társadalmi 
felzárkóztatásának segítése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

• adatgyűjtés,  
• igény és költségek felmérés 
• pályázati források monitorozása, elkészítése 
• humánerőforrás, megfelelő szakembergárda felkutatása, 

aktivizálása 
• szükség szerint vállalkozók, cégek, civil szervezetek aktivizálása, 

bevonása a cél megvalósításába. 
• lobbitevékenység 

Résztvevők és 
felelős 

Kiemelt célcsoportok, esélyegyenlőségi referensek, kompetens 
szakemberek 

Partnerek 

Kiemelt célcsoportok, polgármester, jegyző, képviselő-testület, Közös 
Önkormányzati Hivatal dolgozói, esélyegyenlőségi referensek, külső 
szakemberek (szakértők), közintézményben dolgozók, egészségügyi 
dolgozók, házi gondozók, családsegítők, gyermekjóléti és szociális 
szolgálat dolgozói, civil szervezetek, vállalkozók. 

Határidő(k) 
pontokba szedve folyamatos, problémaspecifikus elosztásban 

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

Probléma, célfókuszú eredménymérés - eredménymutató kidolgozása 
lehetséges. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Humánerőforrás, aktivitás, anyagi - pályázati forrás hiánya 

Szükséges 
erőforrások Humán, gazdasági, tárgyi erőforrások. 

 
1.4.2 

Intézkedés címe: Gyermekek esélyegyenlőségének növelése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

1. A település elöregedésének megakadályozása. 
2. A gyermekekkel kapcsolatos adatok. 
3. Szociális, egészségfejlesztési, mentálhigiénés szolgáltatások 
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ismeretének hiánya. 

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

1. A fiatalok letelepedését segítő programok kidolgozása. 
2. Figyelem az adatgyűjtésre. 
3. Szélesebb körű ismeretátadás az ellátórendszerről. 
 
RÖVIDTÁVÚ CÉL: megfelelő hiteles információ beszerzése, 
megvizsgálása, értékelése, felhasználása a felsorolt pontokban. 
KÖZÉPTÁVÚ CÉL: kapacitások, erőforrások feltárása mozgósítása 
HOSSZÚTÁVÚ CÉL: Gyermekek esélyegyenlőségének növelése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

• adatgyűjtés,  
• igény és költségek felmérés 
• pályázati források monitorozása, elkészítése 
• humánerőforrás, megfelelő szakembergárda felkutatása, 

aktivizálása 
• képzések, tanfolyamok, szupervízió felkutatása, lebonyolítása 
• szükség szerint vállalkozók, cégek, civil szervezetek aktivizálása, 

bevonása a cél megvalósításába. 
• lobbitevékenység 

Résztvevők és 
felelős 

Kiemelt célcsoportok, esélyegyenlőségi referensek, kompetens 
szakemberek 

Partnerek 

Kiemelt célcsoportok, polgármester, jegyző, képviselő-testület, Közös 
Önkormányzati Hivatal dolgozói, esélyegyenlőségi referensek, külső 
szakemberek (szakértők), közintézményben dolgozók, egészségügyi 
dolgozók, házi gondozók, családsegítők, gyermekjóléti és szociális 
szolgálat dolgozói, civil szervezetek, vállalkozók. 

Határidő(k) 
pontokba szedve folyamatos, problémaspecifikus elosztásban 

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

Probléma, célfókuszú eredménymérés - eredménymutató kidolgozása 
lehetséges. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Humánerőforrás, aktivitás, anyagi - pályázati forrás hiánya 

Szükséges 
erőforrások Humán, gazdasági, tárgyi erőforrások. 

 
1.4.3 

Intézkedés címe: Idősek életkörülményeinek javítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

1. Informatikai jártasság további fejlesztésre szorul. 
2. Idősek nappali ellátása nem Tapolcán biztosított – szolgáltatások 

ismeretei hiányosak. 
3. Időskori depresszió megakadályozása. 
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Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

1. Bővíteni kell a szolgáltatások körét. 
2. Motiválás. 
3. Tájékoztatás szolgáltatásokról. 
4. Mentálhigiénés tanácsadás szolgáltatás fejlesztése  
 
RÖVIDTÁVÚ CÉL: megfelelő hiteles információ beszerzése, 
megvizsgálása, értékelése, felhasználása a felsorolt pontokban. 
KÖZÉPTÁVÚ CÉL: kapacitások, erőforrások feltárása mozgósítása 
HOSSZÚTÁVÚ CÉL: Idősek életkörülményeinek javítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

• adatgyűjtés,  
• igény és költségek felmérés 
• pályázati források monitorozása, elkészítése 
• humánerőforrás, megfelelő szakembergárda felkutatása, 

aktivizálása 
• szükség szerint vállalkozók, cégek, civil szervezetek aktivizálása, 

bevonása a cél megvalósításába. 
• lobbitevékenység 

Résztvevők és 
felelős 

Kiemelt célcsoportok, esélyegyenlőségi referensek, kompetens 
szakemberek 

Partnerek 

Kiemelt célcsoportok, polgármester, jegyző, képviselő-testület, Közös 
Önkormányzati Hivatal dolgozói, esélyegyenlőségi referensek, külső 
szakemberek (szakértők), közintézményben dolgozók, egészségügyi 
dolgozók, házi gondozók, családsegítők, gyermekjóléti és szociális 
szolgálat dolgozói (kiemelve az idősekkel dolgozó szolgálatokat), civil 
szervezetek, vállalkozók. 

Határidő(k) 
pontokba szedve folyamatos, problémaspecifikus elosztásban 

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

Probléma, célfókuszú eredménymérés - eredménymutató kidolgozása 
lehetséges (pl.: városon belüli személyszállítás kialakítása az 
igénybevételek száma, idősotthon létesítése, annak kihasználtsága, 
mentálhigiénés tanácsadások száma) 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Humánerőforrás, aktivitás, anyagi - pályázati forrás hiánya 

Szükséges 
erőforrások Humán, gazdasági, tárgyi erőforrások. 

 
1.4.4 

Intézkedés címe: Nők foglalkoztatottsága, áldozattá válása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

1. Anyaotthon, családok átmeneti otthona hiányzik. 
2. Egyedülálló szülők 
3. Gyermeket nevelő nők foglalkoztatásának elősegítése 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 

1. Térségi összefogás. 
2. Célzott támogatások kialakítása. 
3. Családi napközi kezdeményezése. 
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rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

 
RÖVIDTÁVÚ CÉL: megfelelő hiteles információ beszerzése, 
megvizsgálása, értékelése, felhasználása a felsorolt pontokban. 
KÖZÉPTÁVÚ CÉL: kapacitások, erőforrások feltárása mozgósítása 
HOSSZÚTÁVÚ CÉL: Nők foglalkoztatottságának elősegítése. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

• adatgyűjtés,  
• igény és költségek felmérés 
• pályázati források monitorozása, elkészítése 
• humánerőforrás, megfelelő szakembergárda felkutatása, 

aktivizálása 
• szükség szerint vállalkozók, cégek, civil szervezetek aktivizálása, 

bevonása a cél megvalósításába. 
• lobbitevékenység 

Résztvevők és 
felelős 

Kiemelt célcsoportok, esélyegyenlőségi referensek, kompetens 
szakemberek 

Partnerek 

Kiemelt célcsoportok, polgármester, jegyző, képviselő-testület, Közös 
Önkormányzati Hivatal dolgozói, esélyegyenlőségi referensek, külső 
szakemberek (szakértők), közintézményben dolgozók, egészségügyi 
dolgozók, házi gondozók, családsegítők, gyermekjóléti és szociális 
szolgálat dolgozói, civil szervezetek, vállalkozók. 

Határidő(k) 
pontokba szedve folyamatos, problémaspecifikus elosztásban 

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

Probléma, célfókuszú eredménymérés - eredménymutató kidolgozása 
lehetséges. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Humánerőforrás, aktivitás, anyagi - pályázati forrás hiánya 

Szükséges 
erőforrások Humán, gazdasági, tárgyi erőforrások. 

 
 
1.4.5 

Intézkedés címe: Fogyatékossággal élők foglalkoztatottságának elősegítése. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

3. Fogyatékkal élők mozgásszegény életmódja 
4. A megváltozott munkaképességű személyek munkanélkülisége. 

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

1. Akadálymentesített felnőtt játszótér – sporteszközök telepítése, 
közvetett cél a rekreáció, szabadidő hasznos eltöltése. 
Akadálymentesített túraútvonalak kiépítése. 

2. A megváltozott munkaképességű személyek integrálása a munka 
világába. 

RÖVIDTÁVÚ CÉL: megfelelő hiteles információ beszerzése, 
megvizsgálása, értékelése, felhasználása a felsorolt pontokban. 
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KÖZÉPTÁVÚ CÉL: kapacitások, erőforrások feltárása mozgósítása. 
HOSSZÚTÁVÚ CÉL: Fogyatékossággal élők foglalkoztatottságának 
elősegítése, szabadidő hasznos eltöltéséhez lehetőség, közösségi tér kialakítása 
(felnőtt játszótér). 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

• adatgyűjtés,  
• igény és költségek felmérés 
• pályázati források monitorozása, elkészítése 
• humánerőforrás, megfelelő szakembergárda felkutatása, 

aktivizálása 
• szükség szerint vállalkozók, cégek, civil szervezetek aktivizálása, 

bevonása a cél megvalósításába. 
• lobbitevékenység 

Résztvevők és 
felelős 

Kiemelt célcsoportok, esélyegyenlőségi referensek, kompetens 
szakemberek 

Partnerek 

Kiemelt célcsoportok, polgármester, jegyző, képviselő-testület, Közös 
Önkormányzati Hivatal dolgozói, esélyegyenlőségi referensek, külső 
szakemberek (szakértők), közintézményben dolgozók, egészségügyi 
dolgozók, házi gondozók, családsegítők, gyermekjóléti és szociális 
szolgálat dolgozói (kiemelve a fogyatékkal élőkkel foglalkozó szakmai 
csoportokat), civil szervezetek, vállalkozók. 

Határidő(k) 
pontokba szedve folyamatos, problémaspecifikus elosztásban 

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

Probléma, célfókuszú eredménymérés - eredménymutató kidolgozása 
lehetséges (pl.: fogyatékos személyek munkába állásának száma, 
érzékenyített cégek száma) 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Humánerőforrás, aktivitás, anyagi - pályázati forrás hiánya 

Szükséges 
erőforrások Humán, gazdasági, tárgyi erőforrások. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A 
helyzetelemzés 

következtetéseib
en feltárt 

esélyegyenlőségi 
probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb stratégiai 
dokumentumok

kal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításána

k határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításáho

z szükséges 
erőforrások  

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1           

2           

3           

…           

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1           

2           

3           

…           

III. A nők esélyegyenlősége 

1           

2           

3           

…           

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1           

2           

3           

…           

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1           
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2           

3           

…           
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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 Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 
Fórumot hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 

• az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek 
teljesítésének nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település 
képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása, 

• annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott 
intézkedések elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen 
tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása 

• a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások 
évenkénti felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

• az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése 
képviselő-testületi döntésre 

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

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

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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3.4 Monitoring és visszacsatolás 

A HEP IT 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. 

3.5 Nyilvánosság 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja a HEP IT nyilvánosságra hozatala is, valamint a 
megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 
képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát 
igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 
érdekében. 
 
 
3.6 Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről felel:  
 
Magvas Zoltán és Pilter Balázs szociális munkatársak, esélyegyenlőségi referensek 

• Az ő feladatuk és felelősségük a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

• Folyamatosan együttműködnek a HEP Fórum vezetőjével.  
• Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy 

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

partnerek számára elérhető legyen a HEP IT.  
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 Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges lépéseket, 
köteles vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni.  
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A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

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

önkormányzat felelősével közösen 
• a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

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

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

• Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 
irányítóinak. 

• Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

 
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t. Szükséges továbbá, hogy a 
jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési 
önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, 
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak.  
 

3.7 Érvényesülés, módosítás 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  
felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 
kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 
teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselő-testületének a szükséges 
intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 
vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 
következményeinek elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 
hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 
 
I. A Raposka Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 
beépítettük. 
 
II. Ezt követően Raposka község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú 
határozatával elfogadta. 
 
 
Raposka, 2019. október 4. 
        
           
 Bolla Albert 
 polgármester 
 Raposka Község Önkormányzata 
 képviseletében 
 
 
Raposka Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak 
venni. 
 
 
 
Tapolca, 2019. október 4. 
 
 Dr. Németh Mária Anita
 Tapolcai Közös Önkormányzati  
 Hivatal Jegyzője 
 
 
 
 


