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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, Ajka Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 

esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 

bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

A település bemutatása 
 

Ajka a Dunántúl közepén, a Bakony hegység délnyugati lejtőjén, a Balatontól 40 km-re északra, 35 

km2-en elhelyezkedő, közel 30.000 lakosú iparváros. Közlekedés-földrajzi helyzete jó, hiszen a 8-as 

fő út mellett fekszik, illetve a központban átszeli a Budapestet Szombathellyel összekötő 

vasútvonal. Ajka autóbusz közlekedési csomópont is.  

Több kis patak folyik át a városon: a Torna és a Csinger-patak a belterületen, míg a Széles víz, 

Csigere- és Polányi-patak a település határain. A városban mesterségesen létrehozott Csónakázó-tó 

is található. 

Ajka, Bódé, Tósok, Tósokberénd, Ajkarendek, Bakonygyepes, Csékút, Padrag összeolvadásából 

alakult meg Ajka városa. Ezen falvakat mind a 11–13. század körül alapították. Ajka, Berénd, Bódé 

és Padrag személyek után kapták nevüket, míg Csékút, Gyepes, Rendek és Tósok földrajzi eredetű 

elnevezések. Ajka egy korábbi földbirtokos nemzetségről kapta a nevét, melyet a német Heiko 

névből származtatnak. 1278-ban már Ayka néven említik, ekkor már templommal rendelkezett. Az 

elkövetkezendő évszázadokban Ajka lassan fejlődött. Az igazi fejlődést a 19. század hozta meg, 

mivel 1836-ban felfedezték a közeli Csingervölgyben a szénkészleteket, amelynek kitermelése 

1869-től kezdődött meg. 1878-ban megalapították az üveggyárat, 1937-ben pedig a világ első 

kriptongyárát. Később nagy mennyiségű bauxitot is találtak, melynek hatására megépült az 

alumíniumkohó valamint a timföldgyár. 1959-ben nyilvánították várossá. 

 

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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Ajka képekben 
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Jelen esélyegyenlőségi program készítését segítő statisztikai adatok adnak áttekintést a város 

demográfiai helyzetéről: 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma 

az év végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2012 29048 bázis év 

2013 28775 99,1% 

2014 28487 99,0% 

2015 28284 99,3% 

2016 28071 99,2% 

2017   0,0% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

  

Megállapítható, hogy 2012 óta a Magyarországra jellemző népességcsökkenő tendencia a 

településre is jellemző. 2012-ben még 29048 fő volt Ajka lakossága, amely 2016-re 28071 főre 

csökkent. A számok ismeretében elmondható, hogy az elmúlt öt évben 3 %-kal csökkent az állandó 

népesség.  

 

Férfiak Nők
Összese

n

Férfiak

(TS 0303)

Nők

(TS 0304)

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 14 001 15 060 29 061 48,18% 51,82%

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

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 1 782 1 666 3 448 6,13% 5,73%

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 331 334 665 1,14% 1,15%

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 8 699 8 428 17 127 29,93% 29,00%

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 1 124 1 331 2 455 3,87% 4,58%

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 2 151 3 428 5 579 7,40% 11,80%

Korcsoport 

Fő

Az állandó népességből a 

megfelelő korcsoportú nők 

és férfiak aránya (%)

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)
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A település korszerkezetére az országosan is megfigyelhető jellemzők érvényesek. Összességében 

a nők száma magasabb, mint a férfiak száma. Azonban ez az arány korcsoport szerint változik. 

Idős kor esetén, vagyis körülbelül 60 éves kortól, a nők száma magasabb lesz, mint a férfiaké. 60 

éves korig, ha nem is túlzottan, de a férfiak száma magasabb. A 15-17 éves korosztály esetén pedig 

szinte egyezés tapasztalható a nemek számában. 

 

Változás

2001 2011 Fő

15 éves gyermekek száma 0

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 462 345 -117

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 454 311 -143

Összesen 916 656 -260

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok

Fő

Korcsoport

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma

 
 

Az adatokból egyértelműen látható, hogy a két felmérés között eltelt 10 évben jelentősen csökkent 

a 16, 17 évesek száma. Több, mint 30 %-os csökkenés tapasztalható a 17 éves korosztály körében és 

25 %-os csökkenés a 16 éves korosztály körében. 
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3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú 

állandó lakosok 

száma (fő) 

(TS 0327) 

Öregedési index 

(%) 

(TS 0401) 

2012 5175 3474 148,96% 

2013 5328 3467 153,68% 

2014 5455 3455 157,89% 

2015 5579 3448 161,80% 

2016 5746 3456 166,26% 

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

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

   

 

 
 

Veszprém és Székesfehérvár adataival összehasonlítva az értékeken látszik, hogy a 0-14 év 

közöttiek száma alacsonyabb arányait tekintve, mint a másik két városban. Ennek oka a születések 

számának csökkenése, valamint az elöregedés folyamata. A számadatokból is kitűnik, hogy az 

országos statisztikával megegyezően Ajka esetén is a 65 év feletti nők vannak többségben. 

 

2012 óta évenként körülbelül 4-5 százalékponttal emelkedik az öregedési index mértéke, amely 

2016-ra már elérte a 166 %-ot. Ez az érték magasnak mondható, és erősen elöregedő 

településszerkezetet mutat. 
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 

Állandó jellegű 

odavándorlás 

(TS 0601) 

Elvándorlás 

(TS 0600) 
Egyenleg 

Állandó oda-, és 

elvándorlások 

különbségének 1000 

állandó lakosra vetített 

száma 

(TS 0602) 

2012 301 361 -60 -2 

2013 324 398 -74 -2,5 

2014 408 503 -95 -3,21 

2015 390 528 -138 -4,71 

2016 482 569 -87 -2,99 

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

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

    

 

 
 

A városban 2015-ig folyamatosan emelkedett az elvándorlók száma, amely hozzájárult a népesség 

csökkenéséhez. 2016-ra az elvándorlások száma visszaesett, amely köszönhető annak is, hogy 

Ajkán már nem a munkanélküliség, hanem a munkaerőhiány vált jellemzővé, ezért a fiatalok 

tanulmányaik befejezése után nagy eséllyel már a városban is találhatnak munkát és nem 

szükséges a településről elköltözniük. A település lakosságmegtartó erejének növelése nehéz és 

rendkívüli erőfeszítéseket kívánó feladat, ezért mindenképpen pozitívumként értékelhető tény, 

csökkent a települést elhagyók száma az elmúlt évek alatt. 
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Élveszületések száma 

(TS 0701) 

Halálozások száma 

(TS 0702) 

Természetes 

szaporodás (fő) 

(TS 0703) 

2012 197 366 -169 

2013 246 372 -126 

2014 220 350 -130 

2015 224 395 -171 

2016 222 369 -147 

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

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

  

     

 
 

A lakosságszám redukálódása jelentősen összefügg a természetes szaporodás csökkenésével, a 

halálozások számának növekedésével és az elvándorlással. Sajnos ezzel kapcsolatban elmondható, 

hogy a természetes szaporodás és halálozás különbsége 2012 óta nő. Habár az élve születések 

számánál nem tapasztalható olyan drasztikus csökkenés, mint a 2008-2011. közötti években. 2015 

óta a születések számának csökkenése figyelhető meg, azonban a csökkenés kismértékű, 1-2 fő 

fogyás tapasztalható a korábbi évekhez képest. Ezenkívül a halálozások számának növekedése 

tapasztalható, azonban nem lineárisan növekszik, hanem váltakozó, csökkenő-növekvő tendenciát 

mutat. Összességében a természetes szaporodás évek óta negatív értékeket mutat, vagyis 

magasabb a halálozások száma az élve születések számánál, de az is elmondható, hogy ingadozó 

ez az érték, hol nagyobb, hol kisebb mértékű a fogyás. 

Ajka népmozgalmi adatainak alakulása nem tekinthető kedvezőnek, ezt a statisztikai adatok is 

alátámasztják. 

 

A város a közép-dunántúli régió meghatározó ipari központja. A MAL Zrt., a Bakonyi Erőmű Zrt., 

az Ajka Kristály Kft., a Bourns Kft., a Le Belier Magyarország Formaöntöde Rt. és a Payer 
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Industries Hungary Kft. évtizedek óta meghatározó üzemei a városnak, mellettük jelentős szerepet 

töltenek be az egymással együttműködő kis és középvállalkozások. Az ipari parkba betelepült 

üzemek profilját a járműipar, a fémszerkezetgyártás, a fémmegmunkálás, az elektronika és a 

csomagolástechnika jellemzi. 2007-ben alakult meg az Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter, 

a közép-dunántúli régió egyik fontos gazdasági integrációja. 

 

Ajka a térség oktatási központja, a környékbeli településekről közel 500 általános- és középiskolás 

diák utazik be naponta. Az önkormányzat és a Pápai Tankerületi Központ mindent megtesz, hogy 

korszerű, jól felszerelt intézményeket biztosítson a diákok számára. Az önkormányzat 

folyamatosan pályázik közintézményeinek bővítésére, fejlesztésére, felújítására. Egy beruházás 

tervezésekor, pályázat előkészítésekor a város vezetősége figyelembe veszi az esélyegyenlőségi 

szempontokat és azon dolgozik, hogy hátrányos megkülönböztetés senkit ne érhessen. 

A város évek óta fokozott figyelmet fordít intézményeinek felújítására, akadálymentesítésére. A 

településen 8, tagintézményeivel együtt számolva 11 iskola, egy bölcsőde és 2 óvoda ( amelyből az 

egyik óvoda jelenleg 7 feladatellátási hellyel működik ) található. Az óvodai férőhelyek száma 850 

fő az Ajka Városi Óvoda esetén. Mivel a feladatellátási helyek száma 2019-ben egyel csökken, 

emiatt a férőhelyek száma is 850 főről 800 főre változik.  

 

Megtalálható itt még a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ajkai Tagintézménye, 

amelynek feladata a beilleszkedési, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességekkel 

küzdő gyermek problémáinak feltárása, ennek alapján szakvélemény készítése, a gyermek 

rehabilitációs célú foglalkoztatása a pedagógus és a szülő bevonásával, továbbá az óvoda 

megkeresésére szakvélemény készítése az iskolakezdéshez, ha a gyermek fejlettsége, egyéni 

adottsága ezt szükségessé teszi.  

 

A köznevelési törvény által meghatározottan az intézmény az alábbi szakszolgálati feladatokat 

látja el:  

 

- korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás  

- fejlesztőnevelés  

- szakértői bizottsági tevékenység  

- nevelési tanácsadás  

- logopédiai ellátás  

- konduktív pedagógiai ellátás  

- gyógytestnevelés  

- óvoda és iskolapszichológusok munkájának összefogása, segítése, koordinálása  

- kiemelten tehetséges gyermekek gondozása 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program 4.3./c. pontjában a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Ajkai Tagintézménye által végzett tevékenység részletesebben kerül kifejtésre. 

 

Ajka város Önkormányzatának Intézményeként 1987. november 1- én alakult meg Ajkán, akkori 

nevén a Családsegítő Központ. 1997-ben a szociális intézmények összevonásával és a Családsegítő 

Központ integrálásával jött létre a Családsegítő és Gondozási Központ. 2013. július 1-től az 

intézmény megszűnt és két jogutóddal működik tovább. 5 település Ajka, Öcs, Szőc, Halimba és 

Úrkút önkormányzatai hozták létre a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulást, mely 

fenntartója a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak. 

2016. január 01. napjával, jogszabályváltozásoknak köszönhetően a Térségi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat átszervezésére került sor, létrejött az Ajkai Család- és Gyermekjóléti 
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Központ. A korábbi családsegítés és gyermekjóléti szolgálat összevonásával alakult meg az 

intézmény család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai egysége, majd új szakmai egységként került 

létrehozásra a család- és gyermekjóléti központ. Az intézmény fenntartója Ajka Város 

Önkormányzata. 

A házi segítségnyújtás biztosítása továbbra is az intézmény feladata Ajka, Halimba és Öcs 

településeken, mivel a helyi önkormányzatok – fenntartva a korábbi Térségi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Társulást – az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központot bízták meg a szolgáltatás 

ellátásával.  

Az intézmény ellátási területe a család- és gyermekjóléti szolgálat és a házi segítségnyújtás 

tekintetében Ajka, Halimba és Öcs településekre terjed ki, a család- és gyermekjóléti központ 

ellátási területe az Ajkai Járás valamennyi települése. Mára egy komplex, egymásra épülő 

szolgáltatási kínálattal rendelkezik az intézmény, mely gyermekeknek, családoknak, pszichiátriai 

betegeknek, fogyatékkal élőknek, hajléktalanoknak és időseknek nyújt szolgáltatásokat. 

 

Az Ajkai Önkormányzat fenntartásában működik a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ 

néven egy másik intézmény, amely a következő szolgáltatásokat biztosítja: 

 

- Idősek otthona működtetése, amely egy emelt színvonalú bentlakásos intézmény, melynek 

illetékessége az ország egész területe. 42 férőhelyen idősek végleges gondozását, ápolását látja el. 

Egy- illetve kétágyas szobákban teljes körű ellátással napi háromszori étkezéssel, ruházattal, 

textíliával, gyógyszerrel történő ellátás, mentális gondozás, foglalkoztatás szervezés biztosított. 

 

- Hajléktalan személyek átmeneti szállása, amely 16 férőhelyen biztosít bentlakásos 

átmeneti elhelyezést hajléktalanok számára. Éjszakai pihenés, fürdési, mosási, ételmelegítési 

lehetőség, továbblépésben való segítés biztosított. 

 

- Idősek Klubja, amely 50 férőhelyen biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra, 

étkezésre, társas kapcsolatokra, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére azoknak, akik 

lakásukon élnek. 

 

- Időskorúak Gondozóháza, amely 20 férőhelyen idősek átmeneti gondozását, ápolását 

biztosítja teljes körű ellátással. A szolgáltatás 1 évre vehető igénybe, mely indokolt esetben 1 évvel 

meghosszabbítható. A lakók számára kiváló körülmények biztosítottak. Akadálymentes és 

korszerű vizesblokkok, vakok, mozgássérültek és nagyothallók részére speciális eszközök 

beszerzése után igényes, szép intézményben élhetnek az időskorúak. 

 

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, amely a lakásukon élő és a segélyhívó készülék 

megfelelő használatára képes időseknek, fogyatékkal élőknek a felmerülő krízishelyzetek 

elhárítására nyújtott 24 órás szolgáltatás. 

 

- Szociális étkeztetés, amely a rászorulók részére napi egyszeri meleg ételt, háziorvos 

javaslatára diétás étkezést biztosít.  

 

A megyei szintű feladatokat ellátó Magyar Imre Kórház 1972 óta biztosítja a város és a térség 

lakóinak egészségügyi ellátását. 

 

A városban található a kistérség legnagyobb kulturális intézménye a Nagy László Városi 

Könyvtár és Szabadidő Központ, amely részintézményeinek segítségével az ifjúság 

közművelődése, a felnőttoktatás-továbbképzés, táboroztatás, szabadidős tevékenységek – 
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készségfejlesztés, módszertani-szakmai segítségnyújtás; széles spektrumú programajánlatok által a 

város és térségének lakosságát, annak valamennyi rétegét megcélozza. 

A megújult Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ a város kulturális életének 

mozgatórugója. A 2007-2010 között felújított központi intézménye felnőtt-, és gyermek 

könyvtárral, 500 férőhelyes modern színházteremmel és 75 férőhelyes kamarateremmel, kiállító 

teremmel, valamint információs központtal várja a látogatókat. 

 

Ajka, „az iparból született város”, jellegéből adódóan számos ipartörténeti emlékhellyel 

büszkélkedik, melyek különlegességeit több helyi múzeum is őrzi. A Parkerdőben található 

Bányászati Múzeum, eredeti formában megőrzött gépházzal, aknaházzal, kovácsműhely – 

kiállítótermekkel, földalatti tárolókkal hazánk első szabadtéri technikatörténeti emlékmúzeuma, az 

ajkai szénbányászat műszaki és történeti emlékeit gyűjti. Az épületegyüttes 2010 szeptemberében 

megújult és az újabb fejlesztéseknek köszönhetően hamarosan interaktív bemutatóhellyé válik.  

A belvárosban a templom dombon fekszik a 18. századi evangélikus lelkészlakból kialakított 

Városi Múzeum és Fotógaléria. Emellett turisztikai szempontból fontos még megemlíteni az 

üveggyártás történetét, valamint a településen készült legszebb termékeket bemutató Ajka Kristály 

Múzeumot is. 

 

 

Értékeink, küldetésünk 
 

A város esélyegyenlőségi programját Magyarország Alaptörvényének II. cikkében leírt eszme 

alapján készítettük el, miszerint „Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az 

élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.” 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésével célunk, hogy a városban élő gyermekek, idősek, 

nők, mélyszegénységben élők, romák, fogyatékkal élők esélyegyenlőségét biztosítsuk, valamint az 

egyenlő bánásmód feltételeit megteremtsük. 

Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésekor figyelembe vettük Magyarország Alaptörvényének 

XV. cikkében megfogalmazott értékeket, úgy mint „Magyarország az alapvető jogokat 

mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, 

politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb 

helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.” 

A Program elkészítése során figyeltünk arra, hogy az előforduló lakhatási szegregációt és oktatási 

kirekesztődést felszámoljuk. Törekszünk a hátrányos helyzetű csoportok képzettségi és 

foglalkoztatottsági szintjének növelésére, azon okból, hogy az itt élők minél nagyobb eséllyel 

legyenek jelen a szabad munkaerő-piacon. Elősegítjük a közszolgáltatásokhoz, egészségügyi és 

szociális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtését. Küldetésünk továbbá a 

megfelelő lakókörnyezet kialakítása a településünkön élő hátrányos helyzetű csoportok számára. 

 

Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

Ajka település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a közszolgáltatásokhoz 

történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, szegregációmentességet, a 

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

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 



 13 

köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 

az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

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

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 

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

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

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

HEP IT tartalmazza. 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá 

kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

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

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

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

elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

Mötv.) 

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

Szt.) 

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

törvény) 

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

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

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

előírásaira. 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását saját fenntartású intézményeiben végzi, illetve 

azok teljesítésére feladatátvállalási szerződést köt.  

Feladatátvállalási szerződés jött létre Ajka Város Önkormányzata és a Molnár Gábor Műhely 

Alapítvány között. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. 

évi III.tv. 120. §-a alapján az önkormányzat kötelezően ellátandó- fogyatékosok nappali ellátása- 

feladatát a Molnár Gábor Műhely Alapítványnak adta át 2000. április 1. napjától. A Molnár Gábor 

Műhely Alapítvány célja az értelmi fogyatékosok, szociálisan hátrányos helyzetűek terápiás célú 

fejlesztése, társadalmi beilleszkedésük elősegítése, támogatása, foglalkoztatásuk lehetőségeinek 

megteremtése. Az önkormányzat a feladat ellátásához ingyenes használatra az alapítványnak 

átadott két az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant, valamint évi 10.000.000.- Ft 

támogatásban részesíti a feladat ellátót.  

 

További kötelező feladatait, amelyekben az esélyegyenlőségi célcsoportok is érintve vannak, az 

önkormányzat saját intézményeiben látja el. Ilyen például a 2016. január 01. napjával, 



 15 

jogszabályváltozásoknak köszönhetően a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

átszervezése során megalakult Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ. 

Az intézmény ellátási területe a család- és gyermekjóléti szolgálat és a házi segítségnyújtás 

tekintetében Ajka, Halimba és Öcs településekre terjed ki, a család- és gyermekjóléti központ 

ellátási területe az Ajkai Járás valamennyi települése. Mára egy komplex, egymásra épülő 

szolgáltatási kínálattal rendelkezik az intézmény, mely gyermekeknek, családoknak, pszichiátriai 

betegeknek, fogyatékkal élőknek, hajléktalanoknak és időseknek nyújt szolgáltatásokat. 

Az intézmény végzi többek között a gyermekjóléti szolgáltatást, helyettes szülőnél elhelyezettek 

ellátását, házi segítségnyújtást, családsegítést.  

 

A másik ilyen intézmény a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ, amely az Ajkai 

Önkormányzat fenntartásában működik. Az intézmény látja el a szociális étkeztetést, a nappali 

ellátást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, működteti az Időskorúak Gondozó Házát, az 

Idősek Otthonát, az Idősek Otthonát emelt szintű férőhelyekkel és a Hajléktalan Személyek 

Átmeneti Szállását." 

 

Az önkormányzat minden évben a szociálisan rászorulók részére meghirdeti a Bursa Hungarica 

ösztöndíjpályázatot. A beérkezett pályázatokról a Művelődési- Oktatási és Sportbizottság dönt. A 

döntés pontozási tábla alapján történik.   

Ajka Város Önkormányzata támogatja a települési sportegyesületeket is, amelyeknek több esetben 

mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű, roma gyermekek is tagjai. Ezek az egyesületek, mint a 

Boxer Sportegyesület, a Boxsuli Ajka SE kiemelt támogatást is kapnak. 



 16 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

Ajka város új Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2015-ben készült el. A dokumentumban 

ugyancsak fontos szerepet játszik az esélyegyenlőség, hiszen a stratégiai célok között szerepel „A 

város jövője = az épített és természeti környezet megóvása és fenntartható fejlesztése”. Ennek része 

a városi lakás- és életkörülmények javítása: városkép, közterületek, közlekedési kapcsolatok 

fejlesztése, lakásállomány energetikai korszerűsítése, ami szorosan együtt jár az épületek 

akadálymentessé tételével. Másik cél „Az emberek jövője = az egyén és a közösség boldogulásának 

és sikerének segítése”, ezen belül pedig a lakosság egészségi állapotának javítása, egészségügyi 

infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése. A stratégiai célok megvalósítását 8 kulcsprojekt 

meghatározásával kívánja a város hatékonyan elősegíteni, a stratégia célok operatív 

megvalósítását ezzel is biztosítva. A kulcsprojektek között szerepel a szociális városrehabilitáció. 

A város az Integrált Városfejlesztési Stratégia részeként Antiszegregációs Tervvel is rendelkezik, 

amely kimondja, hogy nem alakult ki szegregációs kritériumoknak megfelelő lakókörnyezet, 

ugyanakkor a szociális problémák jelen vannak a városban, amelyeket szükséges megoldani. Ezért 

intézkedéseket dolgoztak ki gettósodás, szegregátumok kialakulásának megelőzésére:  

 

 - Antiszegregációs szemlélet és esélyegyenlőség biztosítása. 

-  Az elszegényedés megelőzése, negatív hatásainak kivédése. 

-  Lakhatási szegregáció felszámolása. 

- A hátrányos helyzetű lakosság gyermekeinek nevelési-oktatási integrációja. 

Ajka Város Önkormányzata Településfejlesztési Koncepciójában 5 fő célt határozott meg, 

amelyek a következők  

- A városi életkörülmények javítása: a lakáskörülmények és a környezeti feltételek javítása, 

a panelos részek és környezetük megújítása, infrastrukturális hiányok enyhítése.  

- A szociális biztonság megalapozása, hogy a város lakossága a születéstől a kisgyermek, 

fiatal, majd felnőtt és később nyugdíjas életének minden egyes szakaszában érezze a 

városhoz való tartozást. (Útravaló program) 

- Megfelelő szolgáltatási hálózat kiépítése és az oktatási rendszer bővítése térségspecifikus 

szakképzési lehetőségekkel: az egészségügyi és oktatási, hivatali hálózat racionális 

átszervezése, technikai és szakmai színvonalának emelése( térség szervező szerep 

erősítése). 

- A munkahelyteremtő beruházások, a külső tőke bevonásának ösztönzése, mely elősegíti 

az ipari szerkezetváltást, és innovációt: vállalkozások letelepedését szolgáló támogatások 

és politika érvényesítése. 

- A térségi integráció fejlesztése: a regionális elérhetőség javítása, a kistérség települései 

közötti kapcsolat, kooperáció javítása. Európai Unió által biztosított források térségi 

pályázatokkal való megszerzése.  
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A fent felsorolt célok megvalósulása közvetett vagy közvetlen módon hozzájárul az 

esélyegyenlőség megteremtéséhez. A munkahelyteremtés, az épületek, közterületek 

korszerűsítése, az infrastrukturális hiányok mérséklése mind olyan célok, amelyek a HEP 

intézkedési tervében is megjelennek.  

A város 2017-ben elkezdte új Városfejlesztési Koncepciójának elkészítését, amelyet még a 

képviselő-testület ez idáig nem fogadott el. Ebben szerepel az „Egyensúlyos társadalomszerkezet, 

egészséges emberkincs” elnevezésű prioritás, amelynek része a helyi hátrányos helyzetű és a 

bevándorló alacsonyabb státuszú népesség lehető legnagyobb részének integrálása, időskorú 

aktivitás lehető leghosszabb idejű fenntartása, az idős lakosok készségeiknek, egészségi-fizikai 

állapotuknak megfelelő társadalmi szerepvállalásának ösztönzése. Speciális intézkedések 

szolgálják a szociálisan hátrányos helyzetűek sportoláshoz való hozzáférését, fogyatékkal élők 

sportolását, illetve az idősek minél nagyobb arányú bevonását valamilyen sport és rekreációs 

tevékenységbe. 

A költségvetési koncepcióban jelennek meg azon pénzügyi források, amelyek a fent részletezett 

célok megvalósítását szolgálják. 

 A Sportkoncepció is érinti az esélyegyenlőségi célcsoportokat, hiszen a sporttal kapcsolatos 

kiemelt területek, irányelvek között szerepel a hátrányos helyzetű fiatalok sportolási esélyeinek 

növelése, valamint a fogyatékkal élők sportolási lehetőségének biztosítása. 

Az Ajka Járás Esélyteremtő Programterve 2015-ben készült el. Az anyagban számos programelem 

foglalkozik az esélyegyenlőségi célcsoportokkal. 

A következő akcióprogramok érintik az esélyegyenlőségi célcsoportokat: 

 

1. Az ajkai járás településein a munkaerőpiaci beilleszkedését segítő, társadalmi 

együttműködést erősítő és mentális problémák kezelését segítő szociális programok.  

 

Ezen belül: 

 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése. 

 Munkaerőpiaci beilleszkedést segítő komplex foglalkoztatási szolgáltatások. 

 Mentális problémák kezelését segítő és egészségi állapot javítását célzó programok.   

 

2. Csingervölgy komplex fejlesztése. 

 

Ezen belül: 

 Csinger városrész szociális városrehabilitációja. 

 

3. Halmozottan hátrányos helyzetűek foglalkoztatásba való bevonása, a munka világába 

történő visszavezetése. 

 

4. Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása társadalmi vállalkozások 

fejlesztésével. Környezetbarát helyi termékek előállítása és piacra juttatása atipikus 

foglalkoztatási formák bevezetésével.  
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

2013. július 1-től szűnt meg az ajkai Családsegítő és Gondozási Központ, amely jelenleg két 

jogutóddal működik tovább. 5 település Ajka, Öcs, Szőc, Halimba és Úrkút önkormányzatai hozták 

létre a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulást, mely fenntartója a Térségi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálatnak. 

2016. január 01. napjával, jogszabályváltozásoknak köszönhetően a Térségi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat átszervezésére került sor, létrejött az Ajkai Család- és Gyermekjóléti 

Központ. A korábbi családsegítés és gyermekjóléti szolgálat összevonásával alakult meg az 

intézmény család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai egysége, majd új szakmai egységként került 

létrehozásra a család- és gyermekjóléti központ. Az intézmény fenntartója Ajka Város 

Önkormányzata.  

Az intézmény ellátási területe a család- és gyermekjóléti szolgálat és a házi segítségnyújtás 

tekintetében Ajka, Halimba és Öcs településekre terjed ki, a család- és gyermekjóléti központ 

ellátási területe az Ajkai Járás valamennyi települése.  

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Az adatgyűjtés során alapvető probléma volt, hogy 2017. évi adatok csak nagyon ritkán álltak 

rendelkezésre, illetve, hogy több forrásból származó ugyanazon adatok nagymértékben 

eltértek/eltérhettek egymástól.  

A táblák kitöltésében a TEIR adatbázisnak volt a leghangsúlyosabb szerepe, hiszen sokkal 

gyorsabban lehetett innen információkhoz jutni, mint más forrásokból. Emellett sok segítséget 

nyújtottak az adatok összegyűjtésében a városi iskolák, óvodák, bölcsőde és Szociális Szolgáltató 

és Gondozási Központ, az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ, a Molnár Gábor Műhely 

Alapítvány, a Pápai Tankerületi Központ, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási 

Hivatal, valamint a rendőrség. Az időseket érintő kérdésekben pedig a helyi nyugdíjas klubok 

képviselői adtak iránymutatást.  
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A mélyszegénység fogalma a XX. században jelent meg először. Számos helyen sokféleképpen 

értelmezik. Vonatkozhat emberre vagy akár embercsoportra is. Magyarországon a 

mélyszegénység fogalmát gyakran azonosítják a cigánysággal, azonban ez nem igaz, hiszen a 

mélyszegélyek körülbelül 50 %-át teszi ki a roma nemzetiség. A mélyszegénység nem csak 

tudományos fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége is. Egy ember vagy 

embercsoport tartósan a létminimum alatt él és egyedül, segítség nélkül nincs is esélye, hogy ebből 

a helyzetből kiemelkedjen. Ilyen esetekben beszélhetünk mélyszegénységről. Ennek az állapotnak 

a kialakulása többféle okra vezethető vissza. Ilyen okok lehetnek a társadalmi-, gazdasági 

hátrányok, alacsony iskolázottság, foglalkoztatottság hiánya. Ezek mind hozzájárulnak a 

mélyszegény kialakulásához. 

Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, 

közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. 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. 

A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben 

élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. 

 

Forrás: Cserti Csapó Tibor – Orsós Anna: A mélyszegénységben élők és a cigány/romák helyzete 

esélyegyenlősége 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése 

alapján a jövedelem: – az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint figyelemmel az (1b) és (1c) 

bekezdésben foglaltakra – az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 

aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint 

meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), 

ideértve a Szjatv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és 

ab) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó 

vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített 

közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni; 

b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni 

értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett – 

összeg, amelynek 

ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy 

bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 

természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az 

ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az 

általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott 

gépjármű. 
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Emellett a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. § -a értelmében jövedelem: 

az a személyi jövedelemadóról szóló törvényben adóköteles jövedelemként meghatározott 

belföldről vagy külföldről származó vagyoni érték, bevétel, amelynek havi összege meghaladja a 

mindenkori legkisebb munkabér összegét; rendszeres jövedelem: a legalább három egymást 

követő hónapban keletkezett jövedelem. 

 

A mélyszegénységben élők számáról pontos információ nem áll rendelkezésre, ezért csak a 

helyzetelemzés során összegyűjtött lakhatási, foglalkoztatási, iskolázottsági adatokból lehet 

következtetni helyzetükre. A településen mélyszegénységben élők hozzávetőleges számáról 

információt ad még a szociális bérlakásokban élők, valamint a hajléktalanok száma.  

 

A városban két hajléktalan szálló működik. Az egyik 16 férőhelyes.  Itt 4 nő és 12 férfi ellátása 

biztosított. Az egyház által fenntartott hajléktalan szállón 10 fő tartózkodik. A szállók 100 %-os 

kihasználtsággal működnek. Általában nyugdíjas korú, csökkent munkaképességű, beteg emberek 

tartózkodnak az intézményben. A fluktuáció nem nagyon jellemző. A szerzett adatok alapján 

elmondható, hogy a hajléktalan szállók esetén kicsi a várólista. 1 főről van tudomásunk, aki 

szeretne bekerülni. A Máltai Szeretetszolgálat működteti a városban a hajléktalanok nappali 

melegedőjét és a november 1.- április 30. közötti időszakban működő éjjeli menedéket. Jelenleg az 

éjjeli menedéket 11-12 fő használja. Ajka város közigazgatási területén, az utcán és nem lakás 

céljára szolgáló helyiségekben életvitelszerűen 15-20 hajléktalan ember él az Ajkai Család- és 

Gyermekjóléti Központ adatai alapján. 

Ajka Város Önkormányzatának 28/2015 (XII.10.) helyi rendelete foglalkozik az önkormányzati 

lakások bérletével. A rendelet 22 §-a szabályozza a bérlakásra jogosultak körét. 

Az összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakások száma 70. Ebből 4 db 

nem kiadható és 2 db üres (2019. januári adat alapján). Összesen 64 db szociális bérlakás van 

használatban a településen. Pontos létszám a lakók számáról nincsen. A szociális bérlakásokra 

várólista nincsen azonban egy évben 1-2 kérelem akad, amit amiatt szükséges elutasítani, mert az 

igénylő nem jogosult a bérlakás igénybevételére. 

 

Ezek az emberek nagy hányadban segélyekből, családtámogatási ellátásokból, illetve maximum 

egy fizetésből, illetve nagy általánosságban minimál bérből élnek.3.2 Foglalkoztatottság, 

munkaerő-piaci integráció 

 

A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi 

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

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

foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek 

változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az 

elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

15-64 év közötti állandó népesség 

(fő) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők 

száma (fő) 

Férfi                 

(TS 0803) 

Nő 

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

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2012 10722 10693 21 415 544 5,1% 542 5,1% 1 086 5,1% 

2013 10554 10529 21 083 572,25 5,4% 472,5 4,5% 1 045 5,0% 

2014 10361 10326 20 687 392,5 3,8% 367,25 3,6% 760 3,7% 

2015 10154 10093 20 247 353,5 3,5% 342 3,4% 696 3,4% 

2016 9960 9899 19 859 288,75 2,9% 285 2,9% 574 2,9% 

2017 n.a. n.a. n.a. 255,75 n.a. 223,75 n.a. 480 n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012. óta folyamatosan csökken a regisztrált munkanélküliek aránya. 2016. évi adat alapján a 

regisztrált álláskeresők aránya 2,9 %, amely alacsonynak mondható. Az érték a megyei 

arányoknak megfelelő, az országos átlaghoz viszonyítva pedig alacsonyabb. Az alacsony 

munkanélküliségi arány ellenére magas a be és kilépők aránya, vagyis a városban nagy mozgás 

figyelhető meg a munkaerőpiacon. Bizonyos munkakörökben munkaerőhiány alakult ki. Ezért 

jellemző a településen a külföldi munkások (ukrán) foglalkoztatása. 
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Az adatok alapján látható, hogy magasabb a férfi álláskeresők aránya, mint a nőké. Azonban 

elmondható, hogy a nők és férfiak aránya közti különbség 2012 óta folyamatosan csökken. Ennek 

köszönhetően 2016. évre a férfi és a női álláskeresők aránya szinte megegyezik. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 086 1 045 760 696 574 392

Fő 11 18,5 23,25 12,5 13,75 8,75

% 1,0% 1,8% 3,1% 1,8% 2,4% 2,2%

Fő 136 143,25 102 101,25 74,5 39

% 12,5% 13,7% 13,4% 14,6% 13,0% 9,9%

Fő 147 140,5 85 70,25 56,25 32

% 13,5% 13,4% 11,2% 10,1% 9,8% 8,2%

Fő 121,25 112,5 89,75 79,25 62,25 39,25

% 11,2% 10,8% 11,8% 11,4% 10,8% 10,0%

Fő 122,75 103,25 71,75 74 55,75 37,75

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

Fő 126,75 114,25 76,5 72,25 59,5 41,25

% 11,7% 10,9% 10,1% 10,4% 10,4% 10,5%

Fő 133,5 129 85,75 71,75 60,5 36,5

% 12,3% 12,3% 11,3% 10,3% 10,5% 9,3%

Fő 149 145,25 102,75 79,5 61 37,5

% 13,7% 13,9% 13,5% 11,4% 10,6% 9,6%

Fő 123,75 124 93,75 87,75 75 53

% 11,4% 11,9% 12,3% 12,6% 13,1% 13,5%

Fő 15 14,25 29,25 47 55,25 67

% 1,4% 1,4% 3,8% 6,8% 9,6% 17,1%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

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

35-39 év (TS 1006)

40-44 év (TS 1007)

50-54 év (TS 1009)

45-49 év (TS 1008)

Regisztrált munkanélküliek/ 

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen

20 év alatti (TS 1002)

20-24 év (TS 1003)

25-29 év (TS 1004)

30-34 év (TS 1005)

55-59 év (TS 1010)

59 év feletti (TS 1011)

Fő 

összesen
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A regisztrált munkanélküliek korcsoportos eloszlása szerint a munkanélküliségi mutatók értéke 

2012. óta általában csökkentek. Ez alól egyértelmű kivételt képez az 59 év felettiek korosztálya, 

hiszen náluk erőteljes emelkedés tapasztalható. Az 55-59 év korosztály esetén tapasztalható 

emelkedés, azonban nem olyan nagy mértékű, mint az idősebb korosztálynál. A fiatal 

korosztálynál 20 év alatt és 20-24 év között ingadozás tapasztalható, amely a 20 év alatti rétegnél 

összességében inkább emelkedést mutat. 

A tábla életkor szerinti megoszlása rávilágít arra, hogy az 55 év feletti munkanélkülivé vált 

lakosság elhelyezkedése nagyon nehézkes, szinte lehetetlen. 

 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők

2012 21,11 225 255 480 46,9% 53,1%

2013 18,69 211 179 390 54,1% 45,9%

2014 19,73 108 116 224 48,2% 51,8%

2015 20,52 130 132 262 49,6% 50,4%

2016 25,64 106 99 205 51,7% 48,3%

2017 23,25 89 74 163 54,6% 45,4%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, KSH-tájékoztatási adatbázis

180 napon túli nyilvántartott 

álláskeresők száma nemek szerint

Nők és férfiak aránya, a 180 

napon túli nyilvántartott 

álláskeresőkön belül

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma és aránya nemek szerint

Év 

180 napnál 

hosszabb ideje 

regisztrált 

munkanélkülie

k aránya (TS 
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A táblázat a munkanélküliség évek alatti elmélyülésének százalékos megoszlását mutatja. A 180 

napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma növekedik. 2016. évben volt a 180 napnál 

hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek aránya a legmagasabb 25,64 %. 2017-ben ez az érték 

csökkent, de még mindig magas. 

A tartós munkanélküliség férfiak és nők esetén is hasonló képet mutat. Nagy különbségek nem 

tapasztalhatók a nemek között. A tartós munkanélküliek számának emelkedése több okra is 

visszavezethető, de a tartós munkanélküliség oka az esetek nagy hányadában az egészségügyi 

alkalmatlanság. 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

Tapasztalatok szerint az alacsony iskolai végzettség az elhelyezkedésnek nem gátló tényezője. 

Sokkal inkább az egyéb kompetenciák okozzák az alacsony iskolai végzettségűek nehézkes 

elhelyezkedését. Érdemes különbséget tenni férfiak és nők között, ugyanis az alacsony iskolai 

végzettséggel is végezhető munkák Ajkán általában a nagy monotonitástűrést igénylő 

munkakörök. Az ilyen jellegű munkák nők által inkább preferáltabbak. A legtöbb cégnél 

folyamatosan van felvétel különböző betanított munkákra, ahová elég a 8 általános végzettség.  

 

c) közfoglalkoztatás 

 

Közfoglalkoztatásban jellemzően azok az álláskeresők vesznek részt, akik különböző okok miatt 

(pl. bejárási nehézség, családi, egészségi, mentális problémák, tapasztalat, gyakorlat hiánya) nem 

képesek elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Ajkán az önkormányzaton kívül az 

intézmények és civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) foglalkoztatnak álláskeresőket ezzel a 

támogatási formával.  

A közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma 2013-2014 években volt a legmagasabb, azóta 

számuk folyamatosan csökken. A közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiacon történő 

elhelyezkedését segíti a „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” elnevezésű központi 

munkaerőpiaci program is, amelynek egyik támogatási eleme az elhelyezkedést segítő juttatás, a 

másik eleme pedig a szakmai segítő nyújtás támogatása.  
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d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 

közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási 

területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

 

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyeinek növelése érdekében, a mobilitás elősegítésére is 

állnak rendelkezésre támogatási eszközök. A jogszabály lehetőséget ad helyközi utazás, csoportos 

személyszállítás, valamint lakhatási támogatás megállapítására.  

 

Ajka városban és térségében működő foglalkoztatási program a TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 

azonosító számú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-

gazdaságfejlesztései együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési 

együttműködés” projekt. A projekt célja, hogy elősegítse a mindenkori foglalkoztatási célú 

kormányzati intézkedések hatékony megvalósulását, valamint együttműködik a Nemzetgazdasági 

Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával a munkaerő-piaci 

beavatkozások koordinálása és a támogatások szinergiájának érdekében. 

A projekt fizikai befejezése: 2020. május 31. 

 

Ajka Város Önkormányzatának EFOP-1.5.2-.16.-2017-00007 azonosítószámú pályázata ad 

lehetőséget ösztöndíj és lakhatási támogatás igénybevételére, azoknak a személyeknek, akik ajkai 

lakosok és valamilyen hiányszakmát tanulnának vagy Ajkán hiányszakmás pozícióban 

helyezkednének el. 

 

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

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

Korábbi évekhez viszonyítva javult a pályakezdő fiatalok foglalkoztatási helyzete a településen. A 

fiatalok maximum 2-3 %-a álláskereső, azonban ez az arány az évek előrehaladtával folyamatosan 

csökken. 

 

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

Év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

 

Férfi Nő Összesen Férfi Nő Összesen 

 Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

 2012 2 322 2 220 4 542 60 2,6% 109 4,9% 169 3,7% 

 2013 2 304 2 165 4 469 59 2,6% 108 5,0% 167 3,7% 

 2014 2 214 2 097 4 311 42 1,9% 83 4,0% 125 2,9% 

 2015 2 129 2 006 4 135 39 1,8% 74 3,7% 113 2,7% 

 2016 2 031 1 949 3 980 32 1,6% 57 2,9% 89 2,2% 

 2017 1 916 1 864 3 780 20 1,0% 38 2,0% 58 1,5% 

 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Ajkai Járási Hivatal 
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Több a fiatalok elhelyezkedését segítő program van Ajkán.  

 

A fiatalok foglalkoztatását elősegítő program az Ifjúsági Garancia Program (IGR), ezen belül a 

GINOP 5.2 programok, amelyek elsődleges célja a foglalkoztatás bővítésének elérése a munkaerő 

kínálat fejlesztésével és az álláskeresők elhelyezkedésének ösztönzésével az elsődleges 

munkaerőpiacon, a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének javításával. A 

GINOP 5.2. program keretében támogatás (bérköltség és bértámogatás) nyújtható foglalkoztatónak 

a fiatal foglalkoztatásához munkatapasztalat szerzése céljából, de a fiatalok, elhelyezkedési 

esélyeik javítása érdekében részt vehetnek támogatott képzéseken, illetve amennyiben vállalkozás 

indítását tervezik, részesülhetnek vállalkozóvá válási támogatásban is. 

 

További lehetőség a fiatalok számára a Széchenyi Programiroda által működtetett GINOP 5.2.4, 

un. gyakornoki programban való részvétel, illetve a GINOP 5.2.2 „Fiatalok vállalkozóvá válásának 

ösztönzése”. 

A gyakornoki program célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, 

képzettsége, szakmai gyakorlati ismeretei, munkatapasztalata, ezáltal munkaerő-piaci kilátásaik és 

foglalkoztatásuk. Bér- és járuléktámogatást nyújt a munkáltatók számára a gyakornok 

foglalkoztatásához kapcsolódóan, kilenc hónapon keresztül. 

 

A „Fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése” program keretében egy, a vállalkozás indításával 

és működtetésével kapcsolatos, vállalkozói ismeretek megszerzését biztosító képzésen vesznek 

részt, a képzést követően pedig vállalkozóvá válási támogatásban részesülhetnek. 
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Férfi (TS 1601) Nő (TS 1602) Férfi Nő

% % % %

2001 95,2% 98,3% 4,8% 1,7%

2011 89,7% 95,2% 10,3% 4,8%

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

Legalább az általános iskola 8. 

évfolyamát elvégzett 15 éves és 

idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában  

Iskolai végzettséggel

nem rendelkező 15 éves és 

idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év 

 
 

 
 

A fenti táblázatból látható, hogy nem magas a 8 évfolyamot nem elvégzettek száma. Az adatokból 

az is kitűnik, hogy férfiak esetén gyakoribbak azok, akik nem végeztek el a 8 általánost. Ez 

betudható a nők nagyobb szorgalmának. Elhelyezkedési esélyeket tekintve, mivel Ajkán leginkább 

betanított munkásokat keresnek, a 8 évfolyam nem elvégzése feltétlenül nem jelenti azt, hogy ezek 

a személyek nem találnak a városban munkát. Egyéb kompetenciák hiánya okozhatja a 

munkanélküliség kialakulását ennél a rétegnél. 

 

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

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

programok) 

 

Az alábbi táblázatból látható, hogy 2012 óta folyamatosan csökken a regisztrált álláskeresők 

száma. A kezdeti érték több, mint 50 %-kal csökkent. A folyamatot indokolja, hogy a városban nem 

a munkanélküliség, hanem bizonyos foglalkoztatási területeken a munkaerőhiány jellemző. Az 

alacsony iskolai végzettségűek is könnyen képesek elhelyezkedni, mivel betanított munkák a 

városban nagy számban állnak rendelkezésre. 
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 Fő Fő % Fő % Fő %

2012 1 086 33 3,0% 296 27,3% 809 74,5%

2013 1 045 20 1,9% 212 20,3% 671 64,2%

2014 760 15 2,0% 152 20,0% 468 61,6%

2015 696 10 1,4% 164 23,6% 435 62,5%

2016 574 16 2,8% 156 27,2% 358 62,4%

2017 480 18 3,8% 122 25,4% 337 70,3%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

8 általánosnál 

alacsonyabb végzettség

(TS 0901)

Általános iskolai 

végzettség (TS 0902)

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

Év

Regisztrált 

munkanélküli

ek/nyilvántart

ott 

álláskeresők 

száma 

összesen

8 általánosnál magasabb 

iskolai végzettség (TS 0903)

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 

végzettség szerint

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A településen az Ajkai Járási Hivatal, mint állami foglalkoztatási szerv foglalkozik felnőttképzéssel 

és munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásával. 

 

Ajkán több intézményben is van lehetőség felnőttoktatásban történő részvételre.  

2018. szeptember 1-jén indította az ASZIK (Ajkai Gimnázium, Szakgimnázium, 

Szakközépiskola) az esti felnőttképzését, 2 éves érettségire felkészítőt, melyre 76 fő jelentkezett. 

Ők rendelkeznek már szakmai végzettséggel, ehhez kívánják megszerezni az érettségi 

bizonyítványt azért, hogy a munkahelyükön a lehetőségeik kitáguljanak, feljebb juthassanak a 

ranglétrán, illetve bekapcsolódhassanak felsőfokú képzésbe. Leginkább a szociális területen 

tanulnak tovább, illetve saját munkahelyükön pályáznak meg középvezetői állást.  

 

- Felnőttoktatás az intézményben: 

• Burkoló esti szakképzés (2018. évtől) 25 fővel: az ő előképzettségük kőműves, festő. Ők 

másodszakmaként végzik el a burkoló szakképesítést azért, hogy uniós pályázatok kivitelezőiként 

térkövezést tudjanak vállalni.  

• Érettségire felkészítés az életben való továbblépéshez. 

• 2019. szeptember 1-től az ASZIK felnőttképzés céljai között megjelenik még a fentieken túl 

másodszakma képzésként: villanyszerelő, kőműves és hegesztő felnőttek oktatása. 
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3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 Év 

Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók 

száma 

(TS 3401) 

8. évfolyamot eredményesen 

befejezte a felnőttoktatásban 

(TS 3301) 

Fő Fő % 

2012 n.a. 16 n.a. 

2013 n.a. 16 n.a. 

2014 n.a. 15 n.a. 

2015 32 15 47% 

2016 35 15 43% 

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

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat 

(TÁKISZ) 

 

 

 

 
 

Ajkai Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola adatai alapján készült táblázat mutatja az 

általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők számát. Ez a szám ingadozik és elmondható, hogy 

az iskolát eredményesen elvégzők aránya nem túl magas. Az intézményben középfokú 

felnőttoktatás 2018. szeptemberétől van. 

 

A városban még a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma biztosít felnőttoktatást. 
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Az iskolában, felnőttoktatásban résztvevők számát és a tárgyát az alábbi táblázat szemlélteti: 

 

2017/2018-as tanév 2018/2019-es tanév 

OKJ 

száma 
Szakma megnevezése 

Szakk

özép-

iskola 

Szakg

imná-

zium 

I. 

évfol

yam 

II. 

évfol

yam 

Öss

zese

n 

I. 

évfolya

m 

II. 

évfol

yam 

Össze

sen 

34 762 01 

Szociális gondozó és 

ápoló x   19 11 30 22 18 40 

54 762 02 Szociális asszisztens   x 11 10 21 9 11 20 

54 723 01 Gyakorló mentőápoló   x 13 0 13 7 11 18 

54 761 02 

Kisgyermekgondozó, - 

nevelő   x 11 28 39 9 11 20 

54 723 02 Gyakorló ápoló   x 22 0 22 12 22 34 

34 811 04 Szakács x   10 0 10 5 5 10 

34 811 01 Cukrász x   6 0 6 6 7 13 

55 723 01 Ápoló   x 0 49 49 0 0 0 

  

Érettségire felkészítő 

felnőttképzés x   20 10 30 22 7 29 

                    

  Összesen:     112 108 220 92 92 184 

 

Az iskola felnőttoktatási profilja elsősorban a szociális és egészségügyi területhez, valamit a 

vendéglátáshoz kapcsolódik. A következő években nyitni szeretnének a gépészeti terület felé is - a 

munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelően. 

A képzéseket külső óraadók tartják, mint az adott szakterületen dolgozó, gyakorlati tapasztalattal 

rendelkező szakemberek. 

A munkahelyeknek egyre kevésbé van lehetősége támogatni a képzéseket - akár anyagilag, akár 

szabadsággal. Ebből adódóan a tanulók java része saját költségen és saját szabadsága terhére 

gyarapítja szaktudását. A lemorzsolódás is általában ebből, illetve a családi körülmények 

változásából ered. 

A hallgatók nagy részét a munkahelyi elvárások motiválják a képzés elvégzésében, szeretnék 

szaktudásukat gyarapítani, illetve a szakterületeken továbblépni. 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása 

 

Ajka Város Önkormányzatánál jelenleg 45 fő közfoglalkoztatott dolgozik leginkább 

parkgondozási, város tisztántartási feladatokat látnak el, segédmunkát végeznek. Egyéb saját 

fenntartású intézményekben nem jellemző a foglalkoztatásuk, leginkább csak közfoglalkoztatás 

keretében. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A hátrányos megkülönböztetés sajnos jelen van a településen. Ez a jelenség elsősorban a nőket, a 

mélyszegénységben élőket, romákat, fiatalokat érinti. 

A nők esetében gyakori probléma a gyermekvállalás kérdése, valamint, amennyiben már van 

gyermek akkor az esetleges gyermek elhelyezés problémája. Ezen problémák esetleges felmerülése 

miatt a munkáltatók szívesebben alkalmaznak férfi munkavállalót.  
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A fiatalok esetében problémát a gyakorlat hiánya jelenti. Hiszen nem szívesen szánnak időt a 

betanításra és a fiatal munkavállalók képzésére.  

Az idős korosztálynál viszont már a teherbírás csökkenése miatt félnek a munkáltatók és nem 

szívesen bíznak rájuk munkát.  

A településen is fellelhető a mélyszegénységben élő réteg. Velük szemben akár öltözködésük 

miatt, akár lakcím hiány miatt már fellép a negatívabb megítélés, és jelentős hátrányba kerülnek 

egy állás interjún.  

 

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

kapcsolódó támogatások 

 

Munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások: 

Az álláskeresők – jogszabályi feltételek fennállása esetén – álláskeresési ellátásra jogosultak a 

munkaviszonyuk megszűnését követően. Jelenleg 2 típusát különböztetjük meg az álláskeresési 

ellátásnak, az álláskeresési járadékot és a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (amit – az egyéb 

feltételek fennállása esetén – az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt legfeljebb 5 évvel 

kérhetnek az álláskeresők).  

Az álláskereséshez kapcsolódó, az elhelyezkedést segítő un. aktív támogatások közül a bérköltség 

támogatás, a bértámogatás, a vállalkozóvá válási támogatás, valamint a képzés töltenek be 

meghatározó szerepet.  

 

A támogatások jellemzői: 

Bérköltség támogatás (90 nap) (de minimális támogatás). 

Munkatapasztalat-szerzés céljából legfeljebb 90 napra nyújtható támogatás, a foglalkoztatott 

résztvevő munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb 100 %-ának megfelelő összegű 

támogatás, jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű álláskeresők számára. 

Bérköltség támogatás (8+4 havi, 100%) (de minimális támogatás) 

Elhelyezkedési esélyek javítása céljából, a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű 

álláskeresők elhelyezkedésének elősegítése érdekében legfeljebb 8+4 hónapra nyújtható támogatás, 

a foglalkoztatott résztvevő munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb 100 %-ának 

megfelelő összegű támogatás. 

Bértámogatás (8+4 havi, 70%) (nem, de minimális támogatás) 

A munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű álláskeresők elhelyezkedésének elősegítése 

érdekében legfeljebb 8+4 hónapra nyújtható támogatás, a foglalkoztatott résztvevő munkabére és 

szociális hozzájárulási adója legfeljebb 70 %-ának megfelelő összegű támogatás. 

Mindhárom támogatás esetén a garantált bérminimum 150%-a a támogatás maximuma. 

 

Vállalkozóvá válási támogatás 

Az álláskeresők részére, abban az esetben, ha vállalkozást indítanak, vagy már meglévő, működő 

vállalkozáshoz kívánnak csatlakozni, legfeljebb 6 hónap időtartamra, a kötelező legkisebb 

munkabér 100%-ának megfelelő összegű támogatás nyújtható. 
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3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 

15-64 év közötti állandó 

népesség száma 

(TS 0803 és TS 0804 összesen) 

Álláskeresési segélyben 

részesülők (fő) - (TS 1101) 

Álláskeresési segélyben 

részesülők % 

2012 21 415 46 0,2% 

2013 21 083 52 0,2% 

2014 20 687 88 0,4% 

2015 20 247 121 0,6% 

2016 19 859 48 0,2% 

2017 n.a. 172 n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

   

 
 

 

 

A fenti táblázat alapján látható, hogy erőteljesen ingadozik az álláskeresési segélyben részesülők 

száma. Ennek oka, hogy sokféle lehet. Korábbi években nem sokan ismerték ezt az ellátási formát, 

emiatt kevesebben is igényelték. Emellett nagyon szigorú jogosultsági feltételek vannak, amelyek 

ugyancsak befolyásolják az ellátásban részesítettek számát.  
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Regisztrált 

munkanélküliek/ny

il-vántartott 

álláskeresők száma

(TS 1301)

Fő Fő %

2012 1 086 678 62,4%

2013 1 045 549 52,5%

2014 760 387 50,9%

2015 696 390 56,1%

2016 574 396 69,0%

2017 480 407 84,9%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Év

Álláskeresési járadékra 

jogosultak (TS 1201)

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

 
 

A fenti táblázatból látható, hogy összességében az álláskeresési járadékban részesülők száma 

folyamatosan csökken. Ennek oka, hogy Ajkán nem jellemző a munkanélküliség inkább a 

munkaerőhiány. Jobbára azok nem tudnak csak állást vállalni, akiknek egészségi és esetlegesen 

mentális állapota már nem teszi lehetővé. Az értékek közötti ingadozás annak tudható be, hogy 

napjainkban a munkaerő-piacon hatalmas a mozgás. Mivel sok munkahely van a városban, így az 

embereknek lehetőségük nyílik a munkahelyek közötti „vándorlásra”. Ennek okán előfordulhat, 

hogy valaki csak néhány napra vagy hétre kapja ezt a fajta ellátási formát, azonban a statisztikában 

ők is megjelennek. 

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

gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek 

száma 

Év 

Rendszeres szociális 

segélyben részesített 

regisztrált munkanélküliek 

száma (negyedévek átlaga) - 

TS 1401 

 

(2015. február 28-tól az ellátás 

megszűnt, vagy külön vált 

EGYT-re és FHT-ra) 

Egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásban 

részesülők átlagos száma 2015. 

márc. 1-től érvényes módszertan 

szerint 

(TS 5401) 

  

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek átlagos 

havi száma (2015. március 01-től az 

ellátásra való jogosultság 

megváltozott) 

Fő Fő 15-64 évesek %-ában Fő 
Munkanélküliek %-

ában 

2012 220,25   1,03% n.a. n.a. 

2013 273   1,29% n.a. n.a. 

2014 135   0,65% n.a. n.a. 

2015 180,25 10 0,89% 212 30,48% 

2016 95,5 19 0,48% 111 19,35% 

2017 81,75 20 n.a. 85 17,73% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Ajkai Járási Hivatal 
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A fenti táblázat alapján látható, hogy a rendszeres szociális segélyben részesítettek, valamint az 

FHT támogatottak száma csökken. Ezt több tényező okozhatja, mint például a jövedelmi helyzet 

javulása, munkanélküliség csökkenése, illetve a jogosultsági feltételeknek történő megfelelés. Az 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők aránya 2015. óta emelkedett, 

amelyet akár a lakosok romló egészségi állapota is okozhat, mivel támogatásban részesülhetnek 

szerzett betegségben szenvedők is (pl. alkoholizmusból fakadó egészség leépülés). 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján természetben 

nyújtott szociális ellátások formái: 

 

- Köztemetés 

- Közgyógyellátás 

 

Pénzbeli ellátások: 

- Időskorúak járadéka 

- Aktív korúak ellátása 

- Gyermekek otthongondozási díja 

- Ápolási díj 

 

Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) rendelete foglalkozik a helyben 

adható pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról. Ennek 

értelmében szociális alapon az alábbi támogatások vehetők igénybe: 

 

Egyszeri támogatások köre:  

- Temetési támogatás: 

Igényelheti az a személy, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, ha a családjában 

az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 250%-át, egyedül élő esetén 300%-át. 
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- Rendkívüli települési támogatás: 

Rendkívüli települési támogatás adható kérelemre a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára 

tekintettel, valamint annak a személynek, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, ha 

a) családjában vagy több személyből álló háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 

b) egyedül élő személy vagy gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetén az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg. 

 

- Tanszertámogatás: 

A tankönyvek, tanszerek megvásárlásához támogatásban részesülhet az általános vagy 

középiskola nappali tagozatán tanuló gyermek és fiatal felnőtt, ha 

a) a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

200%-át, 

b) gyermeket egyedül nevelő törvényes képviselő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250%-át nem haladja meg, feltéve, hogy a család nem rendelkezik a Gyvt.-

ben meghatározott vagyonnal. 

 

Rendszeres támogatások:  

 

- Lakhatási támogatás: 

A lakhatási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott 

lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik 

viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A támogatás az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti 

jogosultnak a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a lakbérhez vagy az 

albérleti díjhoz, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez állapítható meg. 

 

- Gyógyszertámogatás: 

A gyógyszertámogatás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota 

megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó - a krónikus betegségével összefüggő - 

rendszeres gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz kiadásainak csökkentése érdekében 

biztosított hozzájárulás. 

 

- Ápolási támogatás: 

Az ápolási támogatás a tartósan beteg személy otthoni ápolását, gondozását ellátó nagykorú 

hozzátartozó részére biztosított rendszeres hozzájárulás. 

 

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

1997. évi XXXI. törvény (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) szabályozza. 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

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

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

fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 

hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
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a) bérlakás-állomány 

 

A városban a bérelhető lakások száma lecsökkent, kevés albérlet található Ajkán. Emiatt a 

lakásbérletek árai jelentősen megemelkedtek. Napjainkban nehéz albérletet találni a városba 

érkezőknek. 

 

b) szociális lakhatás 

 

Az önkormányzati lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 28/2015.(XII.10.) önkormányzati 

rendelete szabályozza a szociális bérlakások igénybevehetőségének feltételeit. Szociális bérlakás az 

a lakás, amely a város önkormányzata tulajdonában van és szociális körülményei alapján a 

rászoruló részére a Szociális és Környezetvédelmi Bizottság utal ki.  

Bérbevételre az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el, akinek 

háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 200 %-át, egyedül élőként a 250 %-át. 

 

A szociális lakások az összes lakásállomány 0,6 %-át teszik ki. Jelenleg 70 szociális bérlakás 

található a városban. Ezeken túl vannak még költségalapú önkormányzati bérlakások, amelyek az 

pedig a 0,21 %-át teszik ki. A városban található szociális bérlakások esetén egy nem kiadható, 

mert annak állapota nem megfelelő, de a többi mindegyike ki van adva. A szükséglakások száma a 

településen 5., ebből mind az 5 üres, mivel nem megfelelő a lakások állapota. Valószínűleg ezeket a 

lakásokat értékesíteni fogják a közeljövőben.  Összességében elmondható, hogy az önkormányzat 

képes lakhatási lehetőséget biztosítani a szociálisan rászoruló igénylők számára. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

Az önkormányzatnak egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanokról nincs információja. 

Az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ utcai szociális munkásának adatai alapján Ajka város 

külterületein elhagyatott pincékben 8-10 fő tartózkodik, az ingatlanok komfortosak, illetve komfort 

nélküliek.  

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

Ajka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) rendelete alapján lakhatási 

támogatást lehet igényelni. A lakhatási támogatást igénybevevők száma éves szinten 150-160 fő. Ez 

az érték évről évre csökken, mivel a bérek, nyugdíjak emelkedése miatt egyre kevesebben felelnek 

a jogszabályi előírásoknak. 

 

Ajka Város Önkormányzatának EFOP-1.5.2-.16.-2017-00007 azonosítószámú pályázata ad 

lehetőséget ösztöndíj és lakhatási támogatás igénybevételére, azoknak a személyeknek, akik ajkai 

lakosok és valamilyen hiányszakmát tanulnának vagy Ajkán hiányszakmás pozícióban 

helyezkednének el. 

 

A városban Fecskeház program működik. Fiatal párok pályázhatnak a lakások bérletére, amelyet 

nagyon kedvezményes áron használhatnak öt évig és eközben takarékoskodnak egy saját lakás 

megvásárlására. 

 

Telekvásárlási támogatást is igénybe vehetnek a fiatal párok 500.000 Ft-tól 1.000.000 Ft összegig. 
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3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 

támogatásban részesülők száma 

Év 

Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 

személyek száma (TS 

6001) 

Adósságcsökkentési 

támogatásban 

részesítettek száma (TS 

6101) 

2012 1216 n.a. 

2013 832 n.a. 

2014 631 n.a. 

2015 171 n.a. 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

  

 

 
 

A fenti táblázat alapján látható, hogy a lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban 

részesülők száma csökken. Ezt több tényező okozhatja, mint például a jövedelmi helyzet javulása, 

munkanélküliség csökkenése, illetve a jogosultsági feltételeknek történő megfelelés. 

 

f) eladósodottság 

 

Az ajkai önkormányzat csak lakhatási támogatásokkal foglalkozik, adósságcsökkentéssel 

egyáltalán nem. Tapasztalat szerint a településen leggyakoribb a fűtés számlatartozás. Emellett 

rengeteg a közműtartozás, víz, áram, sőt még telefon is. Azonban ezeket nem fizetés esetén 

kikapcsolják a szolgáltatást megszüntetik. A fűtés esetében ez nem lehetséges. Emiatt az adósság 

tovább növekszik. Azoknál a lakosoknál, akiknél ilyen tartozás felmerül, az gyakran együtt jár a 

banki tartozásokkal is. 

 

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

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

 

A külterületeken lévő lakások közművesítettek. A vezetékes víz, gáz- és a csatornahálózat ezeken 

a területeken korábbi években ki lett építve. Kevés kivétellel nincs közművesítés. Ez a jelenség 
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elhagyatott házak esetén fordul elő. A településen szegregátum nem jött létre, így az ebből 

származó hátrányoktól mentes a város. Ajka vezetése nagy figyelmet fordít a parkok, 

zöldterületek, játszóterek karbantartására és a lakosság igényeinek megfelelően új zöldterületek, 

játszóterek kialakítására. 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

A város az Integrált Városfejlesztési Stratégia részeként antiszegregációs tervvel rendelkezik, 

amely kimondja, hogy nem alakult ki szegregációs kritériumoknak megfelelő lakókörnyezet, 

ugyanakkor a szociális problémák jelen vannak a városban, amelyeket szükséges megoldani. Ezért 

intézkedéseket dolgoztak ki gettósodás, szegregátumok kialakulásának megelőzésére.   

 

 -  Antiszegregációs szemlélet és esélyegyenlőség biztosítása 

-  Az elszegényedés megelőzése, negatív hatásainak kivédése 

-  Lakhatási szegregáció felszámolása 

- A hátrányos helyzetű lakosság gyermekeinek nevelési-oktatási integrációja Ajkán nincs telep, 

sem szegregátum, ezért ezzel a fejezettel nem foglalkoztunk.  

 

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

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 

Mivel a városban nem alakult ki telep, sem szegregált terület ezért ezzel a témával a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program nem foglalkozik. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

Év 

Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban részesítettek 

évi átlagos száma (TS 5901) 

Ápolási díj, méltányossági 

alapon: támogatásban 

részesítettek évi átlagos 

száma 

(TS 5902) 

Összesen 

2012 52 n.a. n.a. 

2013 52 n.a. n.a. 

2014 51 n.a. n.a. 

2015 47 n.a. n.a. 

2016 52 n.a. n.a. 

2017 49 n.a. n.a. 

Forrás: Ajkai Járási Hivatal 
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A fenti táblázat alapján látható, hogy összességében csökken az ápolási díjban részesítettek száma 

bár 2016. évben egy emelkedés volt tapasztalható majd az érték ismét csökkenni kezdett. Ennek 

értéke legkisebb 2014-2015. években volt. Ezt több tényező okozhatja, mint például a jövedelmi 

helyzet javulása, illetve a jogosultsági feltételeknek történő megfelelés. 

 

Év

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 

száma

(TS 5601)

2012 509

2013 469

2014 367

2015 386

2016 406

2017 426

Forrás: Ajkai Járási Hivatal

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 

száma
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A fenti táblázat alapján látható, hogy összességében csökken a közgyógyellátásban részesítettek 

száma bár ennek értéke legkisebb 2014-2015. években volt. Ezt több tényező okozhatja, mint 

például a jövedelmi helyzet javulása, illetve a jogosultsági feltételeknek történő megfelelés. 

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 13. § 

(1) bekezdés 4. pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a 

továbbiakban: alapellátási törvény) 5. § (1) bekezdés alapján a települési önkormányzat feladatát 

képezi az egészségügyi alapellátás, ezen belül a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás; a fogorvosi 

alapellátás; az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti 

ellátás; a védőnői ellátás és az iskola-egészségügyi ellátás biztosítása. Az alapellátási törvény 6.§-a 

kimondja: „A települési önkormányzat képviselő-testülete – Kormány által kijelölt praxiskezelő 

által megadott szempontokat figyelembe véve – rendeletben megállapítja és kialakítja az 

egészségügyi alapellátások körzeteit.” Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

háziorvosi körzetekről szóló 28/2009.(IX.17.) rendeletét az új szabályozásnak megfelelően 

felülvizsgálta és megalkotta az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 17/2016. (XI.10.) 

rendeletét, melyben a várost 11 felnőtt háziorvosi körzetre, 5 gyermekorvosi és 6 fogorvosi 

körzetre osztotta fel, valamint egy vegyes (felnőtt és gyermek) háziorvosi körzet működik. Az 

egészségügyi alapellátást az önkormányzat vállalkozó orvosokkal kötött feladat-ellátási 

szerződésekkel biztosítja a lakosság részére.  

Az ellátás biztosítása egyre nagyobb problémát jelent a háziorvosok kiöregedése, nyugdíjba 

vonulása miatt, mivel a meghirdetett pályázatokra nincs jelentkező. Jelenleg az önkormányzat két 

betöltetlen házi gyermekorvosi körzetet működtet, helyettesítő orvosokkal kötött megbízási 

szerződéssel. Ez azonban hosszú távon nem fenntartható megoldás, hiszen az orvosok így is 

leterheltek, saját körzetük ellátása mellett részt vesznek a háziorvosi ügyeletben, az iskolaorvosi, 

intézményi (bölcsőde, szociális otthon) orvosi ellátásban. További problémát jelent a 

szakszemélyzet (asszisztens) biztosítása, szintén a - meglévő szakdolgozók - nyugdíjba vonulása 

miatt.  

A betöltetlen körzeteket újból felosztani sem lehet, mivel a tevékenység finanszírozási szabályai 

miatt a feladatot ellátó orvosok hátrányos helyzetbe kerülnének. 

Ajka Város közigazgatási területét 10 védőnői körzet, 4 iskola-védőnői körzet, 7 iskola-

egészségügyi és 6 iskolafogászati körzet alkotja. 

Ajka Város Önkormányzata az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti 

ellátást a Városi Intézmények Működtető Szervezete intézményén keresztül biztosítja a Magyar 

Imre Kórház területén lévő rendelő helyiségekben hétköznaponként 16.00 órától másnap 8.00 

óráig, hétvégén pedig folyamatosan. 
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Év

Felnőttek és gyermekek 

részére szervezett 

háziorvosi szolgálatok 

száma

(TS 4401)

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma

(TS 4301)

A házi gyermekorvosok 

által ellátott szolgálatok 

száma

(TS 4501)

2012 1 11 6

2013 1 11 6

2014 1 11 6

2015 1 11 6

2016 1 11 6

2017 1 11 6

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

 
 

A városban az orvosi ellátási körzetek száma megfelelő, azonban az egy fő által ellátott betegek 

száma emelkedik az orvosok nyugdíjba vonulása és az üres praxisok miatt. A későbbiek során ez 

komoly problémát jelenthet a városban. Jelenleg a meglévő orvosok helyettesítéssel oldják meg az 

orvos nélküli körzetekben élők ellátását. 

 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

 

Év 

Betöltetlen 

felnőtt 

háziorvosi 

praxis/ok 

száma 

Háziorvos 

által ellátott 

személyek 

száma 

Gyermekorvos 

által ellátott 

gyerekek száma  

Felnőtt házi 

orvos által 

ellátott 

gyerekek 

száma  

Házi 

gyermekorvosok 

száma 

(TS 4601) 

2012 1 28418 3911 0 6 

2013 1 28219 3868 0 6 

2014 0 28018 3867 0 6 

2015 0 27840 3851 0 6 

2016 0 28075 3906 0 6 

2017 0 27988 3918 22 6 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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A városban a legjelentősebb egészségügyi szakellátást nyújtó intézmény a Magyar Imre Kórház. 

A kórházban a következő ellátási formák találhatóak meg: 

 

1.1 FEKVŐBETEG ELLÁTÁS 

AKTÍV FEKVŐBETEG ELLÁTÁS 

• Intenzív Terápiás osztály 

• Sebészeti osztály 

• Egynapos sebészet 

• Traumatológiai osztály 

• Belgyógyászati osztály 

• Csecsemő- és Gyermekgyógyászati osztály 

• Infektológiai osztály 

• Neurológiai osztály 

• Sürgősségi Betegellátó osztály 

• Szülészet- Nőgyógyászati osztály 

KRÓNIKUS FEKVŐBETEG ELLÁTÁS 

• Mozgásszervi Rehabilitációs osztály 

• Krónikus Belgyógyászati osztály 

• Ápolási osztály 

KÖZPONTI ELLÁTÁST NYÚJTÓ OSZTÁLYOK 

• Központi Műtő – Sterilizáló 

• Aneszteziológia – Intenzívterápiás osztály 

• Központi Fizioterápia 

• Labordiagnosztika 

• Transzfúziológia 

• Patológia 

• Radiológia 

• Intézeti gyógyszertár 

 

1.2 JÁRÓBETEG- ELLÁTÁS 

• Aneszteziológiai szakrendelés 

• Sürgősségi betegellátás 

• Gyermeksebészeti szakrendelés 

• Érsebészeti szakrendelés 

• Sebészeti szakrendelés 

• Szemészeti szakrendelés I-II. 

• Urulógiai szakrendelés 

• Baleset- sebészeti szakrendelés I-II. 

• Kézsebészeti szakrendelés 

• Ortopédiai szakrendelés 

• Belgyógyászati szakrendelés I-II. 

• Diabetológiai szakrendelés 

• Diabetológia- endokrinológia szakrendelés 

• Nephrológiai szakrendelés 

• Gasztroenteorológiai szakrendelés 
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• Kardiológiai szakrendelés 

• Csecsemő- Gyermekgyógyászati szakrendelés 

• Gyermek neurológiai szakrendelés 

• Gyermek tüdőgyógyászat szakrendelés 

• Gyermek gasztroenteorológia szakrendelés 

• Mozgó szakorvosi szolgálat csecsemő- gyermekgyógyászat 

• Infektológiai szakambulancia 

• Ideggyógyászati szakrendelés I-II. 

• Klinikai neurofiziológia (EEG, EMG) 

• Sürgősségi betegellátó szakrendelés 

• Szülészet- Nőgyógyászati szakrendelés I-II. 

• Gyermek nőgyógyászati szakrendelés 

• Terhes – gondozás 

• ODM szakrendelés 

• Rehabilitáció szakrendelés 

• Fizioterápia szakrendelés 

• Fizioterápia 

• Hidroterápia 

• Elektroterápia 

• Gyógytorna 

• Labordiagnosztika 

• Röntgendiagnosztika 

• Röntgendiagnosztika 

• Ultrahangdiagnosztika 

• CT 

• Pathológia 

• Fül-orr- gégészeti szakrendelés 

• Audiológiai szakrendelés 

• Reumatológiai szakrendelés 

• Bőrgyógyászati szakrendelés 

• Pszichiatria szakrendelés 

• Tüdőgyógyászati szakrendelés 

• Onkológiai szakrendelés 

• Bőr- és nemibeteg gondozás 

• Pszichiátriai gondozás I-II. 

• Tüdőgondozás 

• Onkológiai gondozás 

 

1.3 ALAPELLÁTÁS 

• Foglalkoztatás- egészségügyi alapellátás 
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való 

hozzáférés 

 

A szűrőprogramok egy része életkorhoz kötötten zajlik, ezek jogszabályok által előírtan kötelezők, 

és a házi gyermekorvosi és területi védőnői ill. iskola-egészségügyi ellátási munkához 

kapcsolódóan zajlanak, másrészt vannak életkorhoz kötött, térítésmentesen igénybe vehető, alanyi 

jogon járó szűrőprogramok is. Léteznek jogszabály által bizonyos életkorban és egészségügyi 

paraméterek mellett háziorvosi beutalóval igénybe vehető, TB finanszírozott ellátások (célirányos 

szűrések). Mindezeken kívül zajlanak még az egyes kulturális eseményekhez vagy egészségnapi  

rendezvényekhez kapcsolódó ad hoc szűrések ( vérnyomás, vércukor, koleszterin,…) is. 

 

Az egészségmegőrzés és a betegségmegelőzés érdekében az önkormányzat 2018. évben az AJKA60 

programsorozaton belül szűrővizsgálatokat szervezett ún. egészségügyi szűrőprogramot 

megvalósító roadshow keretében a MEDICAL GROUP Kft. közreműködésével. Június hónapban 

két hétvége 4 napján, négy helyszínen szűrőkamion településrészekre telepítésével került sor, 

általános és speciális szűrések megvalósításával, melyeken a városrészekből 350-400 fő vett részt. 

Ehhez kapcsolódott a kórház szülész-nőgyógyász főorvosának nőgyógyászati, megelőző 

szűrővizsgálata, melyre előzetes bejelentkezés alapján, ütemezetten került sor, nagy érdeklődés 

mellett. 

A 2018. évben megkezdett program 2019. évben is folytatódni fog a városban. 

 

Prevenció, egészség-megőrzési, egészségnevelési tevékenység a Magyar Imre Kórházban: 

Az intézet elsődleges feladata a betegségek gyógyítása, de felismerték, hogy az egészség 

rosszabbodásának megelőzése mellett az egészségmegőrzésre, betegségek megelőzésére, az 

egészséges életmódra nevelésre kell helyezniük a hangsúlyt. 

 

Céljaik: 

A lakosság egészségi állapotának javítása, az egészséges életmód igényének és a primer prevenció 

szemléletének kialakítása úgy, hogy a már beteg és még egészséges, vagy egészségesnek vélt 

lakosság egyaránt elérjék programjainkkal. 

 

I. Rosszindulatú daganatos megbetegedések szűrővizsgálata: 

 

1. Tüdőszűrés: 

Alapfeladat, mely államilag előírt kötelező tevékenység. Eredetileg a tbc-nek, mint fertőző 

népbetegségnek a felszámolását célozta. Ma már – a megbetegedések előfordulási arányának 

tükrében, (főleg a szűréssel felfedezett esetszámot tekintve) – nagyobb számban szolgálja a 

tüdőráknak a korai felismerését, jóllehet a tbc világviszonylatban is okozhat problémákat a jövőt 

illetően. A lakosokat rendszeres behívással monitorozzák. 

 

2. Nőgyógyászati- onkológiai rákszűrés: 

A szakorvosi vizsgálat magában foglalja az ún. kolposzkópos és citológiai vizsgálatot 

(kenetkészítés). Tartalmazza az emlő vizsgálatát is, melynek rákos megbetegedése a nők esetében 

az első helyen áll. Intézetünkben az önvizsgálat jelentőségét hangsúlyozzuk (szórólapok 

segítségével), ill. ezt követően minden jelentkezőt orvos vizsgál. A Szülészet- nőgyógyászati 
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Osztály a prevenció keretében – méhnyak rákszűrést végez, emellett HPV centrumként is 

működik. 

 

3. Prosztata rákszűrés: 

A fizikális vizsgálatot a kórház urológus szakorvossal végzi. Kiegészül a vizelet üledékes 

vizsgálatával, ultrahang ill. meghatározott esetekben PSA vizsgálattal. Férfiaknál a prosztatarák 

egyre inkább hasonló jelentőségű, mint a nőknél az emlőrák. 

 

4. Mammográfia: 

Az emlőrák kialakulásának korai felismerésében rendkívül fontos feladat a veszélyeztetett 

korosztály folyamatos szűrése, állapotának nyomon követése. A vizsgálatokat gyakorlott 

szakembergárda végzi délutáni időpontban is, ezzel lehetőséget teremtve az aktív dolgozó 

korosztály részére. A vizsgálat ingyenes, szakorvosi beutalóval mindenki számára elérhető. 

Tekintettel arra, hogy a betegségek okozta daganatos halálok között az első öt helyen található a 

mellrák, mely csaknem minden esetben egy korai vizsgálattal felismerhető és operálva teljes 

gyógyuláshoz vezet, ezért jelentősége felbecsülhetetlen. 

 

II. A célzott lakossági szűrővizsgálatok folyamatos működtetése és kiterjesztése, káros 

szenvedélyek elleni küzdelem, betegklubok. 

 

1. Csontsűrűség mérés (osteoporosis szűrés): 

Az életkor előrehaladtával a női hormonháztartás változásokon megy keresztül. A női hormonok 

termelődése összefüggésben áll a csontszövet sűrűségével és keménységével. Ha bizonyos 

hormonok termelődése csökken, akkor lassul a kalcium beépülése a csontokba és 

csontritkuláshoz vezet. A nőgyógyász-, reumatológus-, ortopéd-, belgyógyász szakorvos nagyon 

fontos feladata, hogy az érintett nők körében felhívják erre a veszélyre a figyelmet és javasolják a 

csontsűrűség mérését. 

Az intézet az Országos Osteoporosis Hálózathoz csatlakozva - azzal együttműködve-, végzi 

munkáját, vizsgálja a veszélyeztetett életkorúakat. A vizsgálat ingyenes, mindenki számára 

elérhető, sőt a veszélyeztetett korcsoportok számára különösen ajánlott. 

 

2. Szemészet: Glaucomás betegek szűrése és gondozása: 

A glaucoma szűrés szinte folyamatos, a szakrendelésen előforduló betegek szinte mindenki 

szemnyomás mérésen átesik. Évente több alkalommal a környező falvakat leszűrik ez irányba. 

Az utóbbi időszakban az önkormányzat által meghirdetett szűrő program alkalmával kb. 1100 

lakost tudtak megszűrni. 

 

3. Fül-Orr-Gégészet: Hallás gondozás 

Munkaköri alkalmassági vizsgálat, óvoda- iskola szűrővizsgálat, önkormányzati szűrőprogram 

páciensek vizsgálata. Audiológia a VII. emeleten a F-O-G szakrendelés keretében történik, 

havonta 80-100 vizsgálat történik, mely során a hallás károsodott betegeket gondozásba veszik. 

 

4. Dohányzásról leszokást segítő program 

A Tüdőgyógyász Szakmai Kollégium és a Megelőző Orvostani és Népegészségtani Szakmai 

Kollégium Módszertani Levele alapján működik a Tüdőgondozóban. 
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A lakosság azon rétegeinek tudnak e program keretein belül segíteni, akik önként keresik fel a 

szakrendelést. Bevezették a tüdőszűrésre jelentkezők Fagerstöm Nikotin Dependencia teszt 

kitöltését dohányosoknál, tulajdonképpen a teszt a nikotinfüggőség fokát mutatja.  

 

5. Mozgásszervi és Életmód Klub 

Reumatológiai szakrendelés munkatársainak közreműködésével a klub 2000-ben alakult meg és 

működik azóta folyamatosan. Jelenleg a taglétszám: 30 fő, és 

havonta egyszer tartanak a foglalkozásokat. Megszokott orvosi tanácsadásokat kapnak, amely 

megkönnyítik mindennapi életüket, munkájukat, megelőzheti panaszaik kiújulását, illetve 

rosszabbodását. 

 

6. Betegklub: Krónikus hepatitis C vírussal fertőzött betegek és hozzátartozóik számára: 

A klub működésének célja a hepatitis C vírus által okozott megbetegedésekről, kezelési 

lehetőségekről, annak várható hatásáról, mellékhatásairól való tájékoztatás. Előzetes igény 

felmérés után a klub 2007-ben megkezdte működését, és minden évben legalább 1 foglalkoztatást 

tartottak eddig. A foglalkozáson kb. 30 beteg van jelen és orvosaik, illetve dietetikus és 

bőrgyógyász vendégorvos tartott előadást a betegek számára. Mindegyik foglalkozáson a 

betegek is elmondhatták a személyes élményeiket így segítve „társaikon”. 

 

III. Az egészséges életmódra nevelés, oktatás és tudatformálás erősítése, - egészségfejlesztés 

 

1. Kismamák, apák szülésre történő felkészítése: 

A szülészet- nőgyógyászati osztály szoros kapcsolatot ápol a valamennyi intézetükkel 

kapcsolatba kerülő családdal. Igény szerint felvilágosító- felkészítő beszélgetést tartanak az 

éppen aktuális témákról a kismamáknak és az apáknak. 

Az érdeklődőknek a szülőszoba nyitott, együtt szülés (apás szülés) lehetőségét biztosítanak, 

kiscsoportos vagy egyéni felkészítést követően. A szülésznők szívesen állnak rendelkezésre a 

kismamákat foglalkoztató témák megbeszélésére, a szülőszoba bemutatására. 

 

2. Változó kor, menopauza, csontritkulás: 

Menopauza szakrendelés vezető főorvosa Dr. Nagy Zoltán rendszeresen tart előadásokat: 

• Egészséges életmód a menopauza után. 

• Idős korban előforduló betegségek. Csontritkulás kezelésének lehetőségei. 

• Csontanyagcsere betegségek. UH-D csontsűrűség mérés- a tagok szűrése. 

• A menopauza, mint élettani folyamat. Változó korban előforduló betegségek. 

• A változó kori tünetek kialakulása és kezelése. Egészséges életmód. 

Menopauza témakörben egészségügyi felvilágosító videokazetta készült (központi média 

közreműködésével). 

 

3. Ápolási egységeikben kifejtett edukációs tevékenység: 

A hozzátartozók bevonásával a betegek otthoni ellátása során nyújtott segítség adásában 

nyilvánul meg. Felkészítik a beteg fogadására, bevonják az ápolt szükségleteinek kielégítése 

során jelentkező problémák megoldásába, ápolási szövődmények kiküszöbölésére irányuló 

tevékenységek megtanítása. Elméleti és gyakorlati segítségnyújtás kórházon belül és 

otthonápoláson keresztül. 
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4. Dietetikai Szolgálat egészségügyi és prevenciós tevékenysége: 

A kórházakban, szakrendelőkben dolgozó terápiás dietetikusok, bár részt vesznek a „primer” 

prevenciókban is, elsődleges feladatuk mégis a „szekunder” és „tercier” prevenció, azaz a 

kiszűrt, felismert betegségek étrenddel történő kezelése, a szövődményes betegségek kivédésére. 

Sok esetben ugyanis az értend is a kezelés része, nem csak a gyógyszeres terápia. 

 

5. Belgyógyászat: 

Belgyógyászati osztályon heti 1 alkalommal történik a cukorbetegek részére rendszeres, 

szervezett diétás oktatás diétás nővér részvételével. A diabetológián rendszeresen egyénre 

szabott beteg edukáció működik. 

 

IV. Az egészséges élethez szükséges mozgáskultúra fejlesztése: 

 

A központi fizioterápián dolgozó gyógytornászok a következő prevenciós programokban 

vesznek részt rendszeresen (előadásokkal, mozgásterápiával) Ajka városban működő: 

• Mozgásszervi betegek klubja: havi 1 alkalom 

• Baba-mama klub: heti 1 alkalom 

• Kismama tornafoglalkozás: heti 1 alkalom 

Ajka és vonzáskörzetében alkalmankénti felkérésre (klubfoglalkozás keretében, önkormányzati 

felkérésre) egészségnevelési előadás, tornafoglalkozás: 

• Mozgássérültek klubja 

• Diabétesz klub 

• Nyugdíjasklubok 

• Gyermektorna (tartásjavítás, lúdtalp torna stb.) 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

Ajkán a fejlesztést a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ajkai Tagintézménye, a 

mozgásszervi rehabilitációt pedig az ajkai Magyar Imre Kórház végzi. 

 

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ajkai Tagintézményében pszichológusok, 

gyógypedagógusok, pedagógusok biztosítják a szakszolgálati feladatok ellátását.  

 

Elsődleges prevenció keretében a következő szolgáltatásokat végzik: 

- a tanköteles korú, illetve 3 éves korú gyermekek logopédiai szűrővizsgálata, tanköteles korú 

gyermekek pedagógiai szűrővizsgálata a későbbi tanulási, alkalmazkodási, magatartási 

nehézség, zavar megelőzése érdekében,  

- gyógypedagógiai tanácsadás biztosítása a lehetséges legkorábbi életkortól, 

- az egyéni probléma felismerésen túl kiemelt figyelmet fordítanak a problémás gyermekeket 

nevelő családok egészséges mentálhigiénéjére. 

 

Másodlagos prevenció keretében a következő szolgáltatásokat végzik: 

- pszichológiai, gyógypedagógiai tanácsadás, szülő konzultáció, terápia biztosítása a hozzájuk 

forduló szülők kérésére, illetve az általuk, vagy a társintézményeik által hozzájuk utalt 

gyermekek adekvát megsegítése érdekében, 
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- a másodlagos prevenció keretein túlmutató nehézségek esetén a gyermekeket, családokat 

megfelelő szakellátáshoz irányítják (gyermek-egészségügyi intézmények pl. gyermekpszichiátria, 

fül-orr-gégészet, megyei szakértői bizottság stb.). 

 

 Harmadlagos prevenció keretében: 

- a szakellátáshoz irányított gyermekek és családok számára helyben akut és gondozásos segítséget 

nyújtanak a szülők, a szakellátó intézmények, nevelési-oktatási intézmények kérése alapján, 

- nevelési tanácsadás szakszolgálati feladaton belül pszichológiai terápiát, gyógypedagógiai 

fejlesztést biztosítanak, a logopédiai szakszolgálati feladat keretében a beszédhibák korrekciója 

történik, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés keretében pedig a korai fejlesztésre utalt 

gyermekek terápiáját biztosítják, 

 

Az intézmény célja a diagnosztizált, szomatikus, érzelmi, és mentális problémákkal élő gyermekek 

és családjaik integrálódni tudjanak közösségeikbe.  

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

Az Ajka Városi Bölcsőde saját főzőkonyhával rendelkezik. Friss alapanyagokból dolgozva, helyben 

készült ételeket kínálnak az ellátásban részesülő gyermekeknek.  

Diétás étkeztetést is tudnak biztosítani, hiszen mindkét szakácsnő rendelkezik diétás szakács 

végzettséggel az előírásoknak megfelelően.  

A diétás étkeztetés igénybevételének feltétele a szakorvosi vélemény/javaslat, mely igazolja, hogy 

a gyermek egészségi állapotára való tekintettel indokolt és szükséges a diétás étkezés. 

 

A településen minden iskola, óvoda étkeztetését ugyanaz a szolgáltató végzi, ez a Hungast 

cégcsoport. 

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30) EMMI 

rendelettel kapcsolatban elmondható, hogy a jogalkotó nyilvánvaló jószándéka 

megkérdőjelezhetetlen volt, amikor meghatározta, hogy milyen élelmiszer típusok milyen 

mennyiségben, milyen rendszerességgel jelenjenek meg a közétkeztetésben. Ugyanakkor az is 

tényszerű, hogy az előírások maximális betartásával készült ételek néhány éve még sok esetben 

erőteljesen eltávolodtak a magyar ételek ízvilágához szokott, ahhoz ragaszkodó fogyasztók 

elvárásaitól. Korántsem volt azonban reménytelen a helyzet, a Hungast Csoport -Bakonygaszt Zrt. 

igyekezett tudományos megközelítéssel megoldást találni erre a problémára. Így vizsgálatokat 

rendeltek el akkreditált élelmiszer laboratóriumokban az általunk szolgáltatott ételek 

összetevőinek teljeskörű kielemzésére. Ezek alapján kísérletezni kezdtek a Hungast csoport séfjei 

közreműködésével azon, hogy adott esetben a sótartalmat hogyan tudnák optimalizálni úgy, hogy 

az ízélmény is megmaradjon, de a határértéket se lépje túl. Ennek eredményeként kiderült az is, 

hogy a péksütemények vagy a kenyér nagyon is „elbírja” a sótlanságot, az íze nagyságrendekkel 

nem változik, a sütéskor használatos só inkább technológiai okokból volt jelen a receptúrákban – 

legalábbis akkora mennyiségben. Így a napi só „kvóta” átcsoportosításával több juthatott azon 

ételek elkészítéséhez, ahonnan nagyon hiányzott a fogyasztóknak.  

Ezzel egyidejűleg szakmai szervezetek bevonásával folyamatos párbeszédet alakítottak ki a 

jogalkotóval, illetve az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettel (OGYÉI). 

Ennek köszönhetően mára már nagyon sokat közeledett a rendelet a fogyasztói elvárásokhoz, 

amely rendelkezéseit természetesen a Hungast cégcsoport minden egysége betart.  

A fent említett jogszabályi háttér táplálkozás-egészségügyi és minőségi témaköröket taglal, 

szabályoz. Meghatározza az életkoronként szükséges napi energiabevitelt, a már taglalt só 
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lehetséges mennyiségét. Szintén megszabja, hogy 10 naponként bizonyos élelmiszer alapanyagok 

milyen rendszerességgel szükségesek vagy éppen adhatók maximálisan. Minőség tekintetében 

élelmiszer csoportok vonatkozásában is megjelennek előírások a Magyar Élelmiszerkönyv 

ajánlásaival összhangban.  

Az elkészített ételek ízvilága tekintetében jogszabályi háttér nem áll rendelkezésre, ugyanakkor a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 2013 óta végzi a közétkeztetésben felszolgált 

ételek érzékszervi vizsgálatát, melyre mobil vizsgálólaborral is rendelkeznek.  

A Hungast cégcsoportnál nemcsak a gyermekek, hanem a szülők körére kiterjesztett fogyasztói 

elégedettségmérés zajlik. Bejelentkezés nélkül várják a szülőket bármelyik szolgáltatási napon 

kóstolásra.  Ezt Nyitott Kapuk a Menzán programnak hívják.  

A Hungast cégcsoport étlapjait a gasztronómiai igazgató irányítása mellett felkészült dietetikusok 

közreműködésével készítik, szem előtt tartva a hagyományos magyar ízeket, a területi 

sajátosságokat, a szezonalitást, valamint a fogyasztói elvárásokat - figyelembe véve természetesen 

a rendelet közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásait.  

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 

A Sportváros Nonprofit Kft. Ajka város sportéletének mozgatórugója. A cég létrejöttét indokolta a 

gyors ütemben fejlődő infrastruktúra, a már régebben működő és az újonnan alakuló 

sportegyesületek, a felnőtt és utánpótlás korú sportolók, a szabadidő- és diáksportban résztvevők 

létszámának nagyarányú emelkedése. Sportolásra rendelkezésre áll a Városi Sportcsarnok a hozzá 

tartozó öltözőkomplexummal, a három jó minőségű füves labdarúgó pálya, a nagyméretű 

műfüves pálya, két kis műfüves, az extrém pálya, az utánpótlás csapatokat kiszolgáló 

öltözőépület, októbertől márciusig a sátortetős jégpálya, valamint a „Buborék” sátor.  

Rendezvényeiket, versenyeiket a sportegyesületek önállóan szervezik meg és bonyolítják le, a 

Sportváros Nonprofit Kft. a hátteret biztosítja a városi diáksport versenyeknek, megyei, regionális 

döntőknek is többek között. 

A létesítmények igyekeznek már a legkisebbek érdeklődését is megfogni, megkedveltetni a velük a 

mozgást. Erre teremt lehetőséget a jégpályára látogató óvodáscsoport például, akik korcsolyázni 

tanulnak, ezzel elsajátítva az egyensúlyozás művészetét. 

Nagy népszerűségnek örvendenek saját, illetve sportaktíváik segítségével lebonyolított 

rendezvényeik.  

• Futóprogramjaikon évről-évre egyre nagyobb létszámot regisztrálnak. Sikeres az „Ajka rajtja”, a 

„Somló csúcs-futás”, az „Éjszakai futás”, valamint a legnépszerűbb futással kapcsolatos 

rendezvényük a „Szilveszteri futás”, melyre növekvő tendenciával neveznek a mozogni 

vágyók. A hangulat mindig kiváló, a résztvevők lelkesek, így minden évben kiváló zárása az 

esztendőnek. 

• A Sportváros Nonprofit Kft. 2018. évben rendezte meg az 1. Sportágválasztó rendezvényén, 

ahol legalább 20 sportággal és azok képviselőivel ismerkedhettek meg a gyerekek. 

Képviseltették magukat a Kft. egyesületei is, de külsős sportágak is esélyt kaptak a 

bemutatkozásra. A kétnapos rendezvényre közel 2500 fő látogatott ki. Nemcsak a Kft, hanem 

Ajka Város életében is ez volt az első ilyen nagy létszámú sportrendezvény, aminek a 

megrendezésével szeretnének hagyományt teremteni Ajkán is.  

• Mozgáskorlátozottak számára a Sportcentrum épületének megközelítése csak a csarnok felöli 

oldalról lehetséges. Sem az Ajka, Sport u.14. szám alatt található Bányász épület, sem a Bozsik 

épület nem akadálymentesített. Az akadálymentesítés még megoldásra vár! 

• Mindemellett kiemelendő, hogy a Sportváros igyekszik a természetbe csábítani a város 

sokszínű lakóit, így minden évben megrendezésre kerülnek a Túraversenyek, illetve 
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természetjáró tevékenységek, mint például a Kutyástúra a Bakonyban, mely keretében a 

kiskedvenceikkel csodálhatták a természet szépségét az érdeklődők, vagy a Padtól Padig a Kab-

hegyen. 

 

A Sportváros Ajka Nonprofit Kft. tevékenysége mellett kiemelendő a városban az ingyenes, illetve 

a saját erőből űzendő mozgásformák. Kialakításra került 2015-ben a Civil Ház területén egy 

„felnőtt játszótér”, illetve kialakításra került az Ajkai Csónakázótó környékén is egy hasonló. 

A város nagy hangsúlyt fektet továbbá a lakótelepi részek fejlesztésére, így legalább minden 

második lakótelep rendelkezik focipályával, vagy kosárlabdapályával, illetve 

pingpongasztalokkal. Így esély teremtődik a gyermekek, és fiatalok ingyenes és kötöttség nélküli 

mozgására, szabadtéri tevékenységek űzésére. 

Kiváló, érdekes és izgalmas, mindig jó hangulattal járó tevékenységeket lehet űzni a Molnár Gábor 

Parkerdőben. Az erdei iskolások, valamint minden túrázni vágyó szívesen látogat el a város 

erdőjébe, télen pedig a szánkópálya nyújt egy kis szórakozási lehetőséget. Kialakításra került egy 

íjászpálya is, mely csak úgy vonzza a sport szerelmeseit. 

Teljesen ingyenes és bárki részt vehet a Spartan Training Group Ajka edzésein. A csoport heti 2-3 

alkalmat teremt az érdeklődőknek, melyen kemény erőnléti, fizikumot megmozgató edzéseket 

tartanak. A terepedzések hozzájárulnak az erőnlét kiváló fejlődéséhez, ráadásul a társaság sem 

mindennapi. 

Az ingyenes mozgásformák és lehetőségek mellett a város létesítményében rengeteg lehetőség van 

önköltséges módon sportolni. Több mint 5 konditerem, uszoda, illetve a későbbiek során készül 

egy kosárlabdacsarnok és egy jégcsarnok is, mely ugyancsak lehetőséget teremt majd a sportolni 

vágyóknak. 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A településen több intézmény, szervezet található, amelyek szociális szolgáltatásait igénybe 

vehetik az arra rászoruló személyek. Ilyen például az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ, 

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ, a Máltai Szeretetszolgálat, a Szent István 

Egyházközség és a Molnár Gábor Műhely Alapítvány. 

A fogyatékosok nappali ellátást biztosítja a városban a Molnár Gábor Műhely Alapítvány, 

amelyről még a fogyatékosok fejezetben bővebben lehet olvasni. 

A Máltai Szeretetszolgálat nappali melegedője egész évben nyitva tart. Itt van fürdési, mosási, 

étkezési, szórakozási lehetőség az utcán élő hajléktalanok és rászorulók számára. November 1-től 

április 30-ig a téli krízisidőszakban pályázati forrásból éjjeli menedékhely is működik a nappali 

melegedő mellett, amely az utcán élő hajléktalanoknak biztosít éjszakai szállást.  

A Hajléktalanok Átmeneti Szállását a Szent István Egyházközség működteti. Itt a hajléktalanok 

életvitelszerű tartózkodása biztosított átmeneti jelleggel. A férőhelyek száma 10 fő. Az intézmény 

átmeneti bentlakásos. Emellett a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ 16 fős átmeneti 

szállást működtet a településen. 

A Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ, valamint az Ajkai Család- és Gyermekjóléti 

Központ tevékenysége az 1.2. pontban, 5. 5. pontban, valamint a gyermekek fejezetében is 

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

nyújtásakor 

 

Valamennyi intézményben kifüggesztésre kerültek a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi 

képviselők elérhetőségei, melyek az esetleges érintett számára elérhetők; a panaszkezelés, 

jogorvoslat rendjéről minden igénybe vevő tájékoztatása megtörténik. 

Elmondható még, hogy a szociális ellátások területén nem tapasztalható hátrányos 

megkülönböztetés. Jellemzőbb lehet ez az egyéb szolgáltatásoknál, ahol az emberek gyakran 

ítélnek első látásra, azonban ez a probléma országosan is fennáll. Ajkán nincs kirívó eset hátrányos 

megkülönböztetés miatt. 

 

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

ellátórendszer keretein belül 

 

A hátránykompenzációs juttatásokat, szolgáltatásokat az önkormányzat rendeletein, 

szolgáltatásain keresztül biztosítja a hátrányos helyzetben lévő embereknek. 

Más intézmények esetén nincs erre vonatkozó információ. Ajka Város Önkormányzata a Molnár 

Gábor Műhely Alapítványnak ingyenes használatra épületet biztosít, valamint éves szinten 

támogatja az Alapítvány munkáját. Mindezeken kívül erkölcsi normáknak megfelelően alakult ki 

pozitív diszkrimináció. Ilyen például az, hogy a gyermekek, terhes kismamák ellátása elsőbbséget 

élvez az egészségügyi ellátás egyes részeinél. Illetve, hogy az időseket segítik a fiatalabbak például 

a közlekedésben. Ezek a viselkedési normák nem intézményesített juttatások, sem szolgáltatások, 

de az esélyegyenlőség megteremtésében kulcsfontosságúak. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

A város közösségi életének felpezsdítésében sok szervezet, csoport vesz részt. Ilyenek a 

lakóközösségek, a munkahelyek, az oktatási, szociális intézmények, a templomok, a civil 

szervezetek, a sportegyesületek. Nagyon erős a civil szervezetek jelenléte, és az ő általuk szervezett 

programok, rendezvények igen népszerűek. Ajkán több mint 100 civil szervezet tevékenykedik, 

ebből körülbelül 67-et fog össze a Civil Szervezetek Szövetsége. A civil szervezetek sokat tesznek a 

városi élet, a programok színesebbé tételéért.  

A közművelődési feladatokat az önkormányzat fenntartásában önálló jogi személyként működő 

Nagy László Városi Művelődési Központ látja el. 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

A közösségi élet színtereinek egyik fontos alappillére a Civil Szervezetek Szövetsége, amelynek 

célja az ajkai régióban működő szervezetek területi, társadalmi, egészségügyi, szociális, oktatási, 

sport és kulturális tevékenységének összehangolása, előmozdítása. A Civil Szervezetek Szövetsége 

szolgáltatásaival, partnerkapcsolatok, kiépítésével járul hozzá a hátrányosabb körülmények között 

működő szervezetek felzárkózásához. Az ajkai Civil Ház nyitott bármely szervezet vagy 

természetes személy számára. Lehetőség van módszertani segítség igénybevételére, programokban 

történő részvételre, valamint az érdeklődők díjmentesen használhatják a Ház eszközeit, amely 

önkormányzati támogatásból tartja fenn magát.  

 

Civil Ház szolgáltatásai: 

- Vérnyomás és vércukorszint mérés 
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- Ingyenes jogi tanácsadás 

- Tanácsadás álláskeresőknek 

- Internethasználat 

- Fénymásolás 

- Telefonhasználat 

- Szkennelés 

 

Rendszeresen tartott foglalkozások: 

- Üveggyári Nyugdíjas Klub 

- Zumba 

- Vércukormérés, vérnyomásmérés 

- Nia tánc 

- Mozdulat Mozgás Műhely Torna 

- Modellezés 

- Kispuska, légpuska, lövészet 

- Kézimunka Klub 

- Foltvarró szakkör 

- Bányász Hagyományápoló Klub 

- Álláskereső Tanácsadás 

 

A rendszeres tanácsadások, klubjellegű foglakozások mellett a közös találkozás lehetőségét 

kínálják az itt megszervezésre kerülő rendezvények.  

A Civil Ház Komplex rendezvénysorozataiban közösséget építő, személyes kapcsolatot ápoló, a 

környezetet védő, szépítő; generációkat és mozgásukban, képességükben korlátozott 

embertársainkat egymáshoz közelítő és hátrányos helyzetű gyermekeket foglalkoztató programok 

voltak.  

 

Kiemelt programok melyekre sor került: 

- 2000 óta megrendezésre kerülő Civil Fesztivál 

- Húsvét várás a Civil Házban 

- Civil Bál 

- Generációk Ligetje 

- Robinson Tábor 

 

Az ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ – melynek fenntartója Ajka Város 

Önkormányzata. A térség egyetlen olyan intézménye, amely részintézményeinek segítségével a 

sport, az ifjúság közművelődése (Ifjúsági szakmai csoport), a felnőttoktatás-továbbképzés, 

táboroztatás, szabadidős tevékenységek – készségfejlesztés, módszertani-szakmai segítségnyújtás; 

széles spektrumú programajánlatok által a város és térségének lakosságát, annak valamennyi 

rétegét megcélozza. 

Nyári szünetben az iskoláskorúak számára az intézmény táborokat szervez a városban is - 

nemcsak a balatonszepezdi gyermektáborban - azzal a céllal, hogy a szabadidő hasznos 

eltöltéséhez lehetőséget biztosítsanak – melyre egyre nagyobb az igény, így került megvalósításra 

az angol nyelvi tábor, két alkotó tábor – a kézműves és a bőrműves -, illetve a természetjáró 

szakkörösök szervezésében egy vízi állótábor a Balatonon. 

Az Ajkai Napok programsorozat gerincét minden évben a Városi Nyugdíjasnap, és a Gyermeknap 

jelenti, melynek sokszínű programját a Pöttöm Polgárok megválasztása koronázza meg a 

Gyerekszínházzal karöltve, majd – a Borvarázs – Somlói Bor és - Tócsifesztivál 

rendezvénysorozata zárja. 
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Minden évben három bérletes színházi évadot hirdetnek meg a településen, mely nagy 

népszerűségnek örvend – Bródy bérlet: négy előadással, Tamási bérlet: öt előadással, Nagy László 

bérlet: öt előadással, mindezek mellett Gyermekszínház is van, mely tökéletesen a kicsik számára 

lett kitalálva, így 60 perc a játékidő, nem terhelve le a gyermekek figyelmét. 

A bérletes előadások mellett szinte minden évben vannak még egyedi színházi előadások, 

hangversenyek, hiszen a hosszú évek alatt az volt tapasztalható, hogy nagy a közönségigény 

ezekre, valamint a jeles napokhoz kötődő bérleten kívüli gyermekelőadásokra. 

A város életében folyamatosan jelen lévő és nagy vonzással bíró országos és megyei fesztiválok, - 

Megyei Gyermeknéptánc Találkozó, Éneklő Ifjúság, Regionális Diákszínjátszó Találkozó, 

Pedagógus Kórusok Országos Találkozója, Veszprém Megyei Kórusok Találkozója – 

lebonyolításával olyan művészeti rendezvényeknek ad otthont a VMK, ahol a legfontosabb a 

résztvevők számára a tapasztalatcsere és kapcsolattartás. 

 

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

 

Vannak jogi normák, amelyeknek megtartásáról az állam végső esetben kényszerrel gondoskodik, 

illetve amelyeknek megszegését kényszereszközökkel torolja meg. Vannak erkölcsi, vallási 

szabályok, higiéniás normák stb., amelyeknek megszegését a társadalom tagjai többé-kevésbé 

egyöntetű és erős rosszallással, megvetéssel büntetik. Vannak szokások, illemszabályok, 

divatszabályok, amelyeknek büntetése a társadalom többi tagjai részéről megnyilvánuló erősebb-

enyhébb helytelenítés. Beszélhetünk egy-egy nemzeti kisebbség, vallási csoport, társadalmi réteg 

szubkultúrájáról. Ha a szubkultúrában szereplő viselkedési norma ellentétben áll a helyi 

társadalomban uralkodó, elfogadott normáktól, akkor az egyén dilemma előtt áll: mely normákat 

kövesse és melyektől térjen el. 

A városban nem jellemzőek a kiélezett etnikai konfliktusok. Itt többféle nemzetiség él, legnagyobb 

arányban közülük a romák és a svábok vannak jelen. Az együttélés a város lakosai között nem 

ütközik problémákba.  

A romák esetében kell számolni azzal a jelenséggel, hogy a munkavállalás esetén felléphet látens 

diszkrimináció. Ők nehezebben találnak munkát, hiszen a munkaadók sokszor előítéletesek és 

elutasítók velük. Azonban Ajkán a munkanélküliség nem jellemző, sőt bizonyos foglalkoztatási 

területeken munkaerőhiány van, ebből kifolyólag nem érzékelhető olyan arányban a 

diszkriminatív folyamatok összessége, mint korábban. 

A város bűnözésének helyzetében a legmagasabb számban személy-, közrend-, és vagyon elleni 

bűncselekmények kerülnek elkövetésre. Az utóbbi időben, a lakosság megváltozott anyagi 

helyzete, a bekövetkezett gazdasági válság, az elszegényedés hozzájárult a tulajdon elleni 

bűncselekmények terjedéséhez, de a rendőrség és a polgárőrség sokat dolgozik ennek 

megelőzésében. 

 

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

 

A város önkéntes, illetve adományozási rendszere összetett, nem lehetne külön önkéntes, illetve 

adományozó szervezeteket elkülöníteni egymástól, a két kategória sok esetben összeolvad. A 

középiskolások az érettségi vizsgához szükséges 50 óra önkéntes munkát az ilyen szervezetekben 

végezhetik el. 
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A Molnár Gábor Műhely Alapítvány a sérült felnőttek nappali foglalkoztatását végzi. Szárnyaik 

alatt 60 fő húzza meg magát, akik down-szindrómával vagy autizmussal küzdenek, az alapítvány 

programjaival segít szocializálódni, illetve teljes értékű életet élni nekik. 

A Vahur Állatvédő Egyesület Ajka a gazdátlan, rászoruló állatok sétáltatása, illetve gondozása 

ügyén kínál önkénteskedési, valamint adományozási lehetőséget. Az önkéntesek szigorúan 

állatbarátok, így esélyt kínálnak azoknak a fiataloknak is, akik otthon ugyan nem tarthatnak 

állatot, azonban így ők is kivehetik a részüket a nagy egészből. 

Működik Ajkán az Ételdoboz nevű rászorulóknak szánt kihelyezett adománygyűjtő. A forgalmas 

helyen elhelyezett tárolóba bárki tehet élelmiszert, melyet azoknak az embereknek szán, akik nála 

rosszabb anyagi és szociális helyzetben vannak. 

A Kristály Völgy Ajka szervezte Manó Műhely 2018-ban első ízben rendezte meg a 100 Angyal 

programot, mely keretében arra bíztatja az önkénteseket, hogy a rászorulóknak, illetve a 

hajléktalanoknak szánt cipősdoboz ajándékokat rendszerezzék, átvegyék. A cipősdoboz tartalma 

többnyire higiéniás termékek, tartós élelmiszerek, játékok, könyvek, illetve ruhák. 

Ahogy sok más városban, úgy Ajkán is működik a Máltai Szeretetszolgálat egyik csoportja, mely 

idén 20 éve működik. Célja egy aktív, élő közösség létrehozása, mely hozzájárul a szociális helyzet 

hozzájárulásához önkéntesei révén, valamint adománygyűjtései során. 

A város különböző platformjain működtet három hajléktalanoknak létrehozott menedéket. A Jézus 

Szíve plébánia az Átmeneti Szállóért felel, a Máltai Szeretetszolgálat a Gondviselés Háza Nappali 

Melegedő és Éjjeli Menedékhelyet üzemeli, míg él egy ezektől független Hajléktalan Személyek 

Átmeneti Szállása nevű is. 

Az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ adománygyűjtési és -szétosztási tevékenysége 

folyamatosan biztosított. 2019 márciusától a Sport u. 2/C. szám alatti épületben a fenntartó Ajka 

Város Önkormányzatától térítésmentes használatra kapott helyiségekben folyik az adományozási 

tevékenység. Az intézmény térítésmentes tanácsadásokat biztosít rászorulók számára, igénybe 

vehető pszichológus, fejlesztőpedagógus, pályaválasztási tanácsadó, jogász, családkonzultáció, 

családterápia, családi döntéshozó konferencia, mediátor.Végül pedig megalapításra került az Ajka 

60 program, mely többek között önkéntes szociális munkával is foglalkozik, mely során egy 

szociális háló kerül kifeszítésre a városrészek figyelembevételével. Ezek az önkéntes szolgáltatások 

háromféleképp csoportosíthatók. 

1. Egyéni segítés, mely lefedi a bevásárlást, az orvoshoz szállítást és többek között a 

gyermekfelügyeletet és a háztartási munkák elvégzését is. 

2. A csoportos segítés keretében, minimum 4 fő által biztosított szolgáltatás, mely lehet 

jelzőrendszerként való funkcionálás (pl. családi ház előtt nincs télen soha hóeltakarítás, 

vagy nincs nyoma fűtésnek) illetve a ház körüli, illetve kerti munkák elvégzésében merül 

ki. 

3. Települési szinten érvényesül a közösségi segítés, ez a szolgáltatásmód segít a 

hagyományok ápolásában, praktikák átadásában, főzőtanfolyam fiatalok számára való 

megszervezésében illetve pl. közösségi disznóvágás lebonyolításában. 
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3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat leginkább a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek 

célcsoportokkal tart fenn kapcsolatot. Számukra kulturális programokat, Mikulás napi 

rendezvényt tartanak. Ezek mellett már 4 alkalommal került megrendezésre az a 

hagyományteremtő sportrendezvény, melynek célja elsősorban az érzékenyítés, jó kapcsolatok 

kialakítása a romák és a hivatali szervek között (tűzoltóság, rendőrség). A rendezvény az 

Összefogás Napja nevet viseli. 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A roma és a mélyszegénységben élő népességre 

jellemző szociális helyzetükből adódóan a rossz 

egészségi állapot, az egészségtelen táplálkozás, 

tisztálkodási problémák és az egészségkultúra 

hiányossága. 

 

Életkörülmények javítása érdekében 

felvilágosító előadások, közösségi programok, 

ingyenes egészségszűrő valamint egészséges 

életmóddal és táplálkozással kapcsolatos 

programok szervezése. Bölcsödében, óvodában 

és amennyiben szükséges a gyermekek otthoni 

környezetében alapvető higiéniás feltételek 

megteremtésének megtanítása.  

A roma és mélyszegénységben élő embereket 

előítéletek, stigmák érik a többségi társadalom 

részéről, valamint előfordul a diszkrimináció az 

álláskeresésnél  

A városban lakók számára olyan ismertető 

anyagok, tájékoztató fórumok, valamint 

programok, rendezvények támogatása, 

segítése, amelyek előmozdítják a roma 

népesség kedvezőbb társadalmi integrációját, és 

ez szemléletváltást eredményezhet a lakosság 

minden szegmensénél. 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 6. §-tól a 10. §-ig szabályozza a gyermekek jogait.  A gyermeknek a legfőbb 

joga, hogy a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét 

biztosító saját családi környezetében nevelkedhessen. A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 9.§ (3) 

alapján a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladata a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a 

család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszer (jelzőrendszer) működtetése. Ajkán 2018. évében 

összesen 6 szakmaközi megbeszélést tartottak, melyeken alkalmanként átlagosan 25 szakember 

vett részt. A jelzőrendszeri megbeszéléseken jellemzően védőnők, iskolai ifjúságvédelmi 

megbízottak, óvodai gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, Bölcsőde munkatársa, Családok 

Átmeneti Otthonának megbízottjai, Ajkai Rendőrkapitányság munkatársa, Ajka Város 

Önkormányzatának megbízott képviselője VEMKH Ajkai Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztályának Járási vezető védőnője, Magyar Máltai Szeretetszolgálat ajkai csoportvezetője, 

Ügyészség képviselője vettek részt annak megfelelően, hogy milyen aktuális téma, illetve 

probléma merült fel. Minden évben a szakemberek megtartják az Éves Gyermekvédelmi 

Tanácskozást, ahol a jelzőrendszeri tagok által a tanácskozásra készített beszámolók alapján 

elkészítették az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet. A terv tartalmazza az előző évi intézkedési 

tervből megvalósult elemeket, az éves célkitűzéseket, a településekre vonatkozó célok elérését, 

valamint a hatékonyság javítása érdekében tervezett lépéseket. 

A gyermekek és családok kiemelt támogatása érdekében a 2016. évtől átstrukturálódott az eddigi 

alapszolgáltatási rendszer és integrált szervezeti egységek gondoskodnak a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatások együttes biztosításáról. Két új intézményi forma jött létre: a család- és 

gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ. 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az 1993. évi III. törvény 64. § (1) bekezdése alapján a 

szolgáltatás célja segítséget nyújtani a település működési területén élő szociális vagy 

mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, 

családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, 

valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. A családsegítő és a hozzáforduló kliens 

közös munkálkodása – szociális segítőmunka - során a szakember támogatása mellett a probléma 

felismerését, meghatározását követően az egyének, családok, csoportok, közösségek hatékony 

megoldási mechanizmusokat alkalmazva érhetnek el eredményt kapcsolati konfliktusaik, 

problémáik kezelésében. Cél, hogy csökkenjen a kiszolgáltatottság és a periférikus helyzet.  

Család- és Gyermekjóléti Központ a Gyvt-ben szabályozottak szerint ellátásokkal és 

intézkedésekkel a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői 

kötelezettségek teljesítéséhez segítséget kell nyújtani. Gondoskodni kell a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzéséről, megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, 

valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről. 

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a 

gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését; a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzését; a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 

családból kiemelt gyermek visszahelyezését. 

 

Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

b) Gyermekétkeztetés, 
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c) Intézményi gyermekétkeztetés, 

d) Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, 

e) Szünidei gyermekétkeztetés, 

f) Gyermektartásdíj megelőlegezése, 

g) Otthonteremtési támogatás. 

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

1) Gyermekek esélynövelő szolgáltatásai: 

a) Biztos Kezdet Gyerekház, 

b) Tanoda. 

 

2) Gyermekjóléti Szolgáltatás: 

a) Család- és gyermekjóléti szolgálat, 

b) Család- és gyermekjóléti központ. 

 

3) Gyermekek napközbeni ellátása: 

a) Bölcsődei ellátás, 

b) Bölcsőde, 

c) Mini bölcsőde, 

d) Munkahelyi bölcsőde, 

e) Családi bölcsőde, 

f) Napközbeni gyermekfelügyelet, 

g) Alternatív napközbeni ellátás. 

 

4) Gyermekek átmeneti gondozása: 

a) Befogadó szülők, 

b) Helyettes szülő, 

c) Gyermekek átmeneti otthona,  

d) Családok átmeneti otthona. 

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

a) Otthont nyújtó ellátás, 

b) Utógondozói ellátás, 

c) Nevelőszülők, 

d) Gyermekotthon, 

e) Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

 

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

a) hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása, 

b) védelembe vétel, 

c) családbafogadás, 

d) ideiglenes hatályú elhelyezés, 

e) nevelésbe vétel, 

f) nevelési felügyelet elrendelése, 

g) utógondozás elrendelése, 

h) utógondozói ellátás elrendelése, 

i) megelőző pártfogás elrendelése. 
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Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során 

adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak: 

a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és 

személyek, 

b) a fővárosi főjegyző, 

c) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény 

fenntartója, vezetője, 

d) a helyettes szülő, nevelőszülő, 

e) a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának orvoslása érdekében 

feltétlenül szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátott jogi képviselő, 

f) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 

g) a gyermekvédelmi szakértői bizottság. 

 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

A születések számánál nem lehet teljesen kijelenteni, hogy csökkenő értéket mutat, hiszen évek óta 

ingadozik ez az érték, hol több, hol kevesebb gyermek születik a városban. Emellett azonban 

összességében még is inkább a fogyás folyamata figyelhető meg. Ez nem csak a születésekre, 

hanem a városban élő kis gyermekek számáról is elmondható. A középiskolákba járók száma is 

jelentősen csökkent a városban, ami azonban annak tudható be elsősorban, hogy az iskolázási 

korhatárt 18 évről 16 évre szállították le, nem feltétlenül annak, hogy ekkora fogyás lenne 

tapasztalható Ajkán a középiskolás korúak számában. Összességében azonban mindenképp 

kijelenthető, hogy a városban népességfogyás tapasztalható. 

 

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

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

lakhatási helyzete   

 

A Gyvt. a veszélyeztetettség fogalmáról azt írja, hogy olyan-magatartás, mulasztás vagy 

körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi 

fejlődését gátolja, vagy akadályozza. Súlyos veszélyeztetésnek minősül a Gyvt. 72. § (2) 

bekezdésén túl a gyermek által tanúsított olyan magatartás is, amely életét közvetlen veszélynek 

teszi ki, vagy testi, szellemi, értelmi, érzelmi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást 

okozhat. A Gyvt. 17 § (3) bekezdése alapján a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése 

érdekében történő együttműködési és kölcsönös tájékoztatási kötelezettség is kiemelten fontos. 

A Gyvt. 68/A § (1) bekezdés szerint hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a szülő vagy a 

családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét 

szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes 

nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik; a szülő vagy a családbafogadó 

gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a 

családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 

hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy; a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve 

lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált 
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településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, 

komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol 

korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 

A Gyvt. 68/A § (2) bekezdés szerint halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) 

bekezdés pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll; a nevelésbe vett 

gyermek; az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 

felnőtt. 

A Gyvt. 68 §. (19 bekezdése alapján, ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek 

veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy 

nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi 

környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a gyermeket védelembe veszi. 

 

Év

Védelembe vett kiskorú 

gyermekek száma 

december 31-én

(TS 3001)

Veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma december 31-

én (TS 3101)

2012 95 338

2013 103 333

2014 108 321

2015 80 293

2016 91 197

2017 103 205

Forrás: Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ 

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma

 
 

A védelembe vett gyermekek száma folyamatos csökkenést mutat, egyedül 2017-ben volt egy 

jelentős növekedés. Ajkán a legtöbb védelembe vétel a szülői elhanyagolás, tankötelezettség nem 

teljesítése, valamint bűncselekmény elkövetése miatt rendelik el.  

A veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma elég magas a településen. 2015-től csökkenés 

figyelhető meg, 2017-ben egy minimális növekedés látható, azonban 2018-ban ismét csökkent. A 

csökkenés annak is betudható, hogy a városban működő Családok Átmeneti Otthonából az utóbbi 

időben több olyan nagycsalád költözött ki, ahol nem volt ritka a 6-8 gyermek sem. Ezek a családok 

jórészt visszaköltöztek eredeti lakóhelyükre, vagy igénybe vették más CSÁO szolgáltatásait.  A 

veszélyeztetett kiskorúaknál jellemző az anyagi helyzet romlása, a szülői elhanyagolás, az ön- és 

közveszélyes magatartás, továbbá a legális és illegális drogok használata is. 

 

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma önkormányzati adatgyűjtés 

alapján lett meghatározva az alábbi táblázatban. Jól látható az értékekből, hogy 2012 óta 



 60 

folyamatosan csökken a kedvezményt igénybevevők száma. A csökkenés több okra is 

visszavezethető. Egyrészt a városban jók az elhelyezkedés esélyei, mivel bizonyos területeken 

munkaerőhiány van. Ennek köszönhetően nőtt a jövedelme a családoknak. Másik ok, hogy 

alacsony jövedelemhatárokat szabtak meg a jogszabályban. Emiatt sokan nem vehetik igénybe a 

kedvezményeknek ezen fajtáját. 

 

Év
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2012 343

2013 633

2014 593

2015 478

2016 333

2017

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek évi átlagos száma

 
 

e) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 

Ajkán 2017. évben 68 fő részesült a gyermekek jogán járó juttatások valamelyikében. Ez az érték 

2018 évben 59 főre csökkent. A gyermekek jogán járó helyi juttatásokat a tanszervásárlási 

támogatás valamint a rendkívüli települési támogatás képezi. A jogosultak nagyobb hányada 

tanszervásárlási támogatásban részesül. A gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők 

száma nagyon alacsony, amely a bérek emelkedésének és az egy főre jutó jövedelemi határ 

állandóságának tudható be leginkább.  

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

A gyermekétkeztetésben a jogszabály rendelkezései alapján több jogcímen lehet 50%-os 

kedvezménnyel vagy teljesen térítésmentesen biztosítani az ellátást.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B.§-a 

alapján jogosultsági feltételek: 

a) a bölcsődei, mini bölcsődei  ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha 

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,vagy 

• tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy 

• olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy 
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• olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 

munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy 

• nevelésbe vették; 

 b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

 – nevelésbe vették; 

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 

gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, fogyatékosok 

nappali intézményében helyeztek el; 

d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha – 

nevelésbe vették, vagy – utógondozói ellátásban részesül. 

 

Az intézményi gyermekétkeztetést 50 %-os normatív kedvezménnyel kell biztosítani:  

 (amennyiben az ingyenes gyermek étkeztetésre nem jogosult) 

 a) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 

 b) az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló 

számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, 

 

Az iskolai gyermekétkeztetés szervezését az egyházi iskolák kivételével a Városi Intézmények 

Működtető Szervezete végzi a városban. Az alábbi táblázat az egy hónapban kedvezményes 

étkeztetésben részesülők számának alakulását mutatja 2018. októberi adatok alapján. 

 

KIMUTATÁS a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéről 2018. októberi 

adatok alapján 

Kedvezményes 

jogcím 

Ajkai 

Borsos 

Miklós 

Általános 

Iskola 

Tanulók 

száma:  434 

fő 

Fekete István - 

Vörösmarty 

Mihály Általános 

Iskola és 

Gimnázium 

Tanulók száma: 

896 fő 

Laschober 

Mária 

Német 

Nemzetisé

gi 

Nyelvokta

tó 

Általános 

Iskola 

Tanulók 

száma: 130 

fő 

Molnár 

Gábor 

Óvoda, 

Általános 

Iskola, 

Speciális 

Szakiskola 

és EGYMI 

 

Tanulók 

száma: 115 

fő 

Ajkai Bródy 

Imre 

Gimnázium 

Tanulók 

száma: 573 fő 

Veszprémi 

Szakképzési 

Centrum 

Szent-Györgyi 

Albert 

Szakgimnáziu

ma, 

Szakközépisk

olája és 

Kollégiuma 

Tanulók 

száma: 413 fő 

ISKOLÁK 

ÖSSZES

EN 

2561 fő a 

tanulók 

száma 

Móra 

F. u. 

19. 

Eötvö

s u. 9. 

József 

A. u. 

30. 

Fürst 

S. u. 

2. 

Iskola 

u. 30. 

Gyepesi u. 

22. 

Verseny u. 

18. 

Bródy Imre 

u.4. 

Kandó Kálmán 

ltp. 4. 
FŐ 

Ingyenen 

étkezők (fő) 
20 15 22 20 18 3 20 1 1 120 

5 % 

50%-os 

kedvezménybe

n részesülők 

(tartós betegek, 

nagycsaládoso

k) 

55 55 102 75 12 23 52 21 14 409 
16 % 
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Összesen: 
75, 

17 % 
70 

16 % 

124 
14 % 

95 
11 % 

30 
3,3 % 

26 
20 % 

72 
63 % 

22 
4% 

15 
3,6 % 

529 
21 % 

Kedvezményes 

étkezésben 

részesülők 
33 % 28 % 20 % 63 % 4 % 

3,6 % 
 

Forrás: Városi Intézmények Működtető 

Szervezete, Pápai Tankerületi Központ       

 

Kedvezményes iskolai étkezésben részesülők száma az egyházi fenntartású 

intézmények esetén 

Szent István Király Római Katolikus 

Általános Iskola 

81 fő (az étkezők 31%-a) 

Ajkai Gimnázium, Szakgimnázium, 

Szakközépiskola, Általános Iskola, 

Sportiskola és Kollégium   

15 fő, iskolába járók 2,6 %-a 

Forrás: iskolai adatszolgáltatás alapján 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

Az Ajkán élő magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek számáról nincs információja 

az önkormányzatnak. Az óvodai adatok alapján jelenleg két külföldi állampolgárságú gyermek 

(román, szír) jár az intézménybe.  

A nem magyar állampolgárságú gyermekek esélyegyenlőségnek biztosítása esetén az elsődleges 

cél, hogy a gyermekek bejussanak a számukra megfelelő közoktatási intézményekbe. A 

köznevelési törvény minden Magyarországon élő vagy tartózkodó gyermek számára előírja az 

oktatásban történő kötelező részvételt, a magyar menedékjogi törvény pedig kifejezetten 

hivatkozik a gyermek mindenek felett álló érdekének elvére. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Ajkán nem alakult ki szegregált, telepszerű lakókörnyezet. 

 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

E fejezetben elsőként a városban található köznevelési intézmények (óvodák és általános iskolák) 

általános bemutatását végezzük, majd a statisztikai adatok alapján kitérünk a kiemelt figyelmet 

igénylő gyermekek/tanulók számára, arányára. A fejezet során bemutató-elemző jelleggel leírjuk a 

fent említett csoportba tartozó gyermekek köznevelési lehetőségeit, valamint a számukra 

esélyegyenlőséget biztosító intézkedéseket. 
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Év

Önkormányzati 

bölcsődék száma

(TS 4801)

Bölcsődébe beírt 

gyermekek száma

(TS 4701)

Szociális 

szempontból felvett 

gyerekek száma 

(munkanélküli 

szülő, 

veszélyeztetett 

gyermek, nappali 

Nem 

önkormányzati 

bölcsődék száma 

(munkahelyi, 

magán stb.)

2012 1 129 8 0

2013 1 154 11 0

2014 1 165 7 0

2015 1 173 4 0

2016 1 174 5 0

2017 1 164 3 0

Forrás: Bölcsődei adatszolgáltatás alapján

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

 

Év

Működő (összes) 

bölcsődei 

férőhelyek száma

Működő, 

önkormányzati 

bölcsődei 

férőhelyek száma

Egyéb, nem 

önkormányzati 

bölcsődei 

(munkahelyi, 

magán stb.) 

férőhelyek száma

Családi napköziben 

engedélyezett 

férőhelyek száma 

(december 31-én)

(TS 4901)

2012 98 98 0 0

2013 98 98 0 0

2014 98 98 0 0

2015 98 98 0 0

2016 98 98 0 0

2017 98 98 0 0

Forrás: Bölcsődei adatszolgáltatás

4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma
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A településen jelenleg egy bölcsőde található, ahol az engedélyezett férőhelyek száma 98. 

Szeptemberben a bölcsődét elhagyó gyermekek helyett új gyermekek kerülnek az intézménybe. 

Emiatt van, hogy 2017-ben 164 fő volt a beíratott gyermekek száma a 98 férőhelyes intézményben. 

Év közben az intézmény teljes kihasználtsággal működik, az azonnali igények kielégítésére nincs, 

vagy csak akkor van lehetőség, ha év közben üresedés történik. Emiatt a bölcsődébe történő 

bejutásra várólista alakult ki. A közeljövőben várható egy új óvoda építése, amelyben bölcsődei 

csoport is helyet kap. Ennek köszönhetően csökken a várólistán szereplők száma. 

 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 
7 

Hány településről járnak be a gyermekek 14 

Óvodai férőhelyek száma 850 

Óvodai gyermekcsoportok száma 

(gyógypedagógiai neveléssel együtt) 
34 

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

 Székhely óvoda 5.30-17.00 

Katica 5.00-17.00 

Hétszínvirág 5.00-17.00 

Patakparti: 7.00-17.00 

Szivárvány: 6.00 -16.00 

Vízikék: 5.00-17.00 

Zöldikék: 5.30--17-00 

 

 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 4 hét 
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Személyi feltételek Fő 
Hiányzó 

létszám 

Óvodapedagógusok száma 66, ebből 4 fő tartósan távol 8 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 63 7 

Gyógypedagógusok létszáma, pszichológus 

száma, pedagógiai asszisztens 
1,1,11 0 

Dajka/gondozónő 34 0 

Kisegítő személyzet 0 0 

Forrás: Ajka Városi Óvoda 

     

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 5 

Óvodai férőhelyek száma 50 

Óvodai gyermekcsoportok száma 

(gyógypedagógiai neveléssel együtt) 
2 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 
 6.00-16.00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 2019.07.22-2019.08.23 

Személyi feltételek Fő 
Hiányzó 

létszám 

Óvodapedagógusok száma 4 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 4 0 

Gyógypedagógusok létszáma, pszichológus 

száma, pedagógiai asszisztens 
0 0 

Dajka/gondozónő 2 0 

Pedagógiai asszisztens 1 0 

Forrás: Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda 
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Év

3-6 éves korú 

gyermekek 

száma

Óvodai 

gyermekcsoportok 

száma - 

gyógypedagógiai 

neveléssel együtt 

(TS 2401) 

Óvodai 

férőhelyek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel 

együtt)

(TS 2801)

Óvodai 

feladatellátási 

helyek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt)

(TS 2701)

Óvodába beírt 

gyermekek 

száma 

(gyógypedagógi

ai neveléssel 

együtt)

(TS 2601)

Óvodai 

gyógypedagógiai 

gyermekcsoporto

k száma

(TS 2501)

2012 867 36 1038 8 867 0

2013 869 36 1050 8 869 0

2014 846 36 1050 8 846 0

2015 828 36 825 8 828 0

2016 815 36 925 8 815 0

2017 833 36 925 8 833 0

Forrás: Ajka Városi Óvoda, Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda, TEIR

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

 
 

Ajkán 2 óvoda működik a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és az Ajka Városi Óvoda. Az 

Ajka Városi Óvoda jelenleg 7 feladatellátási hellyel működik, azonban 2019. szeptembertől már 

csak 6 helyen látja el feladatát. A városban 2013 óta csökken a 3-6 éves gyermekek száma. Emiatt 

csökkentette a férőhelyek számát a fenntartó, hiszen a fogyó gyermeklétszám miatt szükségtelenné 

vált a férőhelyek magas száma. 2019. szeptemberéről az Ajka Városi Óvoda férőhelyeinek száma 

800 főre csökken. Az óvodák nyitva tartása igazodik a szülői igényekhez, megkönnyítve ezzel a 

család és a munka egyensúlyát.  

A településen jelenleg probléma mutatkozik az óvodai személyi feltételek biztosítása során. 

Jelenleg 8 fő óvodapedagógus hiányzik az intézményekből. Ez a szám a jövőben a nyugdíjazások 

miatt várhatóan tovább emelkedhet. Nyugdíjas óvodapedagógusok visszahívásával igyekszik az 

önkormányzat a problémát kezelni. Ezen kívül az önkormányzat kidolgozott egy ösztöndíj- és 

lakhatási támogatási programot. Az ösztöndíjat a hiányszakmákat tanuló diákok, a lakhatási 

támogatást pedig a hiányszakmákban elhelyezkedők vehetik igénybe. 
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AJKA VÁROS ISKOLÁI 

Intézmény neve Fenntartó 

Fekete István- Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

és Gimnázium 

Pápai Tankerületi Központ 

Laschober Mária Német Nemzeti Nyelvoktatási 

Általános Iskola 

Pápai Tankerületi Központ 

Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola Pápai Tankerületi Központ 

Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális 

Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

Pápai Tankerületi Központ 

Ajkai Bródy Imre Gimnázium és AMI Pápai Tankerületi Központ 

Szent- Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola 

és Kollégium 

Veszprémi Szakképzési Centrum 

Szent István Király Római Katolikus Iskola egyházi fenntartású 

Ajkai Gimnázium, Szakgimnázium, 

Szakközépiskola, Általános Iskola, Sportiskola és 

Kollégium  

egyházi fenntartás 

 

A településen kilenc iskola működik, amelyből egy iskola a fogyatékkal élők iskolai nevelési 

feladatait látja el. Ajkán összesen 5 középiskola található. 2012 óta folyamatosan csökken a 

gyermekek létszáma, amelyet az alábbi táblázatok adatai is igazolnak. 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis 

tanulók száma 

Tanév 

Általános iskola 1-4. 

évfolyamon tanulók 

száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

(TS 1801) 

Általános iskola 5-8. 

évfolyamon tanulók 

száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

(TS 1901) 

Általános 

iskolások 

száma 

Napközis 

általános 

iskolai tanulók 

száma a 

nappali 

oktatásban 

(iskolaotthonos 

tanulókkal 

együtt) (TS 

1701) 

fő fő fő fő % 

2011/2012 981 954 1 935 976 50,4% 

2012/2013 993 897 1 890 990 52,4% 

2013/2014 986 894 1 880 988 52,6% 
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2014/2015 964 865 1 829 963 52,7% 

2015/2016 970 865 1 835 942 51,3% 

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Az általános iskolai 

osztályok száma a 

gyógypedagógiai 

oktatásban (a nappali 

oktatásban)

(TS 2101)

Az általános iskolai 

osztályok száma (a 

gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 2201)

Általános iskolai feladat-

ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai oktatással 

együtt)

(TS 2001)

1-8 évfolyamon 

összesen

1-8 évfolyamon 

összesen
db

2011/2012 11 91 7

2012/2013 10 90 8

2013/2014 10 92 8

2014/2015 11 94 9

2015/2016 9 91 9

2016/2017

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, 

gyógypedagógiai osztályok, feladatellátási helyek

Tanév

 
 

Fenti táblázatokból látható, hogy évről évre csökken a születések száma és ezzel együtt az 

iskolákba járó gyermekek száma is egyre fogy. 

 

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

betöltetlen státuszok) 

 

A városban a védőnők száma 2012 óta nem változott. Ajkán minden védőnői státusz betöltött. 

Jelenleg 10 területi és 9 iskolai védőnő körzet van a településen. A korábbi 5 iskolai védőnői 

státusz 4-re módosult, mivel lecsökkent az iskolai gyermeklétszám. Emiatt az 5. iskolai védőnői 

státusz feleslegessé vált. Helyette az iskolai védőnő a korábbi 9 területi védőnői létszámot tízre 

emelte. 

A védőnőkre jutó ellátottak száma a városban megfelelő, sem nem magas, sem nem alacsony. 2017. 

évi adatok alapján a területi védőnő esetén az egy védőnőre jutó gyermekek száma 162, az iskolai 

védőnő esetén az ellátott gyereklétszám 783 fő. Az ellátott gyermekek száma ingadozó, de 

összességében fogyó. 

 

Az ellátás színvonalát segítette, hogy 2018-ban a Padragkúti körzet védőnői helyisége teljes 

felújításon esett át és jelentős mennyiségű korszerű vizsgálati eszköz és szemléltetőeszköz került 

beszerzésre. 
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Év

Betöltött védőnői 

álláshelyek száma

(TS 3201)

Egy védőnőre jutó 

gyermekek száma

2012 9 185

2013 9 168

2014 9 163

2015 9 154

2016 9 146

2017 10 162

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

 
 

 
 

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

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

A városban 6 gyermekorvosi körzet van, nincs vegyes körzet. A gyermekorvosok általánosságban 

900-1000 gyermeket látnak el, amely még elfogadhatónak mondható. Problémát az jelenti, hogy 

Ajkán jelenleg 2 betöltetlen gyermekorvosi praxis van, aminek az ellátását jelenleg helyettesítéssel 

látják el. Emiatt az ellátottak száma jelentősen növekedhet egy gyermekorvosra vetítve. A 

problémát tovább mélyítheti, hogy a betöltetlen praxisokra nincs jelentkező. Akárcsak országosan 

Ajkán is jellemző probléma a gyermekorvosok hiánya. A gyermekorvosok mellett a képzett 

asszisztencia hiánya is gondot okoz, amelyet a későbbi nyugdíjazások miatti humán erőforrás 

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

rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

Erről az ellátásról korábban már a 3.6./c pontban részletesen beszéltünk. Egészségügyi 

rehabilitációt a Magyar Imre Kórház, a szociális ellátást a Család- és Gyermekjóléti Központ, az 

oktatást az óvodák, iskolák látják el. Emellett a problémák kiszűrésében nagy szerepet töltenek be 

a védőnők. Azonban ezekről is volt már szó a korábbi fejezetekben. 

 

Mindezeken kívül a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ajkai Tagintézménye Ajkán 

működik, melynek fenntartója a Veszprémi Tankerületi Központ. 

Ellátási körzete: Ajka járás 11 települése (Ajka, Farkasgyepű, Halimba, Nyirád, Kislőd, 

Magyarpolány, Öcs, Szőc, Úrkút, Városlőd) 

A szakszolgálati ellátás kiterjed a járás 11 óvodájára, valamint 7 általános iskolájára, 3 

középiskolájára. 

A pedagógiai szakszolgálat 0-18 éves korig, illetve középiskolai tanulmányok befejezéséig nyújt 

ingyenes szolgáltatást. 

Az intézmény éves munkaterv alapján egész évben folyamatosan működik. 

A tagintézmény nyitvatartási ideje: 

hétfőtől csütörtökig: 7,30 – 15,30 óráig  

pénteken: 7,30-14 óráig 

 

Az intézményben pszichológusok, gyógypedagógusok, pedagógusok biztosítják a szakszolgálati 

feladatok ellátását.  

Az esélyegyenlőség megteremtésében a pedagógiai szakszolgálat meghatározó szerepet tölt be 

Ajka Járásban. Ennek elsődleges oka, hogy rendkívül széles a szolgáltatásaikat igénybevevők köre.  

Szolgáltatásaik rendszere a járásban élők mentális egészségvédelmét szolgálják, függetlenül a 

szociális és/vagy szomatikus státuszuktól. 

 

Elsődleges prevenció keretében a következő szolgáltatásokat végzik: 

- a tanköteles korú, illetve 3 éves korú gyermekek logopédiai szűrővizsgálata, tanköteles korú 

gyermekek pedagógiai szűrővizsgálata a későbbi tanulási, alkalmazkodási, magatartási nehézség, 

zavar megelőzése érdekében,  

- gyógypedagógiai tanácsadás biztosítása a lehetséges legkorábbi életkortól 

- az egyéni probléma felismerésen túl kiemelt figyelmet fordítanak a problémás gyermekeket 

nevelő családok egészséges mentálhigiénéjére. 

 

Másodlagos prevenció keretében a következő szolgáltatásokat végzik: 

- pszichológiai, gyógypedagógiai tanácsadás, szülő konzultáció, terápia biztosítása a hozzájuk 

forduló szülők kérésére, illetve az általuk, vagy a társintézményeik által hozzájuk utalt gyermekek 

adekvát megsegítése érdekében, 

- a másodlagos prevenció keretein túlmutató nehézségek esetén a gyermekeket, családokat 

megfelelő szakellátáshoz irányítják (gyermek-egészségügyi intézmények pl. gyermekpszichiátria, 

fül-orr-gégészet, megyei szakértői bizottság stb.). 

 

 Harmadlagos prevenció keretében: 

- a szakellátáshoz irányított gyermekek és családok számára helyben akut és gondozásos segítséget 

nyújtanak a szülők, a szakellátó intézmények, nevelési-oktatási intézmények kérése alapján, 
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- nevelési tanácsadás szakszolgálati feladaton belül pszichológiai terápiát, gyógypedagógiai 

fejlesztést biztosítanak, a logopédiai szakszolgálati feladat keretében a beszédhibák korrekciója 

történik, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés keretében pedig a korai fejlesztésre utalt 

gyermekek terápiáját biztosítják, 

Az intézmény célja a diagnosztizált, szomatikus, érzelmi, és mentális problémákkal élő gyermekek 

és családjaik integrálódni tudjanak közösségeikbe.  

A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekeket nevelő családok esetében kitüntetett figyelmet 

fordítanak a család- és gyermekvédelmi intézményekkel való együttműködésre. 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: 

A szolgáltatást Ajka, Halimba és Öcs települések közigazgatási területén lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, segítségre szoruló személyek, vagy családok, valamint 

lakcím nélküli hajléktalan személyek vehetik igénybe. A szolgáltatás kiterjed az ellátási területen 

élő magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a 

letelepedett, bevándorolt illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által 

menekültként, illetve hontalanként elismert gyermekre és szüleire - akik lakóhellyel, lakóhely 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek, illetve nincs ismert lakó-, vagy tartózkodási helyük, 

de hajléktalanként az említett városban, településeken élnek. 

Szolgáltatást igénybevevők: krízishelyzetbe került, veszélyeztetett személyek, családok, 

gyermekek, tartós és fiatal munkanélküliek, adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, 

fogyatékossággal élők, krónikus betegek, pszichiátriai betegek, kábítószer-problémával küzdők, 

illetve egyéb szociálisan rászorult személyek, családok, hajléktalanok. A Szolgálat jellemzően 

anyagi, életviteli, gyermeknevelési, kapcsolattartási problémák, családi konfliktusok, 

szenvedélybetegség, bűnelkövetés, tankötelezettség elmulasztásával kapcsolatos problémák 

rendezésében törekszik a segítségnyújtásra. A Szolgálatot vele nem rendszeres kapcsolatban állók 

is felkereshetik eseti jelleggel, problémáik megoldása céljából. 

Család- és Gyermekjóléti Központ: 

A szolgáltatás kiterjed Ajka, Csehbánya, Farkasgyepű, Halimba, Kislőd, Magyarpolány, Nyirád, 

Öcs, Szőc, Úrkút és Városlőd községek közigazgatási területén élő magyar állampolgárságú, 

valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a letelepedett, bevándorolt illetve 

befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként illetve hontalanként elismert 

gyermekre és szüleire - akik lakóhellyel, lakóhely hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek, 

illetve nincs ismert lakó-, vagy tartózkodási helyük, de hajléktalanként az említett városban, 

településeken élnek. 

A Központ anyagi, életviteli, gyermeknevelési, kapcsolattartási problémák, családi konfliktusok, 

szenvedélybetegség, bűnelkövetés, tankötelezettség elmulasztásával kapcsolatos problémák 

rendezésében törekszik a segítségnyújtásra. Hatósági intézkedéssel érintett - védelembe vett, 

utógondozott, ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett, családba fogadott – gyermekekkel és 

családjaival áll kapcsolatban, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a családjából kiemelt gyermek saját családjába történő 

visszahelyezése érdekében. 

 

A központ által biztosított szolgáltatások: 

Kapcsolattartási ügyelet biztosítja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más 

kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt; 

a felügyelt kapcsolattartást elrendelő szervvel történt előzetes egyeztetést követően a felügyeletet 
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ellátó szakembert; az érintettek kérésére, illetőleg a gyámhatóság kezdeményezésére 

gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediáció); a konfliktuskezelő, segítő szolgáltatást. A 

kapcsolattartási ügyelet pénteki napokon 13.30-17.30 óra között, előzetes írásbeli megállapodás 

szerint ellenőrzött vagy segített formában, a fokozatosság elvét betartva egymástól különélő szülő-

gyermek, nagyszülő-gyermek közötti találkozások segítése. 

Kapcsolattartási mediáció: a módszerrel előzetes időpont-egyeztetés alapján 

szülőkkel/nagyszülőkkel történő négyszemközti, majd közös beszélgetés megvalósítása minden 

félnek megfelelő, a gyermek érdekeit szolgáló megállapodás létrehozásának céljával. A mediációs 

ülés során a kapcsolatügyeleti mediátor semleges félként az álláspontok tisztázására, a megoldási 

lehetőségek felvázolására törekszik azzal a szándékkal, hogy végül egy mindkét fél számára 

megfelelő megállapodás jöjjön létre írásos formában. 

Utcai (lakótelepi) szociális munka feladata a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését 

veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek segítése; a lakóhelyéről 

önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó 

gyermek lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti 

gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése; a 

gyermek beilleszkedését, szabadidejük hasznos eltöltését segítő programok szervezése a járás 

területére vonatkozóan, az érintett gyermekek lakókörnyezetében, illetve egyéb helyszíneken, 

lehetőség szerint bevonva a gyermek családját is. A helyben családsegítő és gyermekjóléti 

szolgáltatást biztosító családsegítő munkatársak segítségével közös prevenciós programok 

szervezése, valamint az intézmény által szervezett programok, rendezvények kiterjesztése az Ajkai 

járás településein élő gyermekekre, családokra (pl. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum vetélkedői, 

prevenciós hét, gyermeknap). 

Kórházi szociális munka feladata a Magyar Imre Kórház szülészet-nőgyógyászati osztályán a 

kórházi védőnővel együttműködve a válsághelyzetben lévő anyának és gyermekének segítése; a 

gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén a Gyvt.-nek megfelelő 

intézkedések megtétele; a pszichiátriai és rehabilitációt végző osztályokkal való együttműködés. A 

kórházi szociális munka biztosítása a Magyar Imre Kórházzal (8400 Ajka, Korányi u. 1.), valamint 

a Veszprém Megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézetével (8452 Farkasgyepű, 049/2 hrsz.) kötött 

együttműködési megállapodások alapján történik. 

Készenléti szolgálat célja a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején kívül felmerülő 

krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A készenléti 

szolgálat állandóan hívható telefonszám biztosításával elérhető, száma: 06-20/226-2322. A Család- 

és Gyermekjóléti Központ tájékoztatást nyújt a lelkisegély-telefonvonal elérhetőségéről. A 

készenléti szolgálat működéséről, elérhetőségéről, valamint a lelkisegély-telefonvonalak 

elérhetőségéről az Ajkai járás települési önkormányzatainak hirdetőtábláján tájékoztatók 

elhelyezése biztosított. 

Pszichológiai, fejlesztőpedagógiai és pályaválasztási tanácsadások elsősorban gyermekekkel 

kapcsolatos magatartási, nevelési, beilleszkedési problémák esetén pszichológus, valamint 

gyógypedagógus-pszichopedagógus nyújt segítséget, a gondozás alatt álló családokra 

vonatkozóan – családsegítővel, esetmenedzserrel történő konzultáció útján, előre egyeztetett 

időpontokban. A tanácsadások folyamatosan biztosítottak az Ajkai Járás területén. 

Jogi segítségnyújtás a rászorulók részére ingyenesen, vagy az állam által megelőlegezve 

biztosított jogi segítségnyújtás keretében az igénybe vevő segítséget kaphat 

beadványszerkesztésben, vagy ügyvédi eljárásban. A rászorultságot a jövedelmi viszonyok, 

valamint egyes szociális körülmények alapozzák meg. A szolgáltatás kétheti rendszerességgel 

biztosított az Ajkai Járás területén. 
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Családkonzultáció, pár- és családterápia, családi döntéshozó konferencia család-psychoterapeuta 

biztosítja rászoruló családok számára, családsegítők, esetmenedzserek közvetítésével. A 

szolgáltatás térítésmentesen, igény szerinti időpontegyeztetéssel vehető igénybe az Ajkai Járás 

területén működő, család- és gyermekjóléti szolgálatokkal kapcsolatban álló családoknak. 

Mediáció a szolgáltatás az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központban, előre egyeztetett 

időpontban térítésmentesen vehető igénybe az Ajkai Járás területén működő, család- és 

gyermekjóléti szolgálatokkal kapcsolatban állóknak. 

Szociális diagnózis jelenleg az egyes szolgáltatások esetében eltérő módon és eszközzel történik a 

jogosultságvizsgálat, néhány szolgáltatás esetében pedig egyáltalán nincsenek bemeneti szűrők 

meghatározva. A szociális diagnózis bevezetésével egységes, a szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatások igénybevételét megelőző bemeneti szűrő kerül bevezetésre. A szociális diagnózis 

elkészítése az igénybevevő oldaláról a szolgáltatás igénybevételének, a szolgáltató oldaláról a 

szolgáltatás nyújtásának feltétele lesz. A szociális diagnózis része az egyén szükséglet- és 

jogosultság vizsgálata. 

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység biztosítása az Ajkai Járás valamennyi oktatási-

nevelési intézményére vonatkozóan. 

Az iskolai szociális munka a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és 

a köznevelési intézmény pedagógusainak nyújt támogatást azáltal, hogy egyéni és csoportos 

formában segíti 

a) a gyermeket a korának megfelelő, nevelésbe, oktatásba való beilleszkedéséhez, tanulmányi 

kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében, 

b) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők feltárását és 

megoldását, 

c) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei 

kibontakozásában, és 

d) a gyermek családját a gyermek iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák 

esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában. 

 

A szolgáltatás célja: 

• a gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok részére adekvát szakmai segítség nyújtása, 

hogy képesek legyenek diagnosztizálni és jelezni a gyermekeknél észlelt változások alapján a 

háttérben rejlő problémákat, 

• elsődleges prevenciós programok működtetése, 

• az észlelő- és jelzőrendszer hatékony működésének segítése, 

• a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszűntetésében való 

segítségnyújtás, 

• szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása, 

lehetőségeik kihasználása érdekében. 

 

e) gyermekvédelem 

 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló 

tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben 

meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 
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Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

b) Gyermekétkeztetés, 

c) Intézményi gyermekétkeztetés, 

d) Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, 

e) Szünidei gyermekétkeztetés, 

f) Gyermektartásdíj megelőlegezése, 

g) Otthonteremtési támogatás. 

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

1) Gyermekek esélynövelő szolgáltatásai: 

a) Biztos Kezdet Gyerekház, 

b) Tanoda. 

 

2) Gyermekjóléti Szolgáltatás: 

a) Család- és gyermekjóléti szolgálat, 

b) Család- és gyermekjóléti központ. 

 

3) Gyermekek napközbeni ellátása: 

a) Bölcsődei ellátás, 

b) Bölcsőde, 

c) Mini bölcsőde, 

d) Munkahelyi bölcsőde, 

e) Családi bölcsőde, 

f) Napközbeni gyermekfelügyelet, 

g) Alternatív napközbeni ellátás. 

 

4) Gyermekek átmeneti gondozása: 

a) Befogadó szülők, 

b) Helyettes szülő, 

c) Gyermekek átmeneti otthona,  

d) Családok átmeneti otthona. 

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

a) Otthont nyújtó ellátás, 

b) Utógondozói ellátás, 

c) Nevelőszülők, 

d) Gyermekotthon, 

e) Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

 

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

a) hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása, 

b) védelembe vétel, 

c) családbafogadás, 

d) ideiglenes hatályú elhelyezés, 

e) nevelésbe vétel, 
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f) nevelési felügyelet elrendelése, 

g) utógondozás elrendelése, 

h) utógondozói ellátás elrendelése, 

i) megelőző pártfogás elrendelése. 

 

Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során 

adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak: 

a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és 

személyek, 

b) a fővárosi főjegyző, 

c) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény 

fenntartója, vezetője, 

d) a helyettes szülő, nevelőszülő, 

e) a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának orvoslása érdekében 

feltétlenül szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátott jogi képviselő, 

f) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 

g) a gyermekvédelmi szakértői bizottság. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Krízishelyzetben a bajba jutottaknak támogatást nyújt az Ajkai Család- és Gyermekjóléti 

Központ. Az intézmény működteti a készenléti szolgálatot. A készenléti szolgálat célja a Család- és 

Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali 

segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A Család- és Gyermekjóléti Központ tájékoztatást 

nyújt a lelkisegély-telefonvonal elérhetőségéről. A készenléti szolgálat működéséről, 

elérhetőségéről, valamint a lelkisegély-telefonvonalak elérhetőségéről az Ajkai járás települési 

önkormányzatainak hirdetőtábláján tájékoztatók elhelyezése biztosított. A készenléti szolgálat 

telefonszáma: +36-20/228-2322 

 

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

 

A Nagy László Városi Művelődési Központ, illetve különböző szervezetek nyáron, szünidőben 

napközis táborokat hirdetnek. Van kézműves, bőrműves tábor általános iskolások részére, 

úszótábor, erdei tábor, azonban ezek mindegyike fizetős, nehéz anyagi körülmények között élők 

nem tudják igénybe venni.  

Az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ térítésmentes táborokat szervez, emellett rendszeres 

játszóházak, ünnepségek is jellemzőek programkínálatukban. Van farsangi, húsvéti, gyermeknapi, 

nyárbúcsúztató, Márton napi, mikulás, karácsonyi, húsvéti játszóház, amelyek mindegyike 

ingyenes az érdeklődők számára. 2018-ban az Erzsébet táborban, összesen 22 gyermek vehetett 

részt. A változatos programokban önismereti, ügyességi játékok, buszos kirándulás a 

nagyvázsonyi várba, fürdés a Balatonban, szalonnasütéssel egybekötött gyalogtúra volt a 

legnagyobb örömmel fogadott, élményt adó elem. Pályázati forrásból a szünidőhöz kapcsolódó 

táborokat szerveznek, ahol a gyermekek olyan élményekkel térhetnek haza, melyekre a jelenlegi 

családi körülményeik miatt nincs lehetőségük.  

Az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ működteti a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot 

(KEF), ahol prevenciós programokat szerveznek helyi, illetve járási szinten. A KEF-nek 

hagyománnyá vált programjai vannak, melyek a következők: prevenciós hét, drog-stop vetélkedő, 
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családi nap, kábítószer ellenes világnap. Ezeken a programokon a gyermekek híres előadókkal 

találkozhatnak, interaktív előadásokat hallgathatnak, valamint sport és ügyességi versenyeken is 

részt vehetnek. 

 

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

 

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

továbbiakban: Gyvt.) alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a 

bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a 

szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg 

főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosít. 

 

Ajka város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetést 

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást 

nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, 

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára 

ba) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső 

valamennyi munkanapon, 

bb) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási 

szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon 

biztosít, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban 

az adott gyermek részére biztosítani. 

 

A köznevelési intézmények 1. és 9. évfolyamán tanulók ingyenes tankönyvellátásra jogosultak a 

Pápai Tankerületi Központ általi adatszolgáltatás alapján. A városban 3 iskola található, amely 

nem a Pápai Tankerületi Központ fenntartásában működik. Ezekre az iskolákra vonatkozó 

adatokat az alábbi táblázat szemlélteti. 

 

Ingyenes tankönyvben részesülők száma 

VSZC Szent-Györgyi Albert 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

208 fő 

Szent István Király Római Katolikus 

Általános Iskola 

366 fő 

Ajkai Gimnázium, Szakgimnázium, 

Szakközépiskola, Általános Iskola, 

Sportiskola és Kollégiuma 

74 fő 

 

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

nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Valamennyi intézményben kifüggesztésre kerültek a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi 

képviselők elérhetőségei, melyek az esetleges érintett számára elérhetők; a panaszkezelés, 

jogorvoslat rendjéről minden igénybe vevő tájékoztatása megtörténik. 

 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül 
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A hátránykompenzációs juttatásokat, szolgáltatásokat az önkormányzat rendeletein, 

szolgáltatásain keresztül biztosítja a hátrányos helyzetben lévő embereknek. 

 

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

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

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

 

1997 évi XXXI (Gyvtv) törvény alapján a hátrányos helyzetű gyermek az a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy 

fennáll: 

 -   a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családbafogadó gyám 

legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú – (alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a 

kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik) 

 -   a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő 

szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására 

(foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a 

kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig 

álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ – (alacsony foglalkoztatottság, melynek 

fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi) 

-    a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett 

környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan 

lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges 

feltételek – (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény) 

 

1997 évi XXXI tv alapján a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül 

(alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, 

lakáskörülmény) legalább kettő fennáll. 

 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 4.§-ának 13. pontja szerint: 

 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló. 

 

• Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, 

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdők csoportja (Nkntv. 4. § 25. pont) 
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• Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 

életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési 

igényűnek (Nkntv. 4. § 3. pont). 

 

Az Ajka Városi Óvodában megvalósul a HH és HHH, illetve BTM-es gyermekek integrált 

nevelése. Az intézmény alapító okirata rendelkezik a SNI gyermekek BNO kódok alapján történő 

integrálhatóságáról. 

 

A Pápai Tankerületi Központ illetékességi területén a rászoruló tanulók fejlesztő nevelés-oktatását 

a Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény látja el. A korai fejlesztés azonban nem tartozik az 

intézmény köznevelési és alapfeladatai közé, de az óvodába járó SNI-s gyermekek ellátása 

biztosított. 

A jogszabályban foglaltaknak megfelelően minden intézmény kiemelt figyelmet fordít a 

lemorzsolódással veszélyeztetett diákok tanulmányi munkájának folyamatos segítésére, valamint 

előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésére. 

 

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

iskolapszichológusok száma stb.) 

 

Az Ajka Városi Óvoda fél állásban foglalkoztat logopédust és félállásban óvodapszichológust. A 

gyermekek gyógypedagógiai ellátását megbízási szerződésekkel látják el a szakértői 

véleményekben meghatározott speciális végzettségű gyógypedagógusok. 

 

A Pápai Tankerületi Központ illetékességi területén 2018/19. tanévre vonatkozó SNI ellátás esetén 

az Ajkai járásban az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatot ellátó intézményben a 

betöltetlen állások pótlása folyamatos pályázással, valamint óraadói megbízások révén valósul 

meg. 

 

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

az egyes intézményeken belüli szegregációs  

 

Helyi Esélyegyenlőségi Programunk elkészítése során kapcsolatba kerültünk – fenntartótól 

függetlenül – valamennyi, a városban található köznevelési intézménnyel. Helyzetelemzésünk 

során igyekeztünk feltárni, hogy az egyes intézményekben érvényre jutnak-e az esélyegyenlőségi 

szempontok. Összességében elmondhatjuk, hogy igen. A hátrányos megkülönböztetés 

semminemű módjával sem találkoztunk az intézményekben. Nincsen jogellenes elkülönítés az 

oktatás, képzés területén sem az intézmények között, sem egyes intézményeken belül. A város 

közoktatási intézményeiben nem tapasztalható szegregáció. 
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d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó 

eltérések 

 

Az iskolai eredményesség egyik mutatószáma – az alapfokú oktatási intézmények esetében – a 8. 

évfolyamot eredményesen befejezett tanulók létszáma, amelyet az alábbi táblázat adatai mutatnak. 

 

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen 

befejezettek a nappali oktatásban 

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a 

nappali oktatásban (TS 2301) 

Fő 

2011/2012 287 

2012/2013 277 

2013/2014 227 

2014/2015 249 

2015/2016 243 

2016/2017 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi 

adatok 
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8. évfolyamot eredményesen befejezők száma  a 
nappali oktatásban

 
A táblázatból látható, hogy csökken az általános iskolát eredményesen befejezők száma, amely a 

gyermeklétszám csökkenés tényének tudható be.  

A Tankerületi Központ fenntartásában lévő valamennyi köznevelési intézmény – az országos 

mérési eredményektől függetlenül – az általa elkészített fejlesztési tervében foglaltak szerint végzi 

a tanulói kompetenciák folyamatos fejlesztési feladatait. A mérések eredményei változatos képet 

mutatnak: vannak országos átlag alatti és folyamatosan kimagasló teljesítményt nyújtó 

intézmények is.  

 

Országos kompetencia mérés 2017. évi eredményei- Pápai Tankerületi Központ Ajkai Járás 

Sorsz. OM Intézmény 

Mérési 

terület Évfolyam 

Képességszint 

Alap:6.0:3               

8.0:4             

Minimum: 6.0:2     

8.0:3                   

10.0:3 

Alapszint 

alatt 

teljesített 

diákok %-a 

Minimumszint 

alatt teljesíttett 

diákok %-a 

Összehasonlít

ás: + 

megfelelő 

településtípu

s 

eredményéné

l jobb, ill - 

gyengébb 

1 200937 

Ajkai Borsos 

Miklós 

Általanos 

Iskola 

Matematika 

6 3.képességszint 46,6   - 

8 4.képességszint 57,1   - 

6 2   7,3 +   orsz. feletti 

8 3   23,1 - 

Szövegértés 

6 3.képességszint 18,9   + 

8 3   10,6 +   orsz. feletti 
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2 037181 

Ajkai Bródy 

Imre 

Gimnázium és 

AMI 

Matematika 

8./6 évf. 4.képességszint 3,1 3.szint:0 +   orsz. feletti 

10./6 évf. 4.képességszint 0 3.szint:0 +   orsz. feletti 

10./4 évf. 4.képességszint 3,1 3.szint:0 +   orsz. feletti 

Szövegértés 

8./6 évf. 4.képességszint 3,1 3.szint:0 +   orsz. feletti 

10./6 évf. 4.képességszint 0 3.szint:0 +   orsz. feletti 

10./4 évf. 4. képességszint 6,2 3.szint:3,1 +   orsz. feletti 

3 200938 

Fekete István- 

Vörösmarty 

Mihály 

Általános 

Iskola és 

Gimnázium        

Iskola utca 

Matematika 

6 3.képességszint 25,0   +   orsz. feletti 

8 4.képességszint 57,2   - 

6 2   12,5 +   orsz. feletti 

8 3   28,6 - 

  

Szövegértés 

6 3.képességszint 25,0   + 

8 4.képességszint 57,1   - 

6 2   12,5 - 

8 3   0 +   orsz feletti 

200938 

Fekete István- 

Vörösmarty 

Mihály 

Általános 

Iskola és 

Gimnázium         

Fürst utca 

Matematika 

6 3.képességszint 29,5 2.szint: 7,3 +orsz.f. 

8 4.képességszint 53,7 3.szint: 24,4 -orsz.f. 

8./6 évf. 4 32,1 3.szint: 7,1 -orsz.f. 

10./6 évf. 4 9,6 3.szint: 4,8 -orsz.f. 

Szövegértés 

6 3.képességszint 11,2 2.szint: 2,0 +orsz.f. 

8 4.képességszint 44,5 3.szint: 20,6 - 

8./6 évf. 4 14,3 3.szint: 0 -orsz.f. 

10./6 évf. 4 4,8 3.szint: 0 -orsz.f. 

4 037118 

Nyirádi 

Erzsébet 

Királyné 

Általanos 

Iskola 

Matematika 

6 3.képességszint 73,7   - 

8 4.képességszint 92,9   - 

6 2   36,8 - 

8 3   42,9 - 

Szövegétés 

6 3.képességszint 52,6   - 

8 4.képességszint 42,8   - 

6 2   15,8 - 

8 3   7,1 +orsz.feletti 

  

Nyirádi 

Erzsébet 

Királyné 

Általanos 

Iskola 

Tagintézmény 

Matematika 

6 3.képességszint 31,8   +orsz.feletti 

8 4.képességszint 30,8   +orsz.feletti 

6 2   0 +orsz.feletti 

8 3   20,0 + 

Szövegértés 

6 3.képességszint 13,6   +orsz.feletti 

8 4.képességszint 40,0   + 

6 2   0 +orsz.feletti 

8 3   20,0 + 

5 036998 Laschober 

Mária Német 

Nemzetiségi 

Nyelvoktató 

Matematika 
6 3.képességszint 33,3   

orsz-sal 

egyező 

8 4.képességszint 41,7   +orsz.feletti 

6 2   8,3 +orsz.feletti 
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Általános 

Iskola 
8 3   16,7 +orsz.feletti 

  

Szövegértés 

6 3.képességszint 25,0   +orsz.feletti 

8 4.képességszint 41,6   - 

6 2   8,3 + 

8 3   8,3 +orsz.feletti 

6 201140 

Magyarpolányi 

Kerek Nap 

Német 

Nemzetiségi 

Általános 

Iskola és AMI 

Matematika 

6 3.képességszint 

  

8 4.képességszint 

6 2 

8 3 

Szövegértés 

6 3.képességszint 

8 4.képességszint 

6 2 

8 3 

Az eltérő eredmények szemléltetik a területi és szakmai munka terén kimutatható különbségeket, 

melyek megszűntetése a következő időszak egyik fontos feladata lesz. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Az Ajka Városi Óvodába járó HHH gyermekek térítésmentesen vehetnek részt úszás tanfolyamon 

az óvodai tanuszodában. 
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Gyermekek neveléséhez szükséges szakember 

hiány (iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus 

hiánya), logopédusi ellátás hiánya. 

Szakember képzés, felkutatás, adatbázis 

vezetése, szakember hálózat kiépítése. 

Logopédus foglalkoztatása a kis csoportos 

gyermeknél. 

Szülők sok esetben nem érdeklődnek a 

gyermekek iránt, nem megfelelő szülői 

magatartás, példamutatás hiánya. 

Szülők bevonása az iskola, óvoda életébe, 

iskolai szociális munka keretében 

szülőcsoportok szervezése. 

Gyermekek gyermekintézménybe való 

beilleszkedési nehézsége, igazolatlan 

hiányzások magas száma, magatartászavar, 

teljesítményzavar. 

Közösségi mediáció a gyermekek, az azonos 

problémával küzdő szülőcsoportok részére. 

iskolai szociális munka keretében 

szülőcsoportok szervezése. 

Az iskolákban magas a tanulási, magatartási, 

beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók 

aránya. 

Nehézségekkel (tanulási, magatartási, 

beilleszkedési) küzdő gyermekek felkutatása, 

támogatása 

Beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek 

támogatása 

Beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek 

felkutatása, szülők bevonása, gyermekek 

támogatása 

Lemorzsolódás, szegregációs folyamatok 

kialakulása az oktatási intézményekben 

Lemorzsolódási mutatók csökkentése, 

Szegregációs folyamatok megelőzése. 

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést több jogszabály is tiltja, ezek között is kiemelt 

szerepet foglal el az Alaptörvény és a Munka Törvénykönyve. A nők között is kiemelten hátrányos 

helyzetben vannak: a 45év feletti nők a változó képzettségi követelmények; a pályakezdők a 

szakmai tapasztalat hiánya; a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt.  

A hátrányos megkülönböztetés sajnos jelen van a településen. Ez a jelenség elsősorban a nőket, a 

mélyszegénységben élőket, romákat és a fiatalokat érinti. A nők esetében gyakori probléma a 

gyermekvállalás kérdése, valamint, amennyiben már van gyermek akkor az esetleges gyermek 

elhelyezés problémája. Ezen problémák esetleges felmerülése miatt a munkáltatók szívesebben 

alkalmaznak férfi munkavállalót. A fiatalok esetében problémát a gyakorlat hiánya jelenti. Hiszen 

nem szívesen szánnak időt a betanításra és a fiatal munkavállalók képzésére. Az idős 

korosztálynál viszont már a teherbírás csökkenése miatt félnek a munkáltatók és nem szívesen 

bíznak rájuk munkát. 

 

Az Alaptörvény XV. Cikkének 1-5 bekezdése rögzíti, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő. 

Minden ember jogképes. Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely 
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megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más 

vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti 

különbségtétel nélkül biztosítja. A nők és a férfiak egyenjogúak. Magyarország az esélyegyenlőség 

és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. Magyarország külön 

intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket. 

 

A nemek közötti megkülönböztetés tilalmára vonatkozó irányelvek: 

 A Tanács 1975. február 10-i, 75/117/EGK számú irányelve a tagállamok által a férfiak és nők 

azonos bérezése elvének alkalmazására kibocsátott jogi előírások összehangolásáról.  

 A Tanács 1976. február 9-i, 76/207/EGK számú irányelve a férfiak és nők egyenlő 

elbírálásáról szóló elvnek a munkához, szakképzéshez, a szakmai előmenetelhez jutás, 

valamint a munkafeltételek terén érvényesített végrehajtásáról. 

 A Tanács 1978. december 19-i 79/7/EGK számú irányelve a férfiak és nők egyenlő 

elbírálásáról szóló elvnek a szociális biztonság területén való fokozatos megvalósításáról.  

 A Tanács 1986. július 24-én kelt 86/378/EEC számú irányelve a férfiakkal és nőkkel való 

egyenlő elbánás elvének foglalkozási (szakmai) társadalombiztosítási rendszerek terén 

érvényesített megvalósításáról.  

 A Tanács 1986. december 11-én kelt, 86/613/EGK sz. irányelve az önfoglalkoztató 

minőségben - ideértve a   mezőgazdaságot is -tevékenykedő férfiak és nők közötti egyenlő 

bánásmód elvének alkalmazásáról, és az önfoglalkoztató nők terhesség és anyaság alatti 

védelméről. 

 A Tanács 1992. október 19-i, 92/85/EGK számú irányelve a terhes nők, a gyermekágyas és 

szoptatós anyák munkahelyi biztonságának és egészségének javítására irányuló 

intézkedések bevezetéséről [a 89/391/EGK számú irányelv 16. cikkely (1) bekezdésének 

értelmében kiadott tizedik külön irányelv].  

 A Tanács 1996. június 3-i 96/34/EK sz. irányelve az   UNICE, CEEP és az ETUC által kötött, 

a szülői szabadságról szóló keret megállapodásról. 

 A Tanács 1996. december 20-án kelt 96/97/EK sz. irányelve a 86/378/EGK sz., a férfiak és 

nők közötti egyenlő elbánás elvének foglalkozási-társadalombiztosítási rendszerekben 

érvényesített megvalósításáról szóló irányelv módosításáról. 

 

Az Ajkai Család-és Gyermekjóléti Központ, Családsegítő Szolgálata 2018 évi statisztikai adatai 

szerint, az együttműködési megállapodás alapján szolgáltatást igénybevevő nagykorú nők száma: 

430 fő. A nem együttműködési megállapodás alapján szolgáltatást igénybevevők száma: 233 fő, 

ebből 162 fő nagykorú nő.  

A problémák főbb típusai: életvezetési, családi-kapcsolati konfliktus, gyermeknevelési, anyagi 

(megélhetési, lakhatással összefüggő) problémák, melyekkel a szolgálathoz fordultak. 

 

Napjainkban kiemelkedővé vált a lakhatási probléma. Városunkban az albérletek száma csökken, a 

bérleményt kiadni szándékozók válogathatnak a bérlők között. Tapasztalataink szerint egyedül 

élő, illetve egyedülálló több gyermeket nevelő nők esélyei csökkenek, nehezen találnak albérletet. 

Az albérletek havi díja, a több havi kaució megfizetése, még a családoknak is nehézséget okoz. A 

szociális bérlakások száma minimális.  

Hajléktalan nők esetében az intézményi elhelyezés lehetősége városunkban a Szociális Szolgáltató 

és Gondozási Központ által működtetett Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállásán 4 férőhelyen. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza Nappali Melegedő és Éjjeli 
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Menedékhely, Nappali Melegedő részén fogadnak nőket, azonban az Éjjeli Menedékhely női 

férőhellyel nem rendelkezik, a nőknek éjszakára el kell hagyniuk az intézményt. 

 

A nők esetén jellemző, hogy nehezebben találnak munkát, mint a férfiak. Sok munkáltató fél attól, 

hogy több lesz a hiányzás a gyermekek betegsége, illetve elhelyezési problémái miatt. Iskoláskorú 

gyermekek nyári szünidei elhelyezése is problémát jelent azoknak a hátrányos helyzetű 

családoknak, ahol az édesanya munkavállaló.  

 

Népesség nemenkénti eloszlása 

Év Nők száma Férfiak száma Állandó népesség Nők aránya Férfiak aránya 

2012 15 553,00 14 511,00 30 064,00 51,7 48,3 

2013 15 445,00 14 433,00 29 878,00 51,7 48,3 

2014 15 322,00 14 275,00 29 597,00 51,8 48,2 

2015 15 187,00 14 087,00 29 274,00 51,9 48,1 

2016 15 060,00 14 001,00 29 061,00 51,8 48,2 

2017 14 971,00 13 850,00 28 821,00 51,9 48,1 

Forrás: TEIR 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

A táblázatból egyértelműen látható, hogy fogy a város állandó népessége, ennek megfelelően 

csökken a férfiak és nők száma is. 6 év alatt a nők száma 582 fővel csökkent. Ugyanez az érték 

férfiak esetén 661 fő. 

A nők száma magasabb a férfiakéhoz képest, azonban ez az érték is megfelel az országos 

mutatóknak. 
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a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 

Munkavállalási korúak 

száma 
Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 

(TS 0803) 

Nők 

(TS 0804) 
Férfiak Nők 

Férfiak 

(TS 0801) 

Nők 

(TS 0802) 

2012 10 722 10 693 n.a. n.a. 544 542 

2013 10 554 10 529 n.a. n.a. 572 473 

2014 10 361 10 326 n.a. n.a. 393 367 

2015 10 154 10 093 n.a. n.a. 354 342 

2016 9 960 9 899 n.a. n.a. 289 285 

2017 n.a. n.a. n.a. n.a. 256 224 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
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A munkanélküliséget tekintve alacsonyabb a regisztrált munkanélküliek száma a nők körében és 

ez az érték is csökken az évek múlásával. 

A városban található, nőket is foglalkoztató munkahelyek a közszféra, a szolgáltatási és az ipari 

szektor. Az iskolákban, óvodákban, bölcsődében, önkormányzatnál, különböző hivataloknál nagy 

részben nők dolgoznak. A városban található szolgáltatóknál, elsősorban a kereskedelmi 

tevékenységet folytató üzletekben, ugyancsak a nők jóval magasabb aránya figyelhető meg. A 

városban jellemzően autóipari beszállító cégek működnek, amelyek több műszakos 

munkarendben dolgoznak összeszerelési munkákat ellátva. Ezekre a pozíciókra is jellemző a 

magas női részvétel, mivel nem nehéz fizikai munkáról van szó.  

 

A gyermeküket egyedül nevelő nők jobban ki vannak szolgáltatva. Hiszen számukra rugalmasabb 

munkarendre lenne szükség, azonban ez nem bevált folyamat a településen. Emiatt jóval 

nehezebben tudnak elhelyezkedni, mint a gyermek nélküli vagy idősebb gyermekkel rendelkező 

női lakosok. Ez a tény képezheti alapját annak, hogy a 180 napnál régebben regisztrált 

munkanélküliek között kicsivel magasabb a nők száma. 

A település nem rendelkezik kimutatással a férfiak és nők bérezését illetőleg. A várandós és 

kisgyermekes anyák visszatérése biztosított és támogatott az önkormányzati munkahelyeken. 

munkaerőpiaci-helyzetükről azonban nem készült felmérés. 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

Átlagosan elmondható, hogy a regisztrált álláskeresők közül képzésre jelentkezők kevesebb, mint 

a fele a nő. A képzéseken nagyobb arányban a férfiak vesznek részt. Ez magyarázható a képzések 

jellegével (milyen szakképesítést ad), illetve azzal, hogy az elmúlt években jellemzően 

közfoglalkoztatás keretében indultak képzések, és a közfoglalkoztatottak között is több férfi 

dolgozik. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

A Foglalkoztatási Osztály tapasztalata szerint nem feltétlenül az alacsony iskolai végzettség az 

elhelyezkedés gátló tényezője, sokkal inkább az egyéb kompetenciák vagy éppen a gyereknevelés 
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kapcsán felmerülő nehézségek, amelyek miatt nehezebb a munka és a család összehangolása. A 

legtöbb cégnél folyamatosan van felvétel különböző betanított munkákra, ahová elég a 8 általános 

végzettség. A nők elhelyezkedési esélyei sok területen jobbak, mint a férfiaké (pl. jobban tűrik a 

monotonitást, kitartóbbak). A városban az elektronikai, valamint az autóipari alkatrészgyártás 

területén különösen sok nőt foglalkoztatnak a gazdálkodó szervezetek gyártósori 

összeszerelőként, illetve egyéb betanított munkásként. Ennek köszönhetően az alacsony iskolai 

végzettségű nők elhelyezkedési esélyei nem tekinthetők rossznak a településen. A Foglalkoztatási 

Osztály statisztikái alapján elmondható, hogy a regisztráltak között is kisebb a nők aránya. 

 

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

 

Korábbi években sokkal jobban érezhető volt a bérkülönbség férfiak és nők között a foglalkoztatás 

terén. Napjainkra ez a különbség csökkent, azonban nem szűnt meg teljesen. Sok munkahelyen 

nem lehet ezt a problémát egyértelműen feltárni, hiszen vannak pozíciók, ahol csak nők vagy 

éppen csak férfiak dolgoznak. Összefoglalva elmondható, hogy a bérkülönbség, mint jelenség még 

élő dolog, de egyre jobban megszűnik. 

 

A hátrányos megkülönböztetés másik formája, mely szerint egyazon pozícióba inkább férfiakat 

vesznek fel, félve attól, hogy a nő gyermeket szül vagy táppénzre megy beteg gyereke miatt valós 

probléma napjainkban is. Ez a helyzet nem sokat javult, de mivel vannak olyan munkakörök, amit 

a nők sokkal jobban el tudnak végezni, mert jobban bírják a monotonitást, ezért ez a probléma sem 

merül fel minden esetben. 

 

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.) 

 

Ajkán egy városi bölcsőde működik, egy családi napközi található a városban, a Fészek Családi 

Bölcsőde Nonprofit Kft. működtetésével. .  

Az Ajka Városi Bölcsőde épületének állapota nagyobb felújítást, beruházást igényelne, a 

gyermekek által használt helyiségek (csoportszoba, fürdőszoba) a lehetőségeknek megfelelően 

folyamatosan karbantartottak, ugyanakkor a szolgáltatás minőségének megőrzése, javítása 

érdekében korszerűsítést igényelnek (fűtés korszerűsítése, vizesblokkok felújítása, külső szigetelés, 

a csoportszobák, egyéb helyiségek bútorzatának cseréje, korszerűsítése). 2012. ben átadott új 

szárny 24 fős férőhelybővítést tudott biztosítani. Az intézményben 23 fő szakmai személyzet 

dolgozik 18 fő kisgyermeknevelő, 1 fő intézményvezető és 4 fő dajka. A kiegészítő személyzet 

száma 4 fő, valamint a bölcsődei orvos. Jelenleg 98 férőhellyel rendelkezik. Az önkormányzat 

megkezdte egy két csoportszobás 24 férőhelyes szárny tervezését.Az intézmény 5.20 – 16.45 óráig 

tart nyitva. A gyermekek hazaadása 16.30-kor fejeződik be. A nyári zárás időtartama 3 hét, mely 

alatt ügyelet nincs. Minden nevelési év kezdetekor igényfelmérést készítenek a nyitvatartás 

időtartamát illetően. Ez alapján kerül megállapításra. A legtöbb esetben a korai nyitásra tartanak 

igényt a szülők. 

A bölcsőde és a családok közti szorosabb, bizalmi kapcsolat elérése érdekében különböző 

programok kerülnek megszervezésre. Ezek a következők: családi délután, farsang, a karácsonyi 

ünnepek előtt „ünnepváró” délután, gyermeknap. A bölcsőde saját rendezésű programokon kívül 
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a 100 Gyermek 100 Csoda Alapítvány szokott rendezvényeket szervezni (Családi délután a Széki 

tónál, bölcsődei bál). 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megnövekedett a bölcsődei férőhely iránti igény, melyet a 

jelenlegi szolgáltatás nem tud teljeskörűen kielégíteni, minek következtében az elutasított 

gyermekek várólistára kerülnek. Év közben az intézmény teljes kihasználtsággal működik, az 

azonnali igények kielégítésére nincs, vagy csak akkor van lehetőség, ha év közben üresedés 

történik. 

 

A városban 2 óvoda működik az Ajka Városi Óvoda (telephelyek száma 7) és a Regenbogen Német 

Nemzetiségi Óvoda. Az óvodai férőhelyek száma összesen 900 fő. 

A nyitvatartás a szülői igényfelmérés alapján van szabályozva az intézményekben. Férőhely hiány 

az óvodákban nincs. Sajnos a szakember hiány okoz inkább problémákat, hiszen óvónő hiány van 

a városban és a jövőbeni nyugdíjazások miatt ez a probléma tovább fog erősödni. 

A tervek szerint az elkövetkező 5 évben a város területén új óvoda-bölcsődei ellátást biztosító 

intézmény fog létrejönne. 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

Év
Védőnők száma

(TS 3201)

0-3 év közötti 

gyermekek száma

Átlagos gyermekszám 

védőnőnként

2012 9 935 104

2013 9 911 101

2014 9 906 101

2015 9 924 103

2016 9 951 106

2017 10 928 93

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

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

 
 

 
A városban a védőnők száma 2012 óta nem változott. Ajkán minden védőnői státusz betöltött. 

Jelenleg 10 területi és 9 iskolai védőnő körzet van a településen. A korábbi 5 iskolai védőnői 



 91 

státusz 4-re módosult, mivel lecsökkent az iskolai gyermeklétszám. Emiatt az 5. iskolai védőnői 

státusz feleslegessé vált. Helyette az iskolai védőnő a korábbi 9 területi védőnői létszámot tízre 

emelte. 

A védőnőkre jutó ellátottak száma a városban megfelelő, sem nem magas, sem nem alacsony. 2017. 

évi adatok alapján a területi védőnő esetén az egy védőnőre jutó gyermekek száma 162, az iskolai 

védőnő esetén az ellátott gyereklétszám 783 fő. Az ellátott gyermekek száma ingadozó, de 

összességében fogyó. 

Ajkán a következő szolgáltatások érhetőek el családtervezés, anya- és gyermekgondozás területén: 

 

Családtervezési tanácsadás: A Családvédelmi Szolgálat védőnője (Pápáról jár át Ajkára) hetente két 

alkalommal, hétfői és csütörtöki napokon tart tanácsadást az Ajkai Járási Hivatalban. Bármilyen 

családtervezéssel kapcsolatos kérdéssel fel lehet keresni, illetőleg fiatalkorúak esetén 

házasságkötés előtti tanácsadáson lehet részt venni. 

 

Iskolavédőnői tevékenység: a városban 4 főállású iskolavédőnő dolgozik az iskolákban. Ők egyéni 

tanácsadás mellett az osztályokban tartanak órákat: 6. osztályban káros szenvedélyek megelőzése, 

7. és 8. osztályban személyes és társas kapcsolatok, párkapcsolat, barátság, szerelem, 

családtervezés, egészséges és biztonságos környezet, egészséges életmód témakörökben.  

Középiskolákban elsősegélynyújtás, szűrővizsgálatok szerepe, emlő és here önvizsgálatának 

tanítása, családi életre felkészítés témakörökben tartanak órákat az iskolák helyi igénye szerint. A 

VSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziumban csecsemőgondozási tanfolyamot és vetélkedőt 

szerveznek a pedagógusokkal együttműködve. 

 

Területi védőnői tevékenység: a területi védőnők Ajka tíz körzetében napi munkájuk során 

folyamatosan a családtervezéssel, anya és gyermekvédelemmel foglakoznak. Csoportos szülésre 

felkészítő tanfolyamok évente több alkalommal indulnak a városban, ezek egy részét a Magyar 

Imre Kórház kórházi védőnője, Dr. Szalayné Halász Orsolya szervezi a védőnők 

együttműködésével. Témái a várandósság és szülés megismertetésén kívül felkészítés a sikeres 

szoptatásra, a család születésére. A tanfolyam részét képezi szülőszoba látogatás is. 

A védőnők a várandósgondozás során egyénileg foglakoznak a kismamákkal családlátogatások és 

önálló védőnői tanácsadás alkalmával. A gyermek születése után 6 hetes korig hetente látogatják a 

családokat, ilyenkor nemcsak az újszülöttet, hanem a gyermekágyas anyát is gondozzák. Segítik a 

családdá válás folyamatát, támogatják a szoptatást, odafigyelnek a gyermekágyas anya testi-lelki 

állapotára, kiszűrik a gyermekágyi depressziós állapotot. Hangsúlyozzák a nőgyógyászati 

kontrollvizsgálat fontosságát, illetőleg felhívják a figyelmet a korszerű fogamzásgátlás 

lehetőségeire.  

 

A csecsemőket, kisgyermekeket egyéni gondozási terv alapján látogatják, illetőleg hívják tanácsadásra. A 

2017. évben bevezetésre került korszerű védőnői szűrővizsgálati módszertan alapján elvégzik a 

kötelező szűrővizsgálatokat, illetőleg megkérik a szülőket a szülői kérdőív kitöltésére. Kiszűrik az 

eltéréseket, egyéni mérlegelés alapján a kiszűrt gyermekeket a házi gyermekorvoshoz irányítják, 

akik vizsgálat után továbbküldik a gyermeket a megfelelő szakellátásba. Folyamatosan nyomon 

kísérik a csecsemők, kisgyermekek szomatomentális fejlődését, kiemelt figyelmet fordítanak a 

fokozott gondozást igénylő gyermekekre, családokra.    

Az óvodákban tisztasági vizsgálatokat, egyéni és csoportos egészségnevelést végeznek, felkérésre 

szülői értekezleteken vesznek részt. Beiskolázás előtt meglátogatják a családokat, tanácsaikkal 

igyekeznek segíteni az iskolakezdést. Valamennyi korcsoportban szervezik a kötelező 

védőoltásokat.  
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2018. év során 356 várandóst gondoztak, közülük 140 fő igényelt fokozott gondozás. Újonnan 

nyilvántartásba 218 kismamát vettek. A védőnői látogatások száma 1094, várandós tanácsadáson a 

megjelenések száma 1286 volt. 

A születések száma 203, újszülöttek első látogatása 197, gyermekágyas anyák látogatása 835 volt.  

Nővédelmi gondozás során 549 alkalommal adtak tanácsot a védőnők.  

Az év során 193 csecsemőt (0-12 hó), 398 kisdedet (1-3 év) és 791 kisgyermeket (3-6 év) gondoztak. 

A látogatások száma 2774, 1680 és 1191 volt a különböző korcsoportokban, a tanácsadásokon a 

megjelenések száma a következő volt: 3048, 1709 és 1070.  

Az egy évet betöltött gyermekek közül kizárólagosan anyatejet kapott 4 hónapos korig 47,1%, 6 

hónapos korig 36,9%. Egy éves kor után is kapott anyatejet a gyermekek 33, 2%. 

Az év során a területi védőnők 1171 családot gondoztak, az iskolavédőnők 3262 tanulót láttak el az 

iskolákban. 

A területen 31 alkalommal tartottak csoportos egészségnevelést, amelyen 1192 fő vett részt. Az 

összes családlátogatások száma 5771 volt, melyek során 7991 szaklátogatás történt. 

Az iskolavédőnők általános iskolákban 127 alkalommal tartottak órát, ezeken 2250 tanuló vett 

részt, ebből 24 alkalommal volt téma a párkapcsolat, barátság, szerelem, családtervezés. A 

középiskolákban szintén 127 tanórán vettek részt a védőnők, a tanulók száma 2778 fő volt. Az 

egészségnevelő órákból 69 foglalkozott a párkapcsolat, barátság, szerelem, családtervezés 

témájával. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

A családon belüli erőszakkal elkövetett bűncselekmények az Ajkai Rendőrkapitányság 

illetékességi területén az előző évekhez képest csökkent. 

A testi sértések elkövetése is csökkent az előző évekhez képest, többségben az otthonokban 

történtek ezek a jogsértések, nem a közterületeken. A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények 

száma szintén csökkent.  Emellett lényegesen csökkent a tartás elmulasztása bűncselekmények 

száma is.  

Az esetek során az áldozat legtöbbször nő vagy gyermek. Számos esetben az elkövetővel egy 

háztartásban élők sérelmére követnek el bűncselekményt. 

Például az ittas férfi a gyerekek szeme láttára verekszik az anyjukkal, de előfordul, hogy apa és fia 

között alakul ki konfliktus, amely verekedéssé fajul. A férfiak többségében testi sértést és 

garázdaságot követnek el nők és gyermekek sérelmére, ezáltal a garázdaság száma emelkedett.  

A testi sértések többsége 8 napon belül gyógyuló, csekély esetben súlyosabb sérülést okoztak az 

elkövetők. 

Az esetek döntő többségében alkohol befolyásolt állapotban történtek a veszekedések. Mivel sok 

esetben a sértettnek nincs hova menni ezért az eljárás alatt sok esetben is együtt kell élniük az 

elkövetővel, aki továbbra is félelemben tartja az áldozatokat. 

 

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

otthona) 

 

Ajkán egy Családok Átmeneti Otthona működik. A CSÁO-t a Segítséggel Könnyebb Alapítvány 

működteti. Az Alapítvány célja a társadalmi szempontból vagy elemi csapás folytán átmenetileg 

vagy tartósan krízishelyzetbe került, kiszolgáltatott, gyermeket nevelő családok, gyermeküket 

egyedül nevelő anyák segítése, támogatása, élethelyzetük javítása, a családi kapcsolatok 

megtartásának, illetve helyreállításának segítése.  
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A CSÁO gyermekjóléti alapellátási szolgáltatást biztosít és lehetőség nyújt arra, hogy az 

otthontalanná vált szülők gyermekükkel/gyermekeikkel együtt maradhassanak. Akik felvételt 

nyertek az otthonba először szakemberek segítségével felderítik a problémákat, amelyek miatt a 

család elveszítette otthonát. Ezután a családgondozóval közösen tervet készítenek, kitűzik az 

elérendő célokat, megvizsgálják a megoldási lehetőségeket. Akkor sikeres a program, amikor a 

fejlesztési terv valamennyi eleme megvalósul vagy az otthontalanságot kiváltó ok, megszűnik. 

Alap esetben maximum 12 hónapig lakhatnak a családok az otthonban. Csak különösen indokolt 

esetben van lehetőség újabb maximum 6 hónap lakhatásra az otthonban. Az otthonban lakók a 

jogszabályokkal összhangban – anyagi helyzetük függvényében – térítési díjat fizetnek. 

Az ajkai Családok Átmeneti Otthonának jövője jelenleg bizonytalan, mivel jelenlegi helyéről 2019. 

augusztusáig el kell költözzön. Az intézmény új helyre, az Ajka, Korányi u. 39. szám alá költözik. 

 

2016. január 01. napjával, jogszabályváltozásoknak köszönhetően a Térségi Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat átszervezésére került sor, létrejött az Ajkai Család- és Gyermekjóléti 

Központ. A korábbi családsegítés és gyermekjóléti szolgálat összevonásával alakult meg az 

intézmény család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai egysége, majd új szakmai egységként került 

létrehozásra a család- és gyermekjóléti központ. Az intézmény fenntartója Ajka Város 

Önkormányzata. 

A házi segítségnyújtás biztosítása továbbra is az intézmény feladata Ajka, Halimba és Öcs 

településeken, mivel a helyi önkormányzatok – fenntartva a korábbi Térségi Családsegítő és 

Gyermekóléti Társulást – az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központot bízták meg a szolgáltatás 

ellátásával. Az intézmény ellátási területe a család- és gyermekjóléti szolgálat és a házi 

segítségnyújtás tekintetében Ajka, Halimba és Öcs településekre terjed ki, a család- és 

gyermekjóléti központ ellátási területe az Ajkai Járás valamennyi települése. Mára egy komplex, 

egymásra épülő szolgáltatási kínálattal rendelkezik az intézmény, mely gyermekeknek, 

családoknak, pszichiátriai betegeknek, fogyatékkal élőknek, hajléktalanoknak és időseknek nyújt 

szolgáltatásokat.  

 

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ a következő szolgáltatásokat biztosítja: 

- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  

- Család- és Gyermekjóléti Központ  

- Házi segítségnyújtás  

- Mediáció  

- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum  

- Csoportokkal végzett szociális munka  

- Pszichológiai tanácsadás  

- Családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia  

-     Jogi segítségnyújtás 

-     Kapcsolattartási ügyelet 

-     Utcai szociális munka 

-     Kórházi szociális munka 

-     Fejlesztőpedagógiai tanácsadás 

-    Pályaválasztási tanácsadás 

 

Az intézmény a 24 órás nyitvatartási időn túl készenléti szolgálatot tart fenn, amely egy fajta lelki 

segélyszolgálatként funkcionál.  
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Ajka város intézményei 

Intézmény neve 
Intézmény vezetője 

Nő  Férfi 

Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola   
1 

Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium 1 
  

Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola   
1 

Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő 

Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
1 

  

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola   1 

Ajkai Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, 

Sportiskola és Kollégium  
  

1 

Ajkai Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, 

Sportiskola és Kollégium, Bánki Donát Intézményegység 
  

1 

Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma 
1 

  

Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola   1 

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ajkai Tagintézménye 1 
  

Ajka Városi Óvoda 1   

Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Művelődési Ház 1   

Ajkai Városi Bölcsőde 1   

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ 1   

Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ  1   

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ 1   

Városi Intézmények Működtető Szervezete 1   

Magyar Imre Kórház Ajka   1 

Összesen:  11 7 
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Érdemes külön választani a nők szerepét a politikai, városvezetési tereken, valamint a kultúra, 

oktatás területén, programok szervezésében. Jelenleg a képviselő-testületben egy nő van. Az előző 

választásokon indulók körülbelül 20 %-a volt nő, azonban nem sikerült a testületbe bejutniuk. 

Összességében az is elmondható, hogy ez a fajta szerep a nőknél nem jellemző. Nem is nagyon 

indulnak a választásokon. Ezzel szemben a programok, kulturális rendezvények szervezésében, a 

civil életben és az oktatás területén a nők birtokolnak nagyobb szerepet. A nők nagyon aktívak a 

programokat, rendezvényeket illetően, azonban politikai pozíciókra nem törekszenek. Ez azonban 

országosan is elmondható, hogy a politikában inkább a férfiaké a nagyobb szerep. 

 

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

kezdeményezések 

 

Ajkán a nők hasonló hátrányokkal szembesülnek, mint az ország bármely más településén. 

Számukra nehéz a családi élet összeegyeztetése a munkával. Azonban, mivel Ajka város ennek 

megfelelően az infrastruktúra és szolgáltatások tekintetében elmondható, hogy az itt élő nők 

előnyben részesülnek más, kisebb településeken élő nőtársaikkal szemben, mivel vannak 

bölcsődék, óvodák, amelyek nyitvatartása igazodik a munkavégzéshez. 

A nők esetén jellemző, hogy nehezebben találnak munkát, mint a férfiak. Sok munkáltató fél attól, 

hogy több lesz a hiányzás a gyermekek betegsége, illetve elhelyezési problémái miatt. Gyakori 

probléma még a GYES-ről, GYED-ről való visszatérés is hasonló okok miatt.  

 

Ajka Város Önkormányzata pályázati programjaival segíti a nők esélyeinek növelését. Lakhatási és 

ösztöndíj programokkal igyekszik a város a letelepedésüket elősegíteni, emellett szűrővizsgálatok 

lebonyolításával támogatják egészségügyi állapotuk megőrzését. Ingyenes aerobic biztosításával, 

köztéri fitness parkok létesítésével segíti a város a nők egészségének megőrzését. Pályázati 

forrásból pedig lehetőségük van antidiszkriminációs, mediációs programokon történő részvételre. 

 

A Kristályvölgy Vidékfejlesztési Egyesület is rendszeresen szervez programokat leginkább nők 

számára a család és a munka összehangolásának segítése érdekében. Így lehetőség van önismereti, 

párkapcsolati, stresszoldó tréningeken való részvételre. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Kisgyermekes anyák munkába állásának 

nehézsége a kisgyermekek elhelyezése miatt 

(betegség, szünetek, több műszakos 

munkarend) 

Rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése 

Bölcsődei férőhelyek hiánya Új bölcsődei férőhelyek, családi napközi 

kialakítása 

Lakhatási problémák, gyermekes nők nehezen 

találnak albérletet, vagy megfizetni nem tudják.  

 

Szociális bérlakások számának növelése, 

magasabb összegű lakhatási támogatás. 

Hajléktalan nők elhelyezésének nehézségei. 

 

Női férőhelyek bővítése a hajléktalanellátó 

intézményekben. 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

Az időskor fogalma sokféleképpen értelmezhető. Az, hogy ki milyen idős, kifejezhető az évek 

számával (kronológiai életkor), de a biológiai életkor például ettől eltérő lehet, hiszen ez az 

egészségi állapot függvénye. 

 

A népesség öregedésén általában az időskorúak arányának emelkedését értik. A demográfiai 

publikációkban, az Európai Statisztikai Hivatal (EUROSTAT) értelmezésében a 60 év felettieket 

tekintik idősnek. Az öregedés folyamatában nemcsak az idősek, fiatalok, aktív korúak száma, 

aránya változik, hanem a folyamat lényege az egész korösszetétel átalakulása, a népesség 

korstruktúráját ábrázoló korfa megnyúlása. A demográfiai öregedést az alábbi tényezők 

befolyásolják: - termékenység, - halandóság, - vándorlások, - a népesség kialakult korösszetétele. 

 

A WHO a 60-74 éveseket öregedőnek, a 75-89 éveseket időseknek és a 90 év felettieket nagyon 

idősnek nevezi. 

 

Magyarországon a nyugdíjrendszer szempontjából jelenleg a 62. életéve betöltésétől számít 

idősödőnek az ember, míg foglalkoztatáspolitikai oldalról megközelítve már a 45. életév elérésétől. 

 

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

trendek stb.) 

 

A város lakónépessége folyamatosan csökken. 2012 óta Ajka népessége majdnem 1000 fővel 

fogyatkozott. Ugyancsak csökken a 0-14 éves korú állandó lakosok száma, a 65 év feletti korosztály 

számának emelkedése mellett. Ezeknek a folyamatoknak köszönhetően a város öregedési indexe 

folyamatosan emelkedik. 2016-as adatok alapján a településen élő idősek száma közelít a 6000 fő 

felé. A lakónépességhez viszonyítva az idősek aránya eléri a 20 %-ot. 

 

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében az alábbi nyugdíjszolgáltatások 

megállapítására van lehetőség: 

 

- saját jogú nyugellátás: 

az öregségi nyugdíj (ideértve a nők 40 év jogosultsági idővel igénybe vehető kedvezményes 

nyugdíját), 

- hozzátartozói nyugellátások: 

- az özvegyi nyugdíj, 

- az árvaellátás, 

- a szülői nyugdíj, 

- a baleseti hozzátartozói nyugellátások, 

- az özvegyi járadék. 
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők 

száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 

férfiak száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 

száma (TS 5301) 

Összes nyugdíjas 

2012 3907 5494 9 401 

2013 3798 5456 9 254 

2014 3658 5378 9 036 

2015 3492 5380 8 872 

2016 3449 5394 8 843 

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

   

 

 
 

A fenti táblázatokból látható, hogy akárcsak a város teljes lakosságának száma, 2012 óta a 

nyugdíjasok száma is csökken. A nyugdíjasok aránya 20 % a teljes lakossághoz képest, amely érték 

közel 10 %-kal csökkent a 2013. évben készült HEP-ben foglaltakhoz képest.  

Látható még, hogy a nők száma jóval magasabb a férfiaknál. Az szépkorú nőkre jobban jellemző, 

hogy egyedül élnek. Ez az életforma gyakran társul az elmagányosodás folyamatával, ezért 

kiemelt figyelmet érdemel ez a célcsoport. 

 

Az időskorúak járadéka azoknak az idős személyeknek a részére biztosít ellátást, akik a 

nyugdíjkorhatáruk betöltése után a szükséges szolgálati idő (résznyugdíjhoz: legalább 15 év, teljes 

nyugdíjhoz: legalább 20 év) hiányában saját jogú nyugellátásra nem jogosultak és jövedelemmel 

egyáltalán nem, vagy csak minimális mértékben rendelkeznek. 

Az időskorúak járadékában részesülők száma évek óta állandónak mondható. Nincs 

figyelemreméltó emelkedés sem csökkenés a jogosultak körében. 
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Év
Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos 

száma (fő) (TS 5701)

2012 3

2013 4

2014 4

2015 4

2016 4

2017

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos 

száma

 
 

Helyi adatgyűjtés eredményeiből kiindulva elmondható, hogy az Ajkán élő idősek jövedelmi 

helyzete az országos átlagnak megfelelő képet mutat. A közel 6000 időskorú 1-2 %-a az, aki a 

létminimum alatt él. Ők azok, akik nem szívesen kérnek segítséget. 

 

A közel 6000 fő nyugdíjas közül, akik Ajkán élnek 1000-1100 fő valamilyen nyugdíjas klub tagja, 

amely nagyon jó aránynak mondható. A városban összesen 25 nyugdíjasklub működik, amelyek 

önkormányzati támogatásból, tagdíjakból és pályázati forrásokból tartják fenn magukat. 

Sajnálatos módon az tapasztalható az utóbbi években, hogy a nyugdíjas klubok tagjainak száma és 

ezzel együtt a klubok száma is csökken. A tavalyi évben egy nyugdíjas klub már meg is szűnt és 

előreláthatóan nem ez lesz az utolsó. Ennek a folyamatnak az az oka, hogy míg a 70 év felettiek 

hozzászoktak a közösségi élethez és kellően motiváltak arra, hogy ezeknek a közösségeknek az 

életében részt vegyenek, addig a fiatalabbaknak már nincs igénye a közösségi tevékenységekhez. 

Voltak próbálkozások tagok toborzása iránt, azonban ezek nem jártak nagy sikerrel. 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

A nyugdíjasok foglalkoztatásáról nem áll rendelkezésre semmiféle adat. Az 55 év feletti 

álláskeresők számának változását az alábbi táblázat mutatja be. Ebből látható, hogy csökkenés 

figyelhető meg az értékekben. Kivéve 2015-ben, mert ott egy ugrás volt tapasztalható. Emelkedett 

a számuk, de aztán 2016-tól ismételten csökkenni kezdett. Ennek ellenére az 55 év feletti 

regisztrált munkanélküliek aránya folyamatosan emelkedik a regisztrált munkanélküliek 

számához viszonyítva.  

Az idősek foglalkoztatásától több cég azért tart, mert betegesebbek, mint a fiatalok, emiatt többet 

vannak táppénzen, többet hiányoznak a munkából, mint a fiatalabbak, valamint fizikai teljesítő 

képességük is csökkenhet. 

Az idősek között akadnak olyanok, akik nyugdíj mellett dolgoznak. Általában mezőgazdasági 

idénymunkát végeznek, de akadnak olyanok is, akik nyugdíjazásuk után továbbfolytatják 

korábban végzett munkájukat. 
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6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regisztrált 

munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 

munkanélküliek 

száma 

(TS 1010 és TS 1011) 

Tartós 

munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 

munkanélküliek száma 

Fő Fő % Fő Fő % 

2012 1 086 139 13% 480 n.a. n.a. 

2013 1 045 138 13% 390 n.a. n.a. 

2014 760 123 16% 224 n.a. n.a. 

2015 696 135 19% 262 n.a. n.a. 

2016 574 130 23% 205 n.a. n.a. 

2017 480 120 25% 163 n.a. n.a. 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 

     

 

 
 

 
 

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

közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

A településen működik a kortárs segítők programja, amelyben az idősek aktívan részt vesznek. A 

programot a Veszprém Megyei Rendőr Főkapitányság szervezi együttműködve az idősekkel. 
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Ennek célja az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények visszaszorítása. A program 

lényege, hogy maguk az érintettek is tegyenek az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények 

megelőzésében. Ennek főszereplője az idős bűnmegelőzési kortárssegítő. Az időskorosztály a 

csalók leginkább kedvelt célcsoportja. Erre a tényre építve indították el a kortárs segítők 

programját, ahol a résztvevők bűnmegelőzési hírlevelet kapnak. Emellett évente 1-2 alkalommal 

értekezletet, összejövetelt tartanak, ahol az aktuális helyzetet, megelőzési praktikákat mutatnak be 

a leginkább érintett célcsoport számára. A programban Ajkán 55 fő vesz részt, akiket képeznek és a 

képzettek további feladata, hogy az ismeretségi körükben élő időseknek továbbadják megszerzett 

ismereteiket. 

 

Az időskorosztályból körülbelül 10-15 fő önkéntesként együttműködik a Szociális Szolgáltató és 

Gondozási Központtal. A résztvevők hetente több alkalommal közös szabadidős programokon 

vesznek részt (séta) az idősek otthonában élő társaikkal. Ezenkívül az idősek a Szociális Szolgáltató 

és Gondozási Központ rendezvényeinek állandó résztvevői és segítői. A Föld Napja alkalmával 

szervezett programok aktív résztvevői az otthonban lakó társaikkal együtt. Egyéb városi 

rendezvények tevékeny segítői is a nyugdíjasok. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Egészségügyi problémáktól, fizikai teljesítőképesség hiányától tartva jellemző, hogy idős korban 

bizonyos munkakörökben (leginkább fizikai erőnlétet igénylő munkák) a cégek nem alkalmaznak 

idősebb korúakat. 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

A településen működik a Magyar Imre Kórház, amely 2012. május 1-től állami fenntartásba került. 

A Magyar Imre Kórház a fekvőbeteg ellátást, valamint a járóbeteg szakellátást biztosítja. 

A kórház külön nem szervez szűrőprogramokat, háziorvosi beutaló alapján fogadja a betegeket az 

intézményben elérhető vizsgálatok elvégzésére.  

2017-től a Városi Intézmények Működtető Szervezete vette át a kórháztól a központi háziorvosi 

ügyeleti ellátást, család-, nővédelmi egészségügyi gondozást (védőnői szolgálat) és az ifjúság- és -

egészségügyi gondozást. 

 

Ajkán jellemző, hogy egy-egy szabadtéri program lebonyolításakor szűrőprogramokat is 

biztosítanak a résztvevők számára. Mindezek mellett külön szűrőprogramok is jellemzőek jelenleg 

az Ajka 60 programsorozat keretében.   

A város nagy hangsúlyt fektet az intézmények, parkok, közterületek akadálymentesítésére. A 

fizikai akadálymentesítés szinte minden intézményben megoldott. 

 

Az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ Ajka, Halimba, Öcs településeken nyújt házi 

segítségnyújtást. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást nyújt 

az ellátottak részére. A szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítja az 

önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás az alapvető 

gondozási, ápolási feladatok elvégzését biztosítja, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és 
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lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek 

kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 

A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni, mely maximálisan óránként 595,- Ft szociális 

segítés és személyi gondozás esetében is. A személyi térítési díj a jövedelmek arányában több 

kategóriában kerül megállapításra. Az idős emberek számára fontos, hogy minél tovább 

megszokott környezetükben maradhassanak, ezért keresik, igénylik az otthonukban történő 

segítségnyújtás formáit. 

A személyi térítési díj összege az igénybevevő jövedelmének 25%-át nem haladhatja meg, melyet 

havonta utólag, a tárgyhónap 10. napjáig kell befizetni. A személyi térítési díj az igénybevevő 

jövedelmi viszonyai alapján sávosan csökkenő mértékben kerül megállapításra. (Halmozottan 

hátrányos helyzetűek térítési díja csökkenthető, illetve elengedhető a helyi szociális rendelet 

szerint.) 

2018 évben a házi segítségnyújtást összesen 137 fő vette igénybe, főként idős és mozgáskorlátozott 

emberek , valamint önmaguk ellátására képtelen vagy segítségre szoruló nagykorúak, illetve 

egyedülálló férfiak és nők. Az intézményben többnyire hozzátartozók érdeklődnek a házi 

segítségnyújtás biztosításáról, jelzést kapnak a háziorvosoktól, a kórházi szociális munkástól, a 

lakosságtól, ha segítségre szorulóval találkoznak. A szolgáltatást igénylők egészségi állapota romló 

tendenciát mutat. Jellemzően akkor kérik a szolgáltatás biztosítását, amikor már a család 

erőforrásai kimerülnek, vagy hiányoznak, emiatt az igénybe vevők nagy részénél ápolási 

feladatokat kell ellátni. Az ellátást igénybevevők egészségi állapotának megőrzése, javítása céljából 

folyamatos az együttműködés az alapellátást biztosító háziorvosi szolgálattal, szakellátással, 

illetve kórházzal. Az igénybe vevő ellátottak állapotrosszabbodása esetén a helyi egészségügyi 

ellátórendszer tagjai telefonon, személyesen, ezt követően írásban teszik meg jelzésüket a 

gondozási szükséglet esetleges felülvizsgálata érdekében. 

 

A Szociális Szolgáltató Központ az időskorúakhoz kapcsolódóan az alábbi feladatokat végzi: 

 

- "Méltó Élet Esélye" Idősek Otthona működtetése 

Az otthonban 42 fő idős teljes körű ellátása biztosított, ebből 32 fő nő és 10 fő férfilakó. 

- Idősek klubja működtetése 

A szolgáltatás működésének célja a saját otthonukban élők részére biztosítani lehetőséget a 

napközbeni tartózkodásra, a napi egyszeri étkezésre, társaskapcsolatokra, és alapvető higiéniai 

szükségletek kielégítésére.  

Szociális és mentális támogatásra szorulók, az önmaguk ellátására képes és részben képes 

időskorúak napközbeni gondozását, segítését biztosítja. A nappali ellátás keretein belül, demens 

ellátást is biztosít az Idősek Klubja. 

- Idősek Otthona működtetése 

Idősek otthonában a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres 

fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött 

személy látható el. 

- Időskorúak Gondozóházának működtetése 

Az átmeneti elhelyezést biztosító Időskorúak Gondozóházának, engedélyezett működési 

férőhelyszáma: 20 fő. Ebben az intézményben élő idősek számára teljes ellátás biztosított orvosi 

felügyelet mellett. 

- Szociális étkeztetés 

A szociálisan rászorulók részére napi egyszeri meleg étel (ebéd) biztosítása, a háziorvos 

javaslatára diétás étkeztetés, valamint gluténmentes kenyér biztosítása, mely saját konyháról 

történik (13 féle diétára van igény), az Időskorúak Gondozóháza, Idősek Otthona és a Méltó Élet 

Esélye Idősek Otthona lakóinak egész napos étkezés biztosítása. 
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- Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás 

A Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ alapszolgáltatása a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, melyet 2013. 07.01. napjától lát el. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 

helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy 

fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett 

felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő 

időskorúak száma 

Év 

65 év feletti 

lakosság száma 

(TS 0328) 

Nappali ellátásban részesülő 

időskorúak száma (TS 5101) 

Fő Fő % 

2012 5 175 40 0,77% 

2013 5 328 39 0,73% 

2014 5 455 35 0,64% 

2015 5 579 23 0,41% 

2016 5 746 27 0,47% 

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

Forrás: TeIR, KSH 

Tstar    
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A fenti táblázatokból látható, hogy 2012 óta csökken a Szociális Szolgáltató Központ nappali 

ellátásában részesülők száma. A csökkenés a lakosságszám csökkenésből és az időskorúak 

elhalálozása miatt figyelhető meg. 

A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ biztosítja a településen a helyi 

sajátosságokhoz, a társadalmi igényekhez, életkörülményekhez igazodva a művelődési 

tevékenységeket. Feladatai között szerepel többek között a könyvtári szolgáltatások biztosítása, 

múzeumi és közművelődési tevékenység ellátása. A könyvtár átadása óta érdemi felújítás nem 

történt ezért szükséges lenne az intézmény korszerűsítése a közel jövőben. 

 

Jelenleg integrált intézményként működik az alábbi egységekkel: 

 - Művelődési Központ, 

 - Városi könyvtár, Városi Múzeum, Bányászati Múzeum, Információs Központ 

 - Balatonszepezdi Ifjúsági Tábor 

-  Padragkúti Művelődési Ház 

- Bakonygyepesi Művelődési Ház 

- városrészi közösségi házak (Tósokberénd, Bódé, Csinger, Babucsa Civil Ház) 

- Ajkai Mozi (vállalkozói szerződés alapján) 

 

Év

A nyilvános/települési 

könyvtárak száma

(TS 3801)

A nyilvános/települési 

könyvtárak egységeinek 

száma (leltári állomány)

(TS 3901)

Muzeális 

intézmények 

száma

(TS 4001)

Közművelődési 

intézmények 

száma

(TS 4101)

2012 1 170 017 2 18

2013 1 169 229 2 18

2014 1 171 115 2 16

2015 4 167 325 2 18

2016 4 162 018 2 17

2017 4

Forrás: TEIR

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai
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A településen 25 nyugdíjas klub működik. Találkozóikat többféle helyszínen tartják, attól függően, 

hogy azt a klubot a városnak mely részérén lakó tagok alkotják. Helyszínek között szerepelnek 

iskolák, a Nagy László Városi Művelődési Központ, a városrészek művelődési házai, közösségi 

házak és a Civil Szervezetek Szövetsége. Az épületek nagy része akadálymentes, ahol nincs 

megoldva ott esetleg más  helyszínt keresnek a klubok vagy segítik az érintettek bejutását. 

A nyugdíjas klubok nagyon aktívak a városban, minden rendezvényen részt vesznek önkéntes 

segítőkként, illetve az érdeklődők ellátásában is kiveszik részüket. Részt vesznek, mint rendező a, 

Borfesztiválon, a Föld Napja programjain, Nyugdíjas Szabadegyetemen, Nyugdíjas Majálison. 

Az időskorosztály alappillérét képezi az Ajka 60 programsorozatnak. A program és a városrészek 

versenye két éven keresztül zajlik: 2018-2019. években. 

 

A program célja:  

• városrész egy kijelölt közösségi terének fejlesztése 

• a városrész közösségi életének erősítése,  

• az egészséges életmód népszerűsítése,  

• életminőség javítása, 

• a városrész szociális hálózatának erősítése, helyi modell kialakítása, gyakorlati 

alkalmazása. 

• városrész identitásának erősítése, arculatának kialakítása, bemutatása 

 

c) idősek informatikai jártassága 

 

Helyi adatgyűjtés során megállapítást nyert, hogy az idősebb korosztály nagy részének 

informatikai jártassága jónak mondható. Nagyon sokan rendelkeznek e-mail címmel és az 

internetet is rendszeresen használják, leginkább családjukkal történő kapcsolattartás végett. A 

városban rendszeresek a 65 év alatti korosztály számára szervezett informatikai képzések. A 65 év 

felettiek számára ez elég ritka. Jelenleg a 65. év feletti korosztály számára szervezett informatikai 

képzések indítása folyamatban van. 

 

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

 

Több, mint 20 éve működik a városban a Nyugdíjas Szabadegyetem, amely évente előre 

meghatározott témában tartja ismeretátadó előadásait. A 2019. évi téma a túrázás. A 

szabadegyetem keretében évente 4-5 előadást tartanak különböző előadókkal. A Szabadegyetem 

záró rendezvénye a Nyugdíjas Majális, ahol kiállításokkal, kötetlen programokkal zárják a 

szabadegyetemi programok sorozatát. 

Ezeken túlmenően vannak még a kultúra, sport területén regionális, országos rendezvények, ahol 

az aktív időskorúak képviselik Ajkát. Ilyenek az országos Ki Mit Tud, Nyugdíjas Olimpia, Megyei 

Nyugdíjas Majális. A kultúra mellett a sport és az egészség is fontos az időskorosztály részére. 

Ennek köszönhetően rendszeresen tartanak a városban Egészségügyi Fórumot, illetve prevenció 

szűréseket, amelyek résztvevői között nagy számban az időskorosztály képviselői vannak jelen. 

Ajkán működik Kártya Klub heti egy alkalommal. Emellett minden évben szerveznek tekeversenyt 

illetve az idősek a 10 próba versenyek aktív képviselői is Ajkán. Kiemelten az idősek számára 

szerveznek a városban meridián tornát, gyógytornát, úszás oktatást. Ezek a programok 

térítésmentesen érhetőek el az idősek számára. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
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beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Idősek otthonában helyhiány, épület 

korszerűtlensége 

Idősek otthona épületének, korszerűsítése,  új 

épület kialakítása új férőhelyek biztosításával 

Elmagányosodás problémája, egyedül élő idősek 

támogatása Az időskorúak életében megjelenő 

főbb problématípusok, anyagi, egészségügyi 

problémák. Gyakoriak az ügyintézési nehézségek, 

ellátásokhoz való hozzáférési nehézségek, 

egészségügyi és jogi problémák.  

 

Szociális háló kialakítása, önkéntesek toborzása, 

idősek közösségi életbe történő bevonásához, 

életvitelük segítéséhez, ügyeik intézéséhez 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

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. 

Fogyatékkal élőkről friss statisztikai adat nem volt elérhető, ezért a 2011.évi népszámlálási adatok, 

illetve a Molnár Gábor Műhely Alapítvány adatai alapján kaphatunk képet a fogyatékossággal 

élőkről. 

 

A fogyatékossági kérdések az ún. különleges adatok közé tartoznak így a népszámlálási törvény 

alapján a témával kapcsolatos kérdésekre a válaszadás önkéntes.  

 

A fogyatékossággal élők korcsoport és a fogyatékosság típusa szerint 

A fogyatékosság típusa –14 15–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80– Összesen 

Mozgássérült 4 573 2 391 5 256 9 573 

16 

861 

50 

416 

56 

430 

51 

059 

35 

647 232 206 

Gyengénlátó, aliglátó 2 344 1 717 3 238 4 377 5 811 

12 

555 

12 

695 

14 

593 

16 

100 73 430 

Vak 247 186 457 699 780 1 358 1 635 1 724 1 968 9 054 

Értelmi fogyatékos 6 094 4 083 7 307 7 719 6 076 5 182 3 050 1 854 1 414 42 779 

Autista 2 598 735 1 071 364 165 88 46 32 21 5 120 

Mentálisan sérült 

(pszichés sérült) 1 648 1 059 2 804 5 216 7 392 

12 

770 6 897 4 517 3 962 46 265 

Nagyothalló 1 596 865 1 864 2 827 3 831 8 005 

10 

959 

14 

055 

19 

012 63 014 

Siket 378 264 645 1 025 1 190 1 544 1 366 1 141 1 018 8 571 

Siketvak (látás- és 

hallássérült) 124 61 141 172 245 592 603 583 741 3 262 

Beszédhibás 2 151 760 1 422 1 746 1 767 2 559 2 057 1 320 746 14 528 

Beszédfogyatékos 1 962 598 1 114 1 070 1 076 1 614 1 637 1 123 719 10 913 

Súlyos belszervi 

fogyatékos 2 160 764 1 546 2 618 4 224 

11 

887 

10 

379 8 224 4 846 46 648 

Egyéb 260 105 146 205 267 519 364 261 150 2 277 

Ismeretlen 2 329 999 1 687 2 803 3 961 8 804 7 756 5 507 3 274 37 120 

Fogyatékossággal élők 

23 

190 

11 

931 

23 

059 

33 

817 

45 

102 

98 

384 

98 

744 

88 

033 

68 

318 490 578 

Forrás: KSH -

Népszámlálási adatok 

2011 
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A fogyatékossággal élők településtípus és korcsoport szerint, megyénként, 2011 

Terület –14 15–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 80– Összesen 

Főváros 3 438 1 696 3 674 5 454 5 791 

11 

961 

14 

282 

12 

952 

13 

831 73 079 

Megyeszékhely 3 602 1 907 3 973 5 763 7 145 

16 

486 

16 

904 

14 

716 

11 

625 82 121 

Ország összesen 

23 

190 

11 

931 

23 

059 

33 

817 

45 

102 

98 

384 

98 

744 

88 

033 

68 

318 490 578 

Veszprém megye 683 359 758 1 129 1 516 3 135 3 104 2 920 2 085 15 689 

Forrás: KSH -Népszámlálási adatok 2011 

 

A táblázatban a 2011. évi népszámlálási adatok eredménye látható. A fogyatékosok társadalmi 

rétegének túlnyomó részét a mozgássérültek alkotják. A 2011. évi népszámlálás kategóriái szerint 

megállapítható, hogy a fogyatékos személyek közül legnagyobb arányt a testi fogyatékosok és a 

mozgássérültek képviselik együttesen (47 %), - ekkor a mozgássérült emberek száma 232 206 fő 

volt -, míg az értelmi fogyatékosok aránya megközelítőleg 8,7 %, a vakok és gyengénlátók aránya 

16,8 %.  

A fogyatékkal élők aránya a kor előrehaladtával egyre nő. A fogyatékkal élők teljes számához 

viszonyítva az 50 év felettiek aránya 72%.  

A KSH 2011. évi adatai alapján a Veszprém megyében lévő fogyatékkal élők száma 15 689 fő, 

amely az országos érték 3,2 %-a. Veszprém megyére is jellemző az a tendencia, mint az országosra. 

Ennek megfelelően az 50 év feletti fogyatékkal élők a teljes korosztály 72 %-át képviselik. 

 

Az Ajkán található Molnár Gábor Műhely Alapítvány célja, hogy a városban és vonzáskörzetében 

élő értelmi, érzékszervi fogyatékos, pszichésen és mozgásában sérült személyek nappali ellátását 

biztosítsa. Életkorra, nemre, sérülési fokra való tekintettel bárki bekerülhet az ellátottak körébe, 

amennyiben vállalja az ellátási megállapodásban rögzített feltételeket és amennyiben nem 

veszélyezteti saját és mások testi épségét.   

A sérült fiatalok jelentős része a társadalom perifériáján élő, hátrányos helyzetű családból érkezik. 

A célcsoportban magas a hátrányos és halmozottan hátrányos fiatalok aránya. A családok 

általában előnytelen helyzetben vannak, mert megváltozott társadalmi helyzetükben a mai kor 

követelményeihez nem tudnak, ill. nem képesek alkalmazkodni. Közülük sokan tartoznak a 

munkanélküli szegények közé, vagy a létminimum határán élő rokkantnyugdíjasok, 

kisnyugdíjasok táborába. Egyre több a szorongó, a bizonytalanság érzésével küzdő, a szeretetre, a 

biztos kapcsolatra, védettségre vágyó fiatal felnőtt.  

Nemcsak a fiatalok vágynak stabil társas kapcsolatra, hanem a munkahelyi közösségből kirekedt, 

beszűkült környezetben élő szülők is. Az Alapítvány ebben a helyzetben kénytelen átvállalni a 

szülőktől olyan szerepköröket is, melyekre már megküzdési tartalékaikból nem telik energia. 
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Év

Nappali ellátásban 

részesülő fogyatékos 

személyek száma (TS 5001)

Egyházi fenntartású 

intézményben

Civil fenntartású 

intézményben 

2012 60 60

2013 62 62

2014 62 62

2015 58 58

2016 60 60

2017 63 63

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma

 
 

 
 

Ajka városában a fogyatékkal élő napi ellátását a Molnár Gábor Műhely Alapítvány végzi. Az 

alapítványon kívül más szervezet a városban nem található, amely nappali ellátást nyújtana. Az 

ellátásban részesülők száma 2012 óta nem nagyon változik. Ez leginkább a helyhiány miatt alakult 

ki, hiszen a jelenlegi épület több fő befogadására nem alkalmas. A nappali ellátás biztosításán túl a 

Molnár Gábor Műhely Alapítvány a következő feladatokat látja el: 

 

-  Intézményen belüli foglalkoztatás: 

Intézményen belüli foglalkoztatás, illetve szociális foglalkoztatás a neve annak a foglalkoztatási 

formának, amiben 21 fő fogyatékossággal élő dolgozik az alapítványban. 

-  Rehabilitációs foglalkoztatás:  

Ebben a foglalkoztatási formában az a leghangsúlyosabb, hogy megváltozott munkaképességű 

munkavállaló legyen a fogyatékossággal élő. Tehát rendelkezzen a munkavállaló a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottságának komplex minősítésével, és 

egyértelműen meghatározható legyen, hogy tartós támogatással vagy tranzit foglalkoztatással 

foglalkoztatható a munkavállaló. 

21 fő dolgozik a rehabilitációs foglalkoztatásban is. Ebben a foglalkoztatásban is végeznek 

szövést és takarítást, ami kibővül a mosogatással is. 

-  Művészeti foglalkozások megtartása. 

-  Életvezetési foglalkozás megtartása. 
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Ebbe a foglalkozási típusba tartoznak az egyszerű ételek elkészítése, hozzávalóinak beszerzése, 

ehhez kapcsolódóan a pénzkezelés, vásárlás, és kommunikáció fejlesztése. Takarítás, mosás, 

vasalás, varrás elemeinek az elsajátítása, a szükséges munka meglátása, elvégzése. 

-  Kézműves foglalkozások tartása. 

Ajándék és dísztárgyak készítése a tervezéstől, a kivitelezésig. Itt a hímzéstől, a gyertyaöntésig, a 

képeslap ragasztásától, a virágkötészeten át a batikolásig minden technika és lehetőség 

megvalósul. 

 

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

közfoglalkoztatás) 

 

A fogyatékossággal élő személyek nyílt munkaerő-piacra való kivezetésénél nagyon fontos a 

folyamatos mentorálás, amely abból áll, hogy a felmerülő problémákról azonnal értesítik a 

mentort, aki segíti a munkavállalót abban, hogy megértse helyzetét a szituációban, és a 

megoldáshoz közeledjen. Éppen ezért a városban a fogyatékkal élők foglalkoztatásának egy 

kedvelt formája a kihelyezett munkavégzés, ahol az állandó felügyelet mellett, a problémákra 

történő azonnali reagálás lehetőségének megadásával foglalkozatják a munkavállalókat. A Molnár 

Gábor Műhely Alapítványban sorjázási, összeszerelési, hajtogatási, csomagolási munkák lettek 

kihelyezve. Az alapítvány védett foglalkoztató. A Molnár Gábor Műhely Alapítványnál jelenleg 73 

munkavállaló van, amelyek között sok a megváltozott munkaképességű.  

Arra vonatkozóan, hogy az egyes ajkai cégeknél hány fő fogyatékkal élő dolgozik, nincs 

információ. Azonban a cégekre kirótt rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség, amennyiben 

legalább 25 foglalkoztatása esetén a megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el az 

5 %-ot azt sejteti, hogy jellemző ez a fajta foglalkoztatási forma is a városban. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A fogyatékossággal élő emberek, és az egyéb megbetegedés miatti megváltozott munkaképességű 

munkavállalók a nyílt munkaerő-piacon azért nem tudnak könnyen elhelyezkedni, mert a 

„teljesítmény” produkálása maximális testi-értelmi-mentális egységességet kíván. Emellett még 

nehezítő körülménynek számít a mozgássérültek munkába állásánál, hogy a munkahelyek esetleg 

nem akadálymentesítettek. A hallássérültek számára nincsen indukciós hurok, a látássérültek 

részére térfestés vagy hangjelzéses iránymutatás, ami a munkaerőpiacra történő visszatérésüket 

nagymértékben segíthetné. Azonban a fizikai feltételek teljes megléte ellenére is bizonyos emberi 

tényezők is erősen befolyásolják a megváltozott munkaképességűek és a fogyatékkal élők 

foglalkoztatását. Fontos tényezőként kiemelve az érzékenyítést.  

Összességében elmondható, hogy nagyon nehéz a fogyatékkal élő emberek munkába állása. 

A munkáltató célja a profittermelés, amihez terhelhetőség szükséges. Ezért nem tud figyelembe 

venni egyéni igényeket. Viszont a munkavállalók, alapvető sérülésükből kifolyólag, nem tudnak 

eltekinteni az egyéni bánásmódtól. Számos esetben fordul elő az, hogy az értelmi fogyatékosságra 

ráépül egy pszichiátriai betegség, amely tovább bonyolítja a munkavállalást, mégis, a megfelelő 

munkahely megtalálása után, további hosszabb távra tud munkát vállalni.  

A hátrányos megkülönböztetés abból fakad, hogy a munkáltató nem tolerálja a sérülésből adódó 

teljesítménycsökkenést, nem fordít figyelmet arra, hogyan tudná csökkenteni a hátrányt megfelelő 

körülmények biztosításával, és nem tud plusz munkaerőt biztosítani a betanításra, és az 

ellenőrzésre.  
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Fenti problémák kiküszöbölése érdekében a városban működő Molnár Gábor Műhely 

Alapítványban jelenleg is védett foglalkoztatás zajlik. Ezáltal lecsökkennek a feszültségek és a 

problémák a fogyatékkal élők és az őket foglalkoztatók között. 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

Az önálló életviteli támogatás célja, hogy a fogyatékkal élőket arra az élethelyzetre készítsék fel, 

amikor egyedül maradnak. A családban élő fogyatékos személyre a szülők nagy figyelmet 

fordítanak, igyekszenek számára mindent megadni, minden nehézségeket elgördíteni az útjából. 

Ennek a „túlféltésnek” a következménye lehet az, ha véletlenül az illető egyedül maradna nem 

tudja magát ellátni, hiszen nem készítették fel az önállóságra.  

A Molnár Gábor Műhely Alapítvány életvezetési foglalkozásokat is tart, ahol a fogyatékkal élők 

tanulnak főzni, kertet művelni, megismerik a szüretet, betakarítást, tartósítást és a takarítást. 

Az Alapítvány integrált szervezeti formában, önálló szakfeladatokként biztosít két szolgáltatást: a 

fogyatékos személyek nappali ellátása, és a nappali ellátás ellátottjainak az intézményen belüli 

szociális foglalkoztatását munka-rehabilitáció és fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás formájában. Az 

integrált szervezeti forma a fogyatékkal élő emberek komplex ellátását teszi lehetővé: időben, 

térben, módszerekben.  

Az Intézményen belül működnek a feladatok ellátását szolgáló egységek: igazgatás, gazdasági 

osztály. A két alapszolgáltatás egyszemélyi szakmai vezetés alatt áll.  

A szolgáltatások közös célja a differenciált, személyes, speciális ellátási szükségleteket kielégítő, 

minőségi szolgáltatások nyújtása. 

Az intézmény korszerű, egységes gyógypedagógiai szemlélete, módszerei a sérült emberek 

kiszolgálása, ápolása mellett a szociális beilleszkedést, a társadalmi életre való alkalmassá válás 

elősegítését hangsúlyozza.  

A két ellátási szakterület a felnőtt társadalmi lét három fontos részét alapozza meg: munka, 

rendezett életvitel, részvétel a társadalom által biztosított juttatásokban 

- A nappali ellátás a fogyatékos emberek önálló életvitelét és társadalmi beilleszkedését szolgálja.  

- A szociális foglalkoztatás a munkavégzés optimális lehetőségének formáját és módszereit 

biztosítja.  

 

A nappali intézmény feladatai: 

 

- Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő 

napi életritmust biztosító szolgáltatás nyújtása. 

- A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a 

közösségi szervezésű programoknak. 

- Hat - nyolc fős csoportok kialakítása, a csoportok kialakításánál figyelembe kell venni az 

ellátást igénybe vevők életkorát és fejlettségi szintjét. 

- Egyéni fejlesztő programokra épülő foglalkozás szervezése. 

 

Az Alapítványban, az épület adta lehetőségeket kihasználva, 10-12 fős csoportok képzésére van 

lehetőség. A csoportok kialakításánál fokozottan figyelembe veszik, a fogyatékkal élők sérültségi 

fokát, mentális állapotuk ingadozását, és annak mértékét, továbbá szociális sérültségük fokát. 
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7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Év

Megváltozott munkaképességű 

személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Férfiak (TS 6201)

Megváltozott munkaképességű 

személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Nők (TS 6301)

Összese

n

2012 511 583 1 094

2013 476 556 1 032

2014 462 543 1 005

2015 422 506 928

2016 402 489 891

2017 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

nemenként

 
 

 
 

A fenti táblázatból látható, hogy kevesebb a szociális ellátásban részesülő férfiak száma, mint a 

nőké. Ez egyértelműen a nők nagyobb számából adódó érték. 2012. óta folyamatosan csökken a 

szociális ellátásban részesülők száma, amely a minősítési rendszer változásának tudható be. A 

korábbi rokkantnyugdíjat felváltotta a rehabilitációs ellátás, amelynek indokoltságát 3 évente 

szükséges felülvizsgálni. Egyéb felülvizsgálati lehetőség csak állapot rosszabbodás esetén kérhető, 

azonban ennek bizonyítása különösen pszichikai megbetegedések esetén nagyon nehézkes. 

A fogyatékkal élő személyek egészségi állapotából adódó hátrányok és többletkiadások 

leküzdéséhez, többféle támogatás vehető igénybe.  

 

Magasabb összegű családi pótlék 

 A tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos kiskorú, illetőleg a tartósan beteg vagy súlyosan 

fogyatékos nagykorú személy részére állapítható meg a magasabb összegű családi pótlék, melynek 

összege:  

- A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén 23.300 Ft. 

- Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan 

beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 25.900 Ft, 

- A saját jogon nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg illetőleg súlyosan fogyatékos 

személy 20.300 Ft. 
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Fogyatékossági támogatás  

A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére járó pénzbeli juttatás. A 

támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi 

segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok 

mérsékléséhez. 

 

Súlyosan fogyatékosnak minősül: 

 a) az a látási fogyatékos, akinek segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon 

látóképessége teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és 

ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes, 

 b) az a hallási fogyatékos, akinek a hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján 

történő megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy 

 ba) halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy 

 bb) halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad, 

 c) az az értelmi fogyatékos, akinek értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás 

vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező 

súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, 

d) az, aki autista, állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-

tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, 

e) az a mozgásszervi fogyatékos, akinek a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara 

miatt helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz (végtag-protézis, ortézis, 

egy karral működtetett járóeszköz, kerekesszék) állandó és szükségszerű használatát írták elő, 

vagy a külön jogszabály szerinti mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel 

eredményesen nem befolyásolható, 

 f) állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető 

(Williams szindróma) 

 és ez a fogyatékos állapot tartós vagy végleges, továbbá a fogyatékos személy önálló életvitelre 

nem képes, vagy mások állandó segítségére szorul. 

 A súlyosan fogyatékos állapot megállapítását az orvosszakértői szerv végzi. 

 

A támogatás havi összege 2018. január 1-jétől 

 

- 21.785 Ft, ha a súlyosan fogyatékos személy hallási fogyatékos - függetlenül az önkiszolgálási 

képesség meglététől, vagy hiánytól -, illetve akkor is ilyen összegű a fogyatékossági támogatás 

havonta, ha a súlyosan fogyatékos személynek nem hallási, hanem más fogyatékossága van és 

önkiszolgálási képessége nem hiányzik; 

 

- 26.813 Ft, ha a súlyosan fogyatékos személynek nem hallási, hanem más fogyatékossága van és 

önkiszolgálási képessége hiányzik, vagy halmozottan fogyatékos. 

 

 

Rokkantsági járadék: 

Rokkantsági járadékra nem egyenlő a rokkantsági nyugdíjjal vagy a rokkantsági ellátással tehát. 

Az jogosult, aki 25. éves kora előtt szenved olyan mértékű egészségkárosodást, ami eléri a 70%-os 

mértéket. A rokkant ellátásoknál nincs ilyen életkori megkötés. A rokkantsági ellátásoknál 

kategóriánként, rokkantsági fokoknak megfelelően van meghatározva besorolás. 

A rokkantsági járadék havi összege 2019. január 1-jétől 37 350 Ft. A rokkantsági járadékosoknak az 

utazási kedvezmény is jár, amit a helyi közlekedésben bérletre vehet igénybe. 
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A rokkantsági járadékot leghamarabb a 18. életév betöltésének hónapja 1. napjától állapítják meg. 

Visszamenőleg pedig az igény benyújtását megelőző 6. hónap első napjától állapítják meg. 

 

Közgyógyellátás 

Közgyógyellátás három jogcímen állapítható meg: 1) alanyi, 2) normatív, 3) méltányossági, (a 

méltányossági jogosultságot a települési önkormányzat állapítja meg helyi rendelete alapján). 

A járási hivatal alanyi és normatív jogcímen közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg. 

 

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult: 

a) a társadalombiztosítási támogatásba befogadott járóbeteg ellátás keretében rendelhető 

gyógyszerekre gyógyszerkerete erejéig  

b) egyes, külön jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközökre  

c) orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra 

 

Az alanyi jogcímen biztosított közgyógyellátás jövedelmi helyzettől és a havi rendszeres gyógyító 

ellátás költségétől független. 

 

A normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás jövedelmi helyzettől és a havi rendszeres 

gyógyító ellátás költségétől függő ellátás. 

 

Közlekedési kedvezmény 

 A 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet rendelkezik a súlyos mozgáskorlátozott személyeket megillető 

közlekedési kedvezményekről, amely alapján gépkocsi szerzési és gépkocsi átalakítási támogatást 

lehet megállapítani.  

 

• Személygépkocsi szerzési támogatás vehető igénybe  

- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén a közúti 

járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő 

személygépkocsi, vagy 

- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén újnak nem 

minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy 

- a súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- 

vagy négykerekű jármű, kivéve a quad, vagy 

- a súlyos mozgáskorlátozott személy esetén járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 

km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék vásárlásához. 

 

         A szerzési támogatás mértéke 

- új járműnek minősülő személygépkocsi vásárlása esetén 1.000.000 Ft, 

- a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel 

rendelkező, újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi 

esetén a vételár 60%-a, de legfeljebb 600.000 Ft, 

- segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű esetén a vételár 60%-

a, de legfeljebb 600.000 Ft, vagy 

- járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni 

nem képes gépi meghajtású kerekesszék esetén a vételár 60%-a, de legfeljebb 600.000 Ft. 

 

• Személygépkocsi átalakítás 

Személygépkocsi átalakítási támogatás a személygépkocsinak 
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- a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más 

segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy 

- a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a 

biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújt hozzájárulást. 

 

A személygépkocsi átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90.000 Ft 

 

Parkolási igazolvány  

Az alábbi személyek jogosultak parkolási igazolványra: 

- aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) 

Korm. rendelet 2. § a) pont ac) alpontja értelmében közlekedőképességében súlyosan akadályozott, 

- aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági 

támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) 

bekezdésének értelmében látási fogyatékosnak; (3) bekezdésének értelmében értelmi, 

fogyatékosnak; (4) bekezdésének értelmében autistának; illetve (5) bekezdésének értelmében 

mozgásszervi fogyatékosnak minősül, 

- akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat 

végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján 2001. július 1-jét megelőzően vaknak 

minősítettek, 

- aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 

5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K.1.), 

mozgásszervi fogyatékosnak (L), értelmi fogyatékosnak (M) vagy autistának (N.1.) minősül. 

 

Személyi jövedelemadó kedvezmény 

Súlyos fogyatékosság adókedvezménye, vagy más néven személyi kedvezmény annak jár, akinek 

a betegsége súlyos fogyatékosságnak minősül, vagy rokkantsági járadékban, fogyatékossági 

támogatásban részesül. Az adókedvezmény az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 

százalékának megfelelő összeg (személyi kedvezmény). 

Gépjárműadó fizetése alóli mentesség 

 1991. évi LXXXII. törvény 5 §. értelmében a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb 

fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal 

élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a 

továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem 

haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis 

személyszállító szolgáltatásra használt – személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév 

erejéig. 

 Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több 

személygépkocsi után is fennáll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű 

személygépkocsi után jár.  
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Fogyatékos személyek utazási kedvezménye 

4

1. 

vak személy 8. § (1) 

bekezdés a) 

pontja 

90

% 

90

% 

100% 

4

2. 

hallássérült személy 8. § (1) 

bekezdés b) 

pontja 

90

% 

90

% 

100% 

4

3. 

a magasabb összegű családi pótlékban 

részesülő gyermek, valamint az 1998. évi 

XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos 

személy 

8. § (1) 

bekezdés c) 

és d) pontja 

90

% 

90

% 

100% 

4

4. 

a magasabb összegű családi pótlékban 

részesülő gyermek, valamint az 1998. évi 

XXVI. törvény szerinti súlyosan fogyatékos 

személy, a vak személy és hallássérült 

személy 1 fő kísérője 

8. § (1) 

bekezdés e) 

pontja 

90

% 

– 100% 

4

5. 

hadirokkant és hadiözvegy 8. § (1) 

bekezdés f) 

pontja 

100

% 

– 100% 

4

6. 

hadirokkant kísérője 8. § (1) 

bekezdés g) 

pontja 

100

% 

– 100% 

4

7. 

legalább 75%-os rokkant hadirokkant 

családtagja 

8. § (1) 

bekezdés h) 

pontja 

50

% 

– 100% 

4

8. 

rokkantsági járadékos 8. § (1) 

bekezdés i) 

pontja 

– – az Szr. 1. 

mellékletében 

meghatározott mértékű 

kedvezmény 

 

Utazási költségtérítés 

Amennyiben a gyermek tartósan beteg, illetve fogyatékossága miatt szakorvosi igazolással 

rendelkezik, a járó beteg szakellátások igénybevételéhez, illetve fekvőbeteg gyógyintézetbe történő 

beutazáshoz kísérőjével együtt utazási költségeihez támogatás igényelhető. 

Az utazási utalvány kiállítására jogosult a beutalásra jogosult orvos, a szakellátásra, illetve a 

szakértői vizsgálatra történő beutaláskor. Az egészségügyi szakellátás orvosa a vizsgálat, a 

kezelés, a fekvőbeteg intézményből való elbocsátás és az ismételt kezelés elrendelésekor. 

A tartósan beteg, fogyatékos gyermek ellátását biztosító, gyógypedagógiai intézmény, korai 

fejlesztését és gondozását, fejlesztő felkészítését nyújtó intézmény és a fogyatékos gyermek 

rehabilitációs célú szolgáltatását biztosító intézmény igénybevételével kapcsolatban felmerült 

utazási költségekhez támogatás jár.  A felmerült utazási költség megtérítéséhez utazási utalvány 

kiállítására a Szakértői Rehabilitációs Bizottság vezetője jogosult. A szolgáltatások igénybevételét 

az intézmény vezetője az erre a célra rendszeresített utazási utalványon havonta igazolja.  
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Gépkocsi súlyadó kedvezmény: 

Amennyiben gépjármű súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgál (parkoló kártyával 

rendelkezik), akkor a gépjárműre súlyadó-mentességet lehet kérelmezni. A kérelmet a lakó vagy 

tartózkodási hely szerinti területileg illetékes önkormányzat adócsoportjánál kell benyújtani, 

mellékelve az érvényes szakorvosi igazolást.  

 

Akadálymentesítési támogatás: 

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján a mozgássérült személy, műszakilag akadálymentes lakás 

kialakításához állami támogatást vehet igénybe. A támogatást igényelheti a mozgássérült, illetve 

az elhelyezéséről gondoskodó közeli hozzátartozó. A támogatást a Mozgáskorlátozottak 

Egyesületeinek Országos Szövetsége javaslata alapján folyósítja az erre felhatalmazott pénzintézet. 

 

Ápolási díj: 

A tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére 

biztosított anyagi hozzájárulás. Ezen díjra jogosult (jövedelmi helyzettől függetlenül) az a 

hozzátartozó, aki az önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szoruló 

(életkorra tekintet nélkül) vagy 18. életévét be nem töltött tartósan beteg személy gondozását, 

ápolását végzi. Havi bruttó összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %- a.  Az ápolt, 

súlyosan fogyatékos vagy 18 év alatti tartós beteg személy és 130%-a, ha az ápolt fokozott ápolást 

igénylő személy. Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül nem 

képes étkezni, tisztálkodni, öltözködni, illemhelyet használni. Lakáson belül, segédeszköz 

igénybevételével sem közlekedni, (feltéve, hogy a feltételek közül legalább három fennáll).  A 18. 

életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása, gondozása esetén az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 80 %-a az ápolási díj. Az ápolási díj bruttó összegéből nyugdíjjárulék kerül levonásra. 

Az ápolási díj időtartama szolgálati időnek minősül. Gyermekgondozási segély, gyermeknevelési 

támogatás folyósítása mellett is megállapítható az ápolási díj, amennyiben az ápolt fokozott 

ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos.  
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

Akadálymentesítés          

  

Igen/nem 

Lift 
Vakvez

ető sáv 

Mozg

áskorl

átozot

tak 

részér

e 

mosd

ó 

Rámpa 

Hang

os 

tájéko

ztatás 

Indukci

ós 

hurok 

Tapinth

ató 

informá

ció 

Jelnyelv

i 

segítség 

Egyéb 

oktatási 

intézménye

k 

alapfok van van van van 
 nincs 

van van 
 nincs  nincs 

középfok nincs nincs van van  nincs nincs nincs  nincs  nincs 

felsőfok  nincs  nincs  nincs  nincs  nincs  nincs  nincs  nincs  nincs 

egészségüg

yi 

intézménye

k 

fekvőbet

eg ellátás  
van  nincs  van van 

 nincs 
 nincs 

 van  nincs  nincs 

járó 

beteg 

szakellát

ás 

van  nincs van nincs  nincs nincs 

van  nincs  nincs 

alapellát

ás 
 van  nincs van van  nincs  nincs 

 nincs  nincs  nincs 

kulturális, művelődési 

intézmények 
van  nincs van van  nincs nincs van 

 nincs  nincs 

önkormányzati, 

közigazgatási 

intézmény 

van  nincs  van van  nincs  nincs 

 nincs  nincs  nincs 

igazságszolgáltatási, 

rendőrség, ügyészség 
 nincs  nincs   nincs  nincs  nincs  nincs 

 nincs  nincs  nincs 

szociális ellátást 

nyújtó intézmények 
nincs nincs van van nincs  van nincs 

 nincs  nincs 

Forrás: helyi adatgyűjtés, személyes tapasztalat    

 

A városban több oktatási, egészségügyi, kulturális, szociális intézmény van. Ezekben az 

akadálymentesítés mértéke jelentősen eltérhet. Így nem lehetséges egy teljes, egységes kép 

kialakítása táblázatos formában. Ezért a fenti táblázat csak közelítő információkat tartalmaz. Ajka 

Város Önkormányzata az elmúlt években jogszabályi kötelezettségeit szem előtt tartva felmérte a 



 118 

tulajdonában álló közintézmények akadálymentesítési feladatait. Tanulmány keretében rögzítette 

a létesítmények átalakításának műszaki követelményeit és tervezhető költségeit. 

Az intézmények akadálymentesítését a rendelkezésre álló pályázati és saját forrásoknak 

függvényében megkezdte. Az Önkormányzat fontosnak tartja, hogy az akadálymentesítés valóban 

megvalósuljon, így a fogyatékossággal élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése egyenlő eséllyel 

legyen biztosított. 

A város számos területén, mint a gyalogátkelőknél, közintézmények, szociális és egészségügyi 

ellátást biztosító intézményeknél, a legforgalmasabb útszakaszokon megtörtént a járdák 

akadálymentesítése. Még akadnak problémák a város egyes területein, ezért amint az 

önkormányzat anyagi helyzete lehetővé teszi, a felújítási munkák tovább folytatódnak.  

Összességében elmondható, hogy mind a középületek, mind közterületek, járdák tekintetében a 

fizikai akadálymentesítés megvalósult.  Vannak még hiányosságok, de az épületfelújítási munkák 

részét képezi az akadálymentesítés is. Az önkormányzat támogatást nyert el  az Ajkai Bródy Imre 

Gimnázium és AMI épületének valamint a Fekete István iskola felújítására és ezzel együtt 

részleges akadálymentesítésére is. Védőnői helyiség akadálymentesítése is megtörtént Padragon. 

Padragi művelődési házban is akadálymentes vizesblokk készült. 

 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

 

A Városi Könyvtár és Szabadidő Központ felújítása során több ütemben került sor 

akadálymentesítésre. Itt megoldott a fizikai akadálymentesítés. Van mozgáskorlátozott mosdó, 

rámpa, lift. További művelődési házak találhatók még a városban, mivel minden városrésznek van 

közösségi háza, művelődési háza. Sajnos ezekben az akadálymentesítés nem megoldott.   

A városi sportcsarnok fotocellás ajtóval közelíthető meg, ennek megfelelően a belépés 

akadálymentes, azonban mozgáskorlátozott mosdó nincs az épületben. A további 

sportlétesítmények esetén az akadálymentesítés nem megoldott. 

A lakóépületek akadálymentesítése a tulajdonosok feladata. A házgyári technológiával készült 

épületek tervezésénél és kivitelezésénél nem volt szempont az akadálymentes megközelítés, ezért 

azok átalakítása sok esetben nem lehetséges vagy túlzott költségek révén valósíthatók csak meg. 

 

Az új szolgáltató épületek kialakítása során az akadálymentetés az előírásoknak, jogszabályoknak 

megfelelően történik.  

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

A városban lévő munkahelyek akadálymentesítettségéről nem áll rendelkezésre információ. 

Azonban elmondható, hogy a közelmúltban kialakított üzemek az előírásoknak megfelelően 

létesültek. A cégek által fizetendő rehabilitációs hozzájárulás miatt szükséges megváltozott 

munkaképességű személyek foglalkoztatása, ennek kapcsán pedig elkerülhetetlen a megfelelő 

munkahelyi körülmények biztosítása, az akadálymentesítés.  

 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

A közterek akadálymentesítését a város már 2005-ben megkezdte a gyalogátkelőhelyek 

akadálymentes megközelítésével. Az elmúlt években jelentősen emelkedett azon 
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gyalogátkelőhelyek száma, ahol az átalakítás már megtörtént.  A gyalog és kerékpárutak 

építésénél, valamint a városrehabilitációs program keretében további közterületek 

akadálymentesítése történt meg. A sétálóutca akadálymentes megközelítése érdekében rámpa 

került kiépítésre. Összefoglalva elmondható, hogy a járdák, parkolók akadálymentesítése 

megoldott. Néhány kivétel van, a kevésbé forgalmasabb területeken, azonban az önkormányzat 

ezeket a problémákat folyamatosan igyekszik megoldani. 

A városrehabilitációs programok keretében a parkok területén kiemelt figyelmet fordít a 

városvezetés az akadálymentes burkolatok kialakítására.  

 

b) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális 

közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye stb.) 

 

Ajkán található a Molnár Gábor Műhely Alapítvány, amelyről már korábban szó volt. Az 

Alapítvány célja, hogy a városban és vonzáskörzetében élő értelmi érzékszervi fogyatékos, 

pszichésen és mozgásában sérült személyek nappali ellátását biztosítsa. Életkorra, nemre, sérülési 

fokra való tekintettel bárki bekerülhet az ellátottak körébe, amennyiben vállalja az ellátási 

megállapodásban rögzített feltételeket és amennyiben nem veszélyezteti saját és mások testi 

épségét.   

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 

Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a fogyatékkal élő emberek célcsoportjának. Ezen 

túlmenően az önkormányzati rendeletekben is maximális figyelem irányul a fogyatékkal élő 

embertársainknak, amely abban nyilvánul meg, hogy speciális igényeiket szem előtt tartva 

születnek meg a döntések. 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Nem központi helyszíneken megtartott 

rendezvények esetén a fizikai 

akadálymentesítés nem megoldott a 

programnak helyet biztosító épületben. 

Mobil rámpa vásárlása. 

Molnár Gábor Műhely Alapítvány épületének 

korszerűtlensége. Jelen állapotában az igények 

kiszolgálására már nem alkalmas. Kevés a 

férőhely, kicsi az alapterület új munkavállalók 

bevonására.  

Épület korszerűsítés, bővítés vagy másik 

épületbe történő költözés. Szükség esetén 

fenntartási támogatás növelésének 

felülvizsgálata. 

Szakemberek hiánya kiemelten pszichiáter 

hiánya 

Szakemberek képzése, ösztöndíj, lakhatási 

program kidolgozása 

Fogyatékkal élők bentlakásos intézményének, 

támogatott lakhatásának hiánya 

Bentlakásos intézmény kialakítása 

 

Pszichiátriai betegek nappali ellátásának hiánya  Ellátó intézmény kialakítása 

 

 



 120 

7A Település szintű problémák  

A helyzetelemzés készítése során a település teljes lakosságára kiterjedő problémák is feltárásra 

kerültek. Az ezekre vonatkozó intézkedéseket az IT végén szerepeltetjük. 

 

Települési szintű problémák 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A technológia fejlődése révén újszerű 

megoldások jöttek létre az egészségügy, 

szociális ellátás, oktatás területén is. Ezek 

feltárása, bevezetése, használata a városban 

részlegesen biztosított. 

Újszerű technológiák bevezetése szociális 

ellátás és oktatás területén 

A város jelentős számú és méretű 

intézményépülettel rendelkezik. Az épületeket 

fokozatosan tudja az önkormányzat 

korszerűsíteni, bővíteni, ezért fontos azok 

felmérése, fejlesztésük előkészítése és annak 

megvalósítása. 

Pl. Móra F utcai szociális intézmény felújítása, 

óvodák korszerűsítése, hajléktalanszálló 

felújítása, iskolák korszerűsítése (Molnár Gábor 

Iskola, Eötvös Iskola, könyvtár, József A. utcai 

VMK épület, Kaszinó épület ).  

Szociális étkeztetéshez nem megfelelő a most 

rendelkezésre álló konyha mérete és 

felszereltsége. Intézményekben 

melegítőkonyhák modernizálása. (pl óvodák, 

iskolák) 

 

 

Intézmények korszerűsítése, funkcionális 

megújítása, szükséges eszközök beszerzése 

 

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

társadalmi felelősségvállalása 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 

önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, 

önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 

A városban a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak. A helyi lakosság nagy számban 

vesz részt a civil szervezetek programjain. Az Önkormányzat helyi rendeletben meghatározottak 

szerint pályázati úton támogatja a szervezeteket, azok rendezvényeit.  

 

A településen nagyon sok civil szervezet található, ezek meghatározó hányadát az Ajka és Térsége 

Civil Szervezetek Szövetsége fogja át. Ezek listáját a következő táblázat tartalmazza: 

 



 

 

 Egyesületek Alapítványok 
Önálló jogi 

személyiséggel nem 

rendelkező 

szerveződések 

Nyugdíjas klubok 

Kiemelt 

 

Nem kiemelt - A Korszerű 

Vérellátásért 

Alapítvány 

- Molnár Gábor 

Műhelyalapítván

y 

- Otthon Segítünk 

Alapítvány 

 

- Kézimunka Klub 

- Mozdulat Mozgás 

Műhely 

- Veszprémi Thai – 

Boksz SE. 

- Foltvarró Klub 

- Diabetes Klub 

- „Szívvel-

Lélekkel” 

Egymásért Klub 

- Sárkánytűz 

Szerepjátszók 

- Ajkai Fotóklub 

 

- Ajkai Városi Őszirózsák 

Nyugdíjas Klub 

- Ajkai Bányász Nyugdíjas 

Alapszervezet 

- Bányász Hagyományápoló  

- Nyugdíjas Klub 

- Bódéért Hagyományőrző 

Egyesület 

- Dália Nyugdíjas Klub 

Ajkarendek 

- Egészségügyi Nyugdíjas 

Klub 

- Hagyományőrző Regős 

Klub 

- Jó Szerencsét Nyugdíjas 

Klub 

- Látássérült Klub Ajka 

- Lilaakác Nyugdíjas Klub 

- Nosztalgia Nyugdíjas Klub 

- Mozgássérültek Ajkai 

Egyesülete 

- Mozgáskorlátozottak Ajkai 

Klubja 

- Nyugdíjas Baráti Kör 

Padragkút 

- Gyepesi Örökségünk 

Sport - Dinamik Rock’ and 

Roll Klub 

- Rája’94 Úszóklub 

Ajka 

- SK Ajka-Padragkút 

Sportegyesület 

- Ajka Kristály 

Sportegyesület 

- Futball Club Ajka 

- Kézilabda Klub Ajka 

- Cápa Vizilabda 

Sportklub 

- Szent Pál Akadémia 

HSE 

- Sun-Dome SE 

- Ajkai Technikai 

Tömegsport 

Egyesület 

- Bányász Sportkör 

Ajka 

- Ajka városi Amatőr 

Schnur Sakkegylet 

- Ajka városi Amatőr 

Schnur Sakkegylet 

- Ajkai Aerobik 

Sportegyesület 

- Ajkai Kórház 

Sportegyesület 

- Ajkai Lovas Egyesület 

- Ajkai Motorosok 

Egyesülete 

- Ajkai Trampolin 

Sportegyesület 

- Bakonyi Tájfutó Klub 

- Bánki Donát 

Természetbarát 

Egyesület 

- Boxer SE 

- Boxsuli 

- Bring Ajka 

- F.T. Diák Judo Club 

- Fekete Ló Floorball 

Egyesület Ajka 

- Forma Fitt 
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Sportaerobik 

Egyesület 

- Hypno Team Racing 

Kerékpáros 

Sportegyesület 

- Kiválók KSE 

- Női Labdarúgó Klub 

- Pallasz Testépítő és 

Erőemelő SE 

- Robinson Lövész és 

Szabadidő Egyesület 

- Röpisuli 

- Somló Térsége Lovas 

Egyesület 

- Tovafutók 

Sportegyesület  

- TovaFutók 

Sportegyesület 

Versenyzők 

Szakosztálya 

 

Nyugdíjas Klub 

- Önkorm. Nyugdíjas Klub 

Hivatali 

- Dolgozók Nyugdíjas 

Klubja 

- Pedagógus Szakszervezet 

- Nyugdíjas Klub 

- Timföldgyári Nyugdíjas 

Klub 

- Tűzoltó Nyugdíjas Klub 

- Üveggyári Nyugdíjas Klub 

- Orchidea Nyugdíjas Klub 

- VGV Nyugdíjas Klub 

- Bánkis Természetjárók 

Nyugdíjas Klub 

 

Közművelődés - Ajka és Térsége Civil 

szervezetek 

Szövetsége 

- Ajkai Pedagógus 

Nőikar Egyesület 

- Fekete István 

Irodalmi Társaság 

- Ajkai Városszépítő 

Egyesület 

- VERGA Veszprémi 

Erdőgazdaság 

- Ajka Városi Idősügyi 

Tanács 

- Szent Cecília Kórus 

Egyesület 

- Ajkai 

Képzőművészeti 

Egyesület 

- Ajkai Rádió 

- Ajka és Környéke 

Méhész Egyesület 

- Hallássérültek Ajkai 
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Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

- Ajka Városi Bányász 

Fúvószenekar 

Egyesület 

- Padragi Bányász 

Férfikórus Egyesület 

- Ajka- Padragkút 

Néptáncegyüttes 

Egyesülete 

- Munkanélküliek, 

Álláskeresők és 

Segítők Veszprém 

Megyei Egyesülete 

Ajkai Polgárőr 

Egyesület 

- Bódéért 

Hagyományőrző 

Egyesület 

- Ajkarendeki Német 

Neztetiségi Dalkör 

Kulturális Egyesület 

- Ajkai Fotóklub 

- Ajkai Grafikai 

Műhely 

- Civil Fórum 

Padragkútért 

Egyesület 

- Csingervölgyért 

Egyesület 

- Csékúti Hegyért 

Egyesület 

- Cantabile Vegyeskar 

Egyesület 

- Hangok Forrása 

Egyesület 

- Bányász Kulturális 

Egyesület 

- Ajkarendekért 

Egyesület 

- Gyepesi Örökségünk 
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Egyesület 

- Tósokberéndért 

Egyesület 

- Babucsa-dűlői Baráti 

Kör 

- Ajkai Magyar-Finn 

Egyesület 

- Ajka Csingeri 

Borostyán Férfikar 

- Csékúti Baráti Kör 

- Mozgássérültek Ajkai 

Egyesülete 

- Bakonyi Csillagász 

Egyesület 



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

 

Az önkormányzatok és a civilek partnersége jellemző a városban. Ezen szervezetek folyamatosan 

együttműködnek pályázatokban, programok megvalósításában, rendezvények megszervezésében. 

Az együttműködés eredményeként az önkormányzati rendezvényeken aktívan vesznek részt ezek 

a szervezetek. Emellett Ajka Város Önkormányzata költségvetéséből támogatja a civil 

szervezeteket.  

 

2018. évben Ajka város Önkormányzata a Művelődési-, Oktatási- és Sportbizottság döntése alapján 

az ajkai székhelyű közművelődési- és sportegyesületeket 9.400.000 Ft összegben, a helyi nyugdíjas 

klubokat pedig 3. 000. 000 Ft összegben támogatta. Emellett a kiemelt non profit szervezetek 

számára közel 3.5 millió Ft támogatást biztosított.  

 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

 

Önkormányzatok között leginkább csak bizonyos feladatok ellátása kapcsán alakulnak ki 

társulások. Ilyenek például a családsegítés, önkormányzati hivatal működtetése stb. Pályázatok 

benyújtása, lebonyolítása kapcsán jellemző még az együttműködés különböző önkormányzatok 

között. Legutoljára esélyegyenlőségi témában Ajka Város Önkormányzata 2015. évben működött 

együtt a szomszédos településekkel. Jelenleg egy EFOP pályázat lebonyolítása zajlik több 

településsel együttműködve, amely érint esélyegyenlőségi célcsoportokat is. Ez a pályázat a HEP 

más részén már részletezve lett. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat leginkább a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek 

célcsoportokkal tart fenn kapcsolatot. Számukra kulturális programokat, Mikulás rendezvényt 

tartanak. Illetve már 4 alkalommal került megrendezésre az a hagyományteremtő 

sportrendezvény, melynek célja elsősorban az érzékenyítés, jó kapcsolatok kialakítása a romák és a 

hivatali szervek között (tűzoltóság, rendőrség). A rendezvény az Összefogás Napja nevet viseli. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége lefedi a hátrányos 

helyzetű gyermekek hasznos szabadidő eltöltésének, tehetségfejlesztésének támogatásától kezdve 

az időkorúak, a nemzetiségek kulturálódásáig, a hagyományőrzésen át, a lakosság egészségi 

állapotának fejlesztéséig lehetséges esélyegyenlőséget támogató szolgáltatások körét.  

 

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

 

Az önkormányzat nyitott a for-profit szereplők kezdeményezéseire. A for-profit szereplők nagy 

szerepe az esélyegyenlőségi feladatokban a foglalkoztatás biztosítása lenne. Ennek köszönhetően 

pedig ezen rétegek külső megítélése jobb lenne, életkörülményeik javulnának.  

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény (Tao) a hazai sportszervezeteket támogatja a 

fejlesztési programjaik megvalósításában. Ezek alapján Ajkán is lehetőség van sporthoz 

kapcsolódóan különböző fejlesztések végrehajtásához támogatást igényelni. Ennek köszönhetően 

épül most egy jégcsarnok. 
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek stb.) 

bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába. 

 

A helyzetelemzés elkészítésben részt vettek a városban dolgozó egészségügyi, gyermekjóléti, 

köznevelési, lakásgazdálkodási, közművelődési és szociális szakemberek. 2013-ban megalakította 

Ajka Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Fórumot, ahova az előbbiekben részletezett 

szakembereket meghívta. Az ő együttműködésükkel készítettük el új Helyi Esélyegyenlőségi 

programunkat. A szakemberek segítséget nyújtottak az adatgyűjtésben, helyzetelemzésben és az 

intézkedési terv összeállításában is egyaránt. 

 

 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását 

szolgáló eszközök bemutatása. 

 

Az elfogadott dokumentum Ajka honlapján hozzáférhető lesz, amely alapján az állampolgárok 

megismerik esélyegyenlőségi programot és az intézkedéseket. Így biztosított lesz a hozzáférés, a 

hozzácsatolás lehetősége, valamint a megvalósítás folyamatos ellenőrzése. 



 127 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

 

Egészségügyi és mentálhigiéniés 

állapot nem megfelelősége: 

A roma és a mélyszegénységben élő 

népességre jellemző szociális 

helyzetükből adódóan a rossz egészségi 

állapot, az egészségtelen táplálkozás, 

tisztálkodási problémák és az 

egészségkultúra hiányossága. 

 

Életminőség javítását célzó programok 

lebonyolítása 

Életkörülmények javítása érdekében 

felvilágosító előadások, közösségi 

programok, ingyenes egészségszűrő 

valamint egészséges életmóddal és 

táplálkozással kapcsolatos programok 

szervezése. Bölcsödében, óvodában és 

amennyiben szükséges a gyermekek 

otthoni környezetében alapvető 

higiéniás feltételek megteremtésének 

megtanítása.  

Diszkrimináció jelenléte: 

A roma és mélyszegénységben élő 

embereket előítéletek, stigmák érik a 

többségi társadalom részéről, valamint 

előfordul a diszkrimináció az 

álláskeresésnél.  

Társadalmi beilleszkedést segítő 

rendezvények, események szervezése 

A városban lakók számára olyan 

ismertető anyagok, tájékoztató 

fórumok, valamint programok, 

rendezvények támogatása, segítése, 

amelyek előmozdítják a roma népesség 

kedvezőbb társadalmi integrációját, és 

ez szemléletváltást eredményezhet a 

lakosság minden szegmensénél. 

Gyermekek 

Szakember hiány: 

Gyermekek neveléséhez szükséges 

szakember hiány (iskolapszichológus, 

fejlesztő pedagógus hiánya), logopédusi 

ellátás hiánya. 

Humánerőforrás fejlesztése a városban 

Szakember képzés, felkutatás, adatbázis 

vezetése, szakember hálózat kiépítése. 

Logopédus foglalkoztatása a kis 

csoportos gyermeknél. 

Érdektelenség problémája: 

Szülők sok esetben nem érdeklődnek a 

gyermekek iránt, nem megfelelő szülői 

magatartás, példamutatás hiánya. 

Szülőcsoportok szervezése 

Szülők bevonása az iskola, óvoda 

életébe, iskolai szociális munka 

keretében szülőcsoportok szervezése. 

Gyermekek 

Nehézségekkel küzdő gyermekek 

számának emelkedése: 

Az iskolákban magas a tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

Nehézségekkel (tanulási, magatartási,) 

küzdő gyermekek felkutatása, 

támogatása 



 128 

aránya. 

Gyermekek 

Beilleszkedési problémákkal küzdő 

gyermekek támogatása 

Beilleszkedési problémákkal küzdő 

gyermekek felkutatása, szülők 

bevonása, gyermekek támogatása 

Gyermekek 

Köznevelési programok megvalósítása 

Lemorzsolódás, szegregációs 

folyamatok kialakulása az oktatási 

intézményekben 

Lemorzsolódási mutatók csökkentése, 

Szegregációs folyamatok megelőzése. 

Idősek 

Idősek otthonában helyhiány, épület 

korszerűtlensége 

Idősek otthona épületének 

korszerűsítése,  új épület kialakítása új 

férőhelyek biztosításával 

Elmagányosodás problémája, 

ügyintézési nehézségek jelentkezése 

Elmagányosodás problémája, egyedül élő 

idősek támogatása  

Az időskorúak életében megjelenő főbb 

problématípusok, anyagi, egészségügyi 

problémák. Gyakoriak az ügyintézési 

nehézségek, ellátásokhoz való hozzáférési 

nehézségek, egészségügyi és jogi 

problémák.  

 

Szociális háló kialakítása, segítő 

csoportok szervezése 

Önkéntesek toborzása, idősek közösségi 

életbe történő bevonásához, életvitelük 

segítéséhez, ügyeik intézéséhez 

Nők 

Munkábaállás nehézségei: 

Kisgyermekes anyák munkába 

állásának nehézsége a kisgyermekek 

elhelyezése miatt (betegség, szünetek, 

több műszakos munkarend) 

Rugalmas foglalkoztatási formák 

bevezetésének segítése 

Bölcsődei férőhelyek hiánya Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, 

épület korszerűsítése 

Lakhatási problémák: 

Gyermekes nők nehezen találnak 

albérletet, vagy megfizetni nem tudják.  

 

Szociális bérlakások számának 

növelése, lakhatási támogatás adása. 

Hajléktalan nők lakhatási problémája: 

Hajléktalan nők elhelyezésének 

nehézségei. 

 

Női férőhelyek bővítése a 

hajléktalanellátó intézményekben. 

Fogyatékkal 

élők 

Fizikai akadálymentesítés hiánya: 

Nem központi helyszíneken megtartott 

rendezvények esetén a fizikai 

akadálymentesítés nem megoldott a 

programnak helyet biztosító épületben. 

Mobil rámpa vásárlása. 

Molnár Gábor Műhely Alapítvány nem 

megfelelő állapota: 

Molnár Gábor Műhely Alapítvány 

épületének korszerűtlensége. Jelen 

állapotában az igények kiszolgálására 

Épület korszerűsítés, bővítés a Molnár 

Gábor Műhely Alapítvány épületén  

Épület korszerűsítés, bővítés vagy 

másik épületbe történő költözés. 

Szükség esetén fenntartási támogatás 



 129 

már nem alkalmas. Kevés a férőhely, 

kicsi az alapterület új munkavállalók 

bevonására.  

növelésének felülvizsgálata. 

Szakemberek hiánya kiemelten 

pszichiáter hiánya 

Pszichiáter, pszichológus létszám 

növelése, ösztöndíj, lakhatási program 

kidolgozása 

Fogyatékkal élők bentlakásos 

intézményének, támogatott 

lakhatásának hiánya 

Fogyatékkal élők számára bentlakásos 

intézmény kialakítása 

 

Pszichiátriai betegek nappali 

ellátásának hiánya  

Pszichiátriai betegeket ellátó 

intézmény kialakítása 

Település 

szintű 

problémák  

A technológia fejlődése révén újszerű 

megoldások jöttek létre, az 

egészségügy, szociális ellátás, oktatás 

területén is. Ezek feltárása, bevezetése, 

használata a városban részlegesen 

biztosított. 

Újszerű technológiák bevezetése 

szociális ellátás és oktatás területén 

A város jelentős számú és méretű 

intézményépülettel rendelkezik. Az 

épületeket fokozatosan tudja az 

önkormányzat korszerűsíteni, bővíteni, 

ezért fontos azok felmérése, fejlesztésük 

előkészítése és megvalósítása 

Pl. Móra F utcai szociális intézmény 

felújítása, óvodák korszerűsítése, 

hajléktalanszálló felújítása, iskolák 

korszerűsítése (Molnár Gábor Iskola, 

Eötvös Iskola), könyvtár, József A. utcai 

VMK épület, Kaszinó épület 

korszerűsítése. 

Szociális étkeztetéshez nem megfelelő a 

most rendelkezésre álló konyha mérete 

és felszereltsége. Intézményekben 

melegítőkonyhák modernizálása. (pl 

óvodák, iskolák) 

Intézmények korszerűsítése, 

funkcionális megújítása, szükséges 

eszközök beszerzése 

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 

Életminőség javítását célzó programok 

lebonyolítása  

Ajka Város Önkormányzata, Nyugdíjas 

Klubok, Sportváros Nonprofit Kft., 

Mozdulat Mozgás Műhely, Fertőző Betegek 

Színvonalas Ellátásáért Közhasznú 

Alapítvány, Medical Group Kft. 

Romák 

és/vagy 

Társadalmi beilleszkedést segítő 

rendezvények, események szervezése  
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Ajka 

Város Önkormányzata 
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mélyszegény-

ségben élők 

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ 

Gyermekek Humánerőforrás fejlesztése a városban 

 

Pápai Tankerületi Központ ajkai 

köznevelési intézményei 

Ajka Város Önkormányzata, Ajkai Család- 

és Gyermekjóléti Központ 

Gyermekek Szülőcsoportok szervezése 

 

Pápai Tankerületi Központ ajkai 

köznevelési intézményei 

Ajka Város Önkormányzata, Ajkai Család- 

és Gyermekjóléti Központ 

Gyermekek Nehézségekkel (tanulási, magatartási, 

beilleszkedési) küzdő gyermekek 

felkutatása, támogatása 

Veszprém Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Ajkai tagintézménye 

Ajka Városi Óvoda és a járás óvodái 

Ajka Városi Bölcsőde  

Általános Iskolák 

Gyermekek Beilleszkedési problémákkal küzdő 

gyermekek támogatása 

Pápai Tankerületi Központ ajkai 

köznevelési intézményei 

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ 

Gyermekek Köznevelési programok támogatása Pápai Tankerületi Központ ajkai 

köznevelési intézményei 

HEP fórum tagjai; 

Jelzőrendszeri tagok; 

Intézményvezetők; 

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ 

Pedagógusok 

Szülők 

Idősek Idősek otthona épületének korszerűsítése,  

új épület kialakítása új férőhelyek 

biztosításával 

Ajka Város Önkormányzat, Szociális 

Szolgáltató és Gondozási Központ 

Idősek Szociális háló kialakítása, segítő 

csoportok szervezése 

 

Ajka Város Önkormányzata, városrészek 

lakosai 

Nyugdíjas Klubok, civil szervezetek 

Nők 

Rugalmas foglalkoztatási formák 

bevezetésének segítése 

Ajka Város Önkormányzata, Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási 

Hivatal 

Önkormányzati intézmények és egyéb 

munkáltatók 

Nők Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, 

épület korszerűsítése 
Ajka Város Önkormányzata 

Ajka Városi Bölcsőde 

Nők Szociális bérlakások számának 

növelése, lakhatási támogatás adása. 

Ajka Város Önkormányzata 

Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ, 

önkormányzati intézmények 

Nők Női férőhelyek bővítése a 

hajléktalanellátó intézményekben. 

Szociális Szolgáltató és Gondozási 

Központ, Ajka Város Önkormányzata,  

 civil szervezetek, Magyar Máltai 

Szeretetszolgált, egyházak 
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Fogyatékkal 

élők 

Mobil rámpa vásárlása. Ajka Város Önkormányzata, Nagy László 

Városi Könyvtár és Szabadidő Központ, 

Molnár Gábor Műhely Alapítvány 

Civil szervezetek 

Fogyatékkal 

élők 

Épületek teljes körű akadálymentesítése  

 
Ajka Város Önkormányzata, a 

beruházással érintett intézmények 

Fogyatékkal 

élők 

Pszichiáter, pszichológus létszám 

növelése, ösztöndíj, lakhatási program 

kidolgozása 

Ajka Város Önkormányzata, Molnár Gábor 

Műhely Alapítvány, iskolák, Tankerületi 

Központ, Magyar Imre Kórház,  

Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ, 

civil szervezetek 

Fogyatékkal 

élők 

Pszichiátriai betegeket ellátó intézmény 

kialakítása 

Ajka Város Önkormányzata, Molnár 

Gábor Műhely Alapítvány 

Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ, 

civil szervezetek 

Település 

szintű 

problémák  

Újszerű technológiák bevezetése 

szociális ellátás és oktatás területén Ajka Város Önkormányzata 

Intézmények korszerűsítése, 

funkcionális megújítása, szükséges 

eszközök beszerzése 

Ajka Város Önkormányzat, Szociális 

Szolgáltató és Gondozási Központ 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák a jövőben is a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően 

szegregációmentes körülmények között élhetnek, tanulhatnak és dolgozhatnak. 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők helyzete normalizálódjon, minél nagyobb 

arányban legyenek képesek bekapcsolódni az aktív munkaerő-piacra, ezáltal a megélhetésüket 

biztosító jövedelem megszerzésére. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek életében az állandóság és biztonság megteremtését, 

családban történő nevelkedésének elősegítését. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek életkori sajátosságaiból fakadó nehézségek kompenzálására, 

és arra, hogy idős emberként is értékes tagjai lehessenek a társadalomnak. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén, hogy anyaságukból származó hátrányaik kompenzálásra 

kerüljenek. 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők helyzetének minél jobb megismerésére, és 

megismertetésére. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: 
1. Életminőség javítását célzó programok lebonyolítása 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Egészségügyi és mentálhigiéniás állapot nem megfelelősége: 

A roma és a mélyszegénységben élő népességre jellemző szociális 

helyzetükből adódóan a rossz egészségi állapot, az egészségtelen 

táplálkozás, tisztálkodási problémák és az egészségkultúra hiányossága. 

 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

A lakosság számára ingyenes egészségügyi szűrőprogramok biztosítása, 

ingyenes sportfoglalkozások, egészségnapok szervezése. Egészséges 

táplálkozás népszerűsítő, egészséges étel bemutatók szervezése. Ezáltal a 

lakosság egészségtudatosságának kialakítása. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Ingyenes egészségügyi szűrőprogramok szervezése.  

Egészségnap szervezése egészséges ételek bemutatójával, egészséges 

táplálkozás népszerűsítésével.  

Ingyenes sportfoglalkozások megtartása.  

 

Résztvevők és 

felelős 
Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek 

Nyugdíjas Klubok, Sportváros Nonprofit Kft., Mozdulat Mozgás Műhely, 

Fertőző Betegek Színvonalas Ellátásáért Közhasznú Alapítvány, Medical 

Group Kft.  

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2019-2020: Szűrővizsgálatok lebonyolítása  

2019-2020: Egészségnapok szervezése  

2019-2020: Ingyenes sportfoglalkozások megtartása  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Programokon résztvevők száma 

Jelenléti ívek, fénykép készítése a rendezvényekről 

Fenntarthatóság biztosítása pályázati források bevonásával lehetséges.  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Motiváció hiánya a célcsoportban. 

Pénzügyi források hiánya. 

Kockázatok csökkentése: anyagi, pályázati források felkutatása, célcsoport 

rendszeres tájékoztatása, figyelem felkeltése a programokkal kapcsolatban 

Szükséges 

erőforrások 
Humán és pénzügyi források. 
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Intézkedés címe: 
2. Társadalmi beilleszkedést segítő rendezvények, események 

szervezése 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Diszkrimináció jelenléte: A roma és mélyszegénységben élő embereket 

előítéletek, stigmák érik a többségi társadalom részéről, valamint 

előfordul a diszkrimináció az álláskeresésnél.  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Cél: A városban lakók számára olyan ismertető anyagok, tájékoztató 

fórumok, valamint programok, rendezvények támogatása, segítése, 

amelyek előmozdítják a roma népesség kedvezőbb társadalmi 

integrációját, és ez szemléletváltást eredményezhet a lakosság minden 

szegmensénél. 

2019-2020: Támogatók, segítők felkutatása 

2021-2022:  Rendezvények, programok, előadások szervezése 

2023- :  A program folyamatos fenntartása, új támogatók bevonása. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- Program tematikájának kidolgozása 

- Támogatók felkutatása 

- Érintettek feltérképezése 

- Ütemterv készítése 

- Forrástérkép készítése 

- Támogatók bevonása 

- Program folyamatos megvalósítása 

Új támogatók bevonása 

Résztvevők és 

felelős 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Ajka Város Önkormányzata 

 

Partnerek Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2019-2020:   program tematikájának kidolgozása, támogatók felkutatása, 

érintettek feltérképezése 

2020:  ütemterv készítése, forrástérkép készítése, támogatók bevonása 

2021- : folyamatos megvalósítás, új támogatók bevonása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Elkészült dokumentáció: program tematikája, ütemterv, forrástérkép, 

érintettek köre. 

Rendezvények, programok adminisztrációja, meghívók, jelenléti ívek, 

támogatói lista 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat: érintetteket nem lehet bevonni 

Csökkentésük eszközei: a programokat az érintettek lakókörnyezetében 

lehetne megszervezni 

Szükséges 

erőforrások 
Pénzügyi, humán 
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Intézkedés címe: 
3. Humánerőforrás fejlesztése a városban 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Szakember hiány: Gyermekek neveléséhez szükséges szakember hiány 

(iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus hiánya), logopédusi ellátás 

hiánya. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Cél: Szakemberek képzése, felkutatása, adatbázis elkészítése és vezetése, 

szakember hálózat kiépítése. Logopédus foglalkoztatása a kis csoportos 

gyermekeknél. 

2019-2020:  Hiányosságok feltérképezése, szakemberek felkutatása, 

adatbázis létrehozás 

2020:  Anyagi források felkutatása, bevonása, szakember képzés 

támogatása, megvalósítása 

2021 - : A program folyamatos fenntartása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- Hiányosságok feltérképezése 

- Szakemberek felkutatása 

- Adatbázis létrehozás 

- Anyagi források felkutatása, bevonása 

- Szakember képzés támogatása, megvalósítása 

Program folyamatos fenntartása 

Résztvevők és 

felelős 

  

Pápai Tankerületi Központ ajkai köznevelési intézményei 

Partnerek Ajka Város Önkormányzata, Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2019-2020:  Hiányosságok feltérképezése, forrástérkép készítése 

2020- :  Képzések szervezése, támogatása, folyamatos megvalósítás 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Szakemberek létszámának növekedése, ellátás színvonalának javulása 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat: nem biztosítottak a megfelelő szakképesítéssel rendelkező 

szakemberek 

Kockázat csökkentésének eszköze: kapcsolatfelvétel szakképző 

intézményekkel, szakma népszerűsítése (szakképző intézmény, média 

által) 

Szükséges 

erőforrások 
Pénzügyi, humán 

 



 135 

 

Intézkedés címe: 
4. Szülőcsoportok szervezése 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Érdektelenség problémája: Szülők sok esetben nem érdeklődnek a 

gyermekek iránt, nem megfelelő szülői magatartás, példamutatás hiánya. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Cél: Szülők bevonása a bölcsőde, óvoda, iskola életébe, óvodai és iskolai 

szociális munka keretében szülőcsoportok szervezése. 

2019-2020:  Gyermekük iránt nem érdeklődő szülők beazonosítása, 

bevonási lehetőségek kidolgozása, Óvodai és iskolai szociális segítők 

bevonása 

2021-2022:  Anyagi források felkutatása, bevonása, mentori hálózat 

kialakítása védőnők, pedagógusok és óvónők bevonásával 

2023- :  A program folyamatos fenntartása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- Óvodai és iskolai szociális segítők bevonása 

- Gyermekük iránt nem érdeklődő szülők beazonosítása, bevonási 

lehetőségek kidolgozása 

- Anyagi források felkutatása, bevonása 

Mentori hálózat kialakítása védőnők, pedagógusok és óvónők 

bevonásával 

Résztvevők és 

felelős 
Pápai Tankerületi Központ ajkai köznevelési intézményei 

Partnerek Ajka Város Önkormányzata, Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2019-2020.: Érintettek körének meghatározása, megoldási javaslatok 

kidolgozása 

2021-2022: Forrástérkép készítése, mentori hálózat szervezése 

2023-től folyamatos megvalósítás 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Szülők aktivitásának növelése, szülők részvétele az intézmény életében, 

rendezvényeken történő részvételük erősödése, gyermekeik problémáira 

történő nagyobb odafigyelés. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat: az érintettek nem motiváltak a részvételre 

Kockázat csökkentése: a programok összevonása más rendezvénnyel, 

ahol térítésmentes szolgáltatások biztosítottak (pl. gyermeknap, egyéb 

városi rendezvény, esetleg vendéglátás megszervezése) 

 

Szükséges 

erőforrások 
Pénzügyi, humán 
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Intézkedés címe: 
5. Nehézségekkel (tanulási, magatartási, beilleszkedési) küzdő 

gyermekek felkutatása, támogatása 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Nehézségekkel küzdő gyermekek számának emelkedése: 

Az iskolákban magas a tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel 

küzdő tanulók aránya. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Rövidtávon: A prevenció mellett a  már diagnosztizált gyermekek 

terápiás megsegítése, a beilleszkedés segítése, a tanulási nehézség 

csökkentése 

Középtávon: A prevenció, diagnosztizálás mellett az ellátásra szoruló 

gyermekek ellátása minél nagyobb arányban 

Hosszútávon: A prevenció  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

A nehézséggel küzdő gyermekek diagnosztizálása és a megfelelő ellátási 

forma kijelölése 

A nevelési-oktatási intézmények fejlesztő munkájának támogatása, a 

speciális ellátást igénylők számára a pedagógiai szakszolgálat sérülés-

specifikus terápiájának biztosítása  

A prevenció érdekében az óvodák számára a logopédiai, pedagógiai 

szűrővizsgálatok biztosítása 

A szűrővizsgálaton kiszűrt problémás gyermekek számára az ellátás 

megszervezése, biztosítása 

Együttműködés az Ajka Városi Bölcsődével a korai fejlesztés szakfeladat 

keretében 

Folyamatos szakmai együttműködés a védőnői szolgálattal 

Együttműködés a gyermekvédelmi intézményekkel, amennyiben ez 

indokolt 

Résztvevők és 

felelős 

1. Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ajkai tagintézménye 

2. Ajka Városi Óvoda és a járás óvodái 

3. Ajka Városi Bölcsőde  

4. Általános Iskolák 

Felelősök: intézményvezetők 

Partnerek Nevelési-oktatási, gyermek-egészségügyi, gyermekvédelmi intézmények 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2019-től folyamatos 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Rövidtávon az ellátás javulása 

Hosszútávon a BTM-es illetve SNI-s tanulók számának csökkenése 

 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Szakemberhiány 

Az együttműködési készség elmaradása  
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Szükséges 

erőforrások 

Státuszszám bővítése 

Az infrastrukturális feltételek javítása 

 

Intézkedés címe: 6. Beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek támogatása 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Beilleszkedési problémák: Gyermekek gyermekintézménybe való 

beilleszkedési nehézsége, igazolatlan hiányzások magas száma, 

magatartászavar, teljesítményzavar. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Cél: Közösségi mediáció a gyermekek, az azonos problémával küzdő 

szülőcsoportok részére. Iskolai szociális munka keretében szülőcsoportok 

szervezése. 

2019-2020:  Iskolai szociális segítők bevonása, diákok feltérképezése 

2021-2022:  Anyagi források felkutatása, bevonása, közösségi mediáció 

elindítása, Szülőcsoportok és diákcsoportok elindítása 

2023- : A program folyamatos fenntartása 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- Iskolai szociális segítők bevonása 

- Diákok feltérképezése 

- Anyagi források felkutatása, bevonása 

- Közösségi mediáció elindítása 

- Szülőcsoportok és diákcsoportok elindítása 

- Program folyamatos fenntartása 

Résztvevők és 

felelős 
Pápai Tankerületi Központ ajkai köznevelési intézményei 

Partnerek Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2019-2020:  Érintettek körének meghatározása, megoldási javaslatok 

kidolgozása 

2020-2022: Szülő és diákcsoportok elindítása, közösségi mediáció 

elindítása 

2023- :  folyamatos megvalósítás 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Közösségi mediációval a gyermekek közötti konfliktusok megszüntetése. 

Iskolai szociális segítők segítségével a pedagógusok és diákok közötti 

kommunikáció elősegítése. Hasonló problémákkal küzdő szülők és 

diákok a csoportfoglalkozások alakalmával segítséget kapnak a probléma 

feldolgozásában. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázat: az érintettek nem motiváltak a részvételre 

Kockázat csökkentése: a programok összevonása más rendezvénnyel, ahol 

térítésmentes szolgáltatások biztosítottak (pl. gyermeknap, egyéb városi 

rendezvény, esetleg vendéglátás megszervezése) 

 

Szükséges 

erőforrások 
Pénzügyi, humán 
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Intézkedés címe: 7. Köznevelési programok támogatása 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Viszonylag magas lemorzsolódási mutatók, szegregációs folyamatok 

kialakulásának megindulása 

 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Rövid távú cél: intézményi rendezvények, programok szervezése az 

intézmény tanulói és szüleik számára, hogy lehetőség nyíljon a hátrányos 

helyzetű gyermekek és életkörülményeik megismerésére és elfogadására. 

Középtávú cél: Fejlesztésbe bevont gyerekek számára szükséges egyéni 

iskolai életút biztosítása (fejlesztési terv, korrepetálás, órarend, 

szakember). 

Hosszú távú cél: az intézményi lemorzsolódási mutatók csökkentése; a 

hátrányos helyzetű tanulók nevelését-oktatását segítő új pedagógiai 

módszerek elsajátítása, gyakorlatban történő alkalmazása; a szegregációs 

tényezők csökkentése. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Együttműködés partnereinek beazonosítása; együttműködés 

hatékonyságának növelése a hátránycsökkentés céljából (Szakmai nap: 

Jelzőrendszer működtetése) 

Pedagógus továbbképzések, tréningek, mentálhigiénés programok 

szervezése; 

Szakmaközi kapcsolatos erősítése; 

A leendő első osztályos gyermekek és szüleik részére közösségformáló 

nyílt nap szervezése; 

Pedagógus által vezetett játékos készségfejlesztő gyakorlatok szervezése; 

Hatékony módszerek, elemzések használata; 

Résztvevők és 

felelős 

Pápai Tankerületi Központ;  

HEP fórum tagjai; 

Jelzőrendszeri tagok; 

Intézményvezetők; 

Partnerek 

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ 

Pedagógusok 

Szülők 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2019- (folyamatosan): Pedagógus továbbképzéseken való részvétel  

2019- (folyamatosan) : Szakmaközi kapcsolatos erősítése  

2019 – (folyamatosan) : A leendő első osztályosok és szüleik számára nyílt 

nap szervezése (minden évben május 20. napján); 
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2019- (folyamatosan):  Fejlesztő gyakorlatok tartása  

2019- (folyamatosan): Hatékony módszerek felhasználása  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A nyílt napon résztvevők dokumentálása jelenléti íven.  

A programban részt vevők aktivitásának dokumentálása jelenléti íven.  

A készségfejlesztő foglalkozásokon részt evők dokumentálása jelenléti 

íven.  

Szorosabb együttműködés és kommunikáció kialakulása a pedagógus és a 

gyermekek között.  

Még színesebb pedagógiai eszköztár felhasználási lehetősége. 

Javuló eredményesség az oktató-nevelő munkában. 

Fenntarthatósága: A program az elkövetkező években az indikátorokban 

meghatározottak szerint folytatódik.   

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázata és gyengesége: az egymás elfogadása, valamint az új 

lehetőségek bevezetése a kezdeti időben ellenállásba ütközik a célcsoport 

részéről. A pedagógusok a megszokott rutin helyett nehezen élnek az új 

lehetőségekkel.  

Kockázat csökkentése: Az új pedagógiai módszerek elsajátításával a 

nevelő-oktató munka eredményessége felmutatható, ami által megvalósul 

a pedagógus pozitív igénye az oktatás változásaihoz. A célcsoport és a 

pedagógusok párbeszéde a köztük lévő bizalom kialakulását is segíti.  

Szükséges 

erőforrások 

Az emberi erőforrások, a személyzeti feltételek rendelkezésre állnak, 

helyszín, tárgyi feltételek az intézményben adottak.  
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Intézkedés címe: 

8. Idősek otthona épületének bővítése, korszerűsítése,  új épület 

kialakítása új férőhelyek biztosításával 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Jelenleg az idősek otthonában férőhely hiány tapasztalható. Várólista 

alakult ki. Emellett szükséges az épület felújítása, tetőcseréje. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Mindenki számára biztosított legyen valamely szolgáltatás igénybevétele. 

Csökkenjen a várakozási idő az egyes intézményekbe. 

Korszerű segítségnyújtás biztosítása, a biztonságérzet erősítése. 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Igényfelmérés 

Pályázatok figyelése 

Tervek, műszaki dokumentáció készítése 

Megvalósítása 

Résztvevők és 

felelős 
Ajka Város Önkormányzat, Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ 

Partnerek  

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2019-2020: Igényfelmérés  

2019-2020: Pályázatok figyelése  

2021: Tervek, műszaki dokumentáció készítése  

2022: Megvalósítása  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Új férőhelyek száma, elkészült ingatlan 

Hosszútávon az idősek háza, valamint egy új intézmény megvalósítása 

kedvező hatást gyakorolna a várólisták csökkentésére. 

A meglévő szolgáltatások fejlesztése, bővítése, az intézmények 

korszerűbbé tétele. 

 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Anyagi források hiánya.  

Kockázat csökkentése: pályázati lehetőségek nyomon követésével, egyéb 

anyagi források bevonásának figyelésével 

Szükséges 

erőforrások 
Humán, pénzügyi 
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Intézkedés címe: 
9. Szociális háló kialakítása, segítő csoportok szervezése 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Elmagányosodás problémája, ügyintézési nehézségek jelentkezése 

Elmagányosodás problémája, egyedül élő idősek támogatása  

Az időskorúak életében megjelenő főbb problématípusok, anyagi, 

egészségügyi problémák. Gyakoriak az ügyintézési nehézségek, 

ellátásokhoz való hozzáférési nehézségek, egészségügyi és jogi 

problémák.  

 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Önkéntes szociális munka végzése, szociális háló kialakítása. A városrész 

szociális hálózatának erősítése, helyi modell kialakítása, gyakorlati 

alkalmazása. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Csere-bere” nyilvántartás vezetése. Fiatalok-idősek párosítása a 

kölcsönösség elvén. 

„Településrészi jelzőrendszer” kidolgozása  

 

Egyéni segítés kialakítása: 

- bevásárlás, illetve a vásárolt termékek hazavitele, hazaszállítása 

1. - orvoshoz, vizsgálatra szállítás 

2. - gyermekfelügyelet, illetve rászoruló beteg, idős személy felügyeletének 

vállalása 

3. - ház körüli, illetve kerti munkák elvégzése (pl. fűnyírás, hóeltakarítás, 

síkosság mentesítés, ároktisztítás, kertásás, tüzelő behordása) 

4. háztartási munkák elvégzése (pl. nagytakarítás) 

5. felújítási, karbantartási munkák elvégzése (pl. helyiség meszelése, festése, 

kerítésfestés, villanyszerelés, háztartási gépek javítása) 

 

Csoportos segítés kialakítása: 

Fajtái lehetnek: 

1. „jelzőrendszerként” való funkcionálás: rendszeresen bejárva a 

településrészt figyelemmel kísérni a változásokat, különös figyelemmel a 

rászorulókat  

2. ház körüli, illetve kerti munkák elvégzése (pl. tüzelő behordása, tüzelő 

összevágása, szüretelés) 

 

Közösségi segítés kialakítása:  

1. hagyományok ápolása (pl. ünnepekhez kötődő programok, népi 

mesterségekhez kötődő rendezvények) 

2. ügyes praktikák átadása (háztartási, gyereknevelési, kert, hobbi)  

3. adományok (pl. élelmiszer, ruha, játékok, könyvek, bútorok, használati 

tárgyak) gyűjtése és szétosztása 

4. étel közös elkészítése, „főzőtanfolyam” a fiatalok számára, rászorulók 

vendéglátása, házhoz vitele 
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5. közösségi disznóvágás vendéglátással 

6. közösségi házban minden generációnak biztosított program  

7. közterületek rendben tartása (pl. játszóterek, parkok gondozása, 

szemétszedés) 

 

Résztvevők és 

felelős 
Ajka Város Önkormányzata, városrészek lakosai 

Partnerek Nyugdíjas Klubok, civil szervezetek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2019-től folyamatosan 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Önkéntes/szociális munkát végzők száma 

Ellátásban részesülők száma 

Fenntarthatóság: önkéntes programban résztvevők motivációjának 

fenntartása, új résztvevők toborzása révén lehetséges. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Érdektelenség a program irányába. Nyilvánosság biztosítása, a 

programban résztvevők folyamatos felkutatása 

Szükséges 

erőforrások 
Humán erőforrás, infrastrukturális feltételek biztosítása 
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Intézkedés címe: 10. Rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésének segítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Munkábaállás nehézségei: 

Kisgyermekes anyák munkába állásának nehézsége a kisgyermekek 

elhelyezése miatt (betegség, szünetek, több műszakos munkarend) 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

 

Kisgyermekes anyák foglalkoztatási esélyeinek javítása. Rugalmas 

foglalkoztatási formák bevezetése. 

Családbarát munkahelyek létrejöttének segítésével , rugalmas munkaidő 

szervezésével, alternatív munkaerőpiaci eszközök (távmunka, 

részmunka) használatával. 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- Érintettek feltérképezése 

- Program tematikájának kidolgozása 

- Támogatók felkutatása 

- Ütemterv készítése 

- Forrástérkép készítése 

- Támogatók bevonása 

- Program folyamatos megvalósítása 

Új támogatók bevonása 

Résztvevők és 

felelős 
Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek Önkormányzati intézmények és egyéb munkáltatók 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2020-2021:  érintettek feltérképezése program tematikájának kidolgozása, 

támogatók felkutatása,  

2022:  ütemterv készítése, forrástérkép készítése, támogatók bevonása 

2022-től:  folyamatos megvalósítás, új támogatók bevonása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Családbarát munkahelyek számának növekedése, helyi önkormányzati 
támogatások bevonásával 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázatok: a munkáltatók nem partnerek a munkaidő kialakítása terén 

Csökkentésük eszköze: megfelelő pénzügyi ösztönző elemek 

Szükséges 

erőforrások 
Pénzügyi, humán 
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Intézkedés címe 11. Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, épület 

korszerűsítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékkel) 

Bölcsődei férőhelyhiány:  

Ajka városában jelenleg egyetlen bölcsőde működik, az Ajka 

Város Önkormányzata által fenntartott Városi Bölcsőde. Az 

1978-ban épült intézmény jelenleg 98 férőhellyel biztosítja 20 

hetes kortól 3 éves korig a kisgyermekek szakszerű nevelését-

gondozását. 2008-ban és 2012-ben Önkormányzati és EU-s 

forrásokból történő bővítés során nyerte el jelenlegi formáját. Az 

akkori kapacitásfejlesztés átmenetileg megoldást jelentett a 

megnövekedett férőhelyek iránti igények kielégítésére, 

ugyanakkor az elmúlt években, a megnövekedett munkaerő 

kereslet, az új családtámogatási rendszer bevezetése, az 

egyszülős családok számának megnövekedése következtében 

ismételt túljelentkezések tapasztalhatók. A beszoktatási időszak 

leteltét követően, az év folyamán az intézmény teljes 

kihasználtsággal működik, jelenlegi kapacitásával csak részben 

tudja kielégíteni az igényeket. A tapasztalatok alapján év 

közbeni felvételre általában nincs lehetőség, így az azonnali 

igények kielégítésére nincs megoldás, melynek következtében a 

gyermek napközbeni ellátásának hiányában az anyák nem 

tudnak visszatérni munkahelyeikre.  

 

Várólista alakulása az elmúlt években: 

2014. évben: 7 fő 

2015. évben: 6 fő 

2016. évben: 15 fő 

2017. évben: 32 fő  

2018. évben: 39 fő 

 

Felújítás, korszerűsítés:  

A bölcsőde 1978-ban épült, napjainkra a 40 éves intézmény 

infrastrukturális állagának megőrzése, korszerűsítése 

szempontjából nagyobb volumenű beruházást igényel, melyet a 

bölcsőde saját forrásából nem tud megoldani, csupán kisebb 

javítgatásokra van lehetőség 

 Energetikai szempontból korszerűtlen infrastruktúra 

 Korszerűtlen eszközökkel rendelkező, felújításra szoruló 

főzőkonyha 

 Elhasználódott eszközök, berendezések (bútorok, 

berendezések, játékeszközök, informatikai eszközök, a 

gyermekek gördülékeny ellátását szolgáló eszközök) 

 Elhasználódott vizesblokk (gyermekeké, dolgozóké 

egyaránt) 

 Szükséges a játszóudvar fejlesztése, korszerűsítése 

(füvesítés, a megritkuló sövény pótlása, párakapuk és 

udvari kézmosók kialakítása) 
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Családi napközik hiánya 

Célok – Általános 

megfogalmazás 

és rövid-, közép- 

és hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

1. Bölcsődei férőhelybővítés: 

Új, akadálymentes épületszárny kialakítása, mely 24 fő 

kisgyermek ellátását biztosítaná, így az bölcsőde elérné 

maximális kapacitását, mely 122 fő.  

 

2. Az intézmény energetikai korszerűsítése: 

 Meglévő épületrészek falazatának és 

tetőszerkezetének szigetelése és vakolása, 

napaelemes kiserőmű elhelyezése a tetőn.  

 Teljes körű fűtéskorszerűsítés: radiátorok cseréje, 

szabályozóval 

3. Eszközbeszerzés: 

 bútorok, berendezések (gyermekcsoportokba, kiszolgáló 

helységekbe) 

 játékeszközök (gyermekcsoportokba) 

 informatikai eszközök 

4. Vizesblokkok felújítása: 

A gyermekcsoportokhoz tartozó fürdőszobák, szülői WC-k 

felújítása; a bölcsődei dolgozók által használt vizesblokkok 

felújítása. 

5. Játszó udvar korszerűsítése: párakapu, udvari kézmosók 

kialakítása; füvesítés 

6. Főzőkonyha korszerűsítés:  

 Energiahatékonysági szempontokat figyelembe véve 

korszerű, hatékony, energiatakarékos; az egészséges, 

korszerű táplálkozást támogató technológiai 

fejlesztéshez szükséges konyhai gépek, eszközök, 

berendezések, konyhai készletek beszerzése 

 bölcsődei férőhelybővítés esetén a főzőkonyha teljes 

átalakítása, mivel jelenleg 100 főre van tervezve.  

 Konyhai helységek teljes körű felújítása: csúszásmentes 

burkolat kialakítása, vizesblokkok felújítása, külső-belső 

hőszigetelés 

 korszerű tárolást biztosító konyhai bútorzat beszerzése 

 új zsírfogó és homokfogó berendezés 

Családi bölcsődék kialakításának támogatása 

Tevékenységek (a 

beavatkozás 

tartalma), 

pontokba szedve 

1. Igényfelmérés elkészítése a bölcsődei férőhelyekre/ 

épület állagának felmérése 

2. Pályázati lehetőségek feltérképezése/ anyagi források 

felkutatása 

3. Családi napközi vezető képzés lebonyolítása 

4. Bővítés, felújítás, korszerűsítés esetén műszaki 

dokumentáció, tervek elkészítése 

5. Kivitelezés 
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Résztvevők, és 

felelős 

 Ajka Város Önkormányzata 

 Városi Bölcsőde intézményvezető 

 

Partnerek  Tervezők, kivitelezők 

Határidők 

Pontokba szedve 

2019-2020: pályázati lehetőségek felkutatása, pályázás 

2020-2023/2024: kivitelezés 

Eredményességi 

mutató, és annak 

dokumentáltsága, 

forrása (rövid-, 

közép- és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Létrejött új férőhelyek száma 

Létrejött családi napközik száma 

Kockázatok és 

csökkentésük 

eszközei 

Kockázatok és lehetséges kezelési módjuk:  

1. Projektelemek költségvetése jelentősen megnő, mely 

kockázat kezelésének lehetséges módja: 

 a terveket a tervezőkkel többszörös 

egyeztetéseken szükséges egyeztetni 

 közbeszerzései eljárás előtt árajánlatok kérése 

2. A projektek megvalósítása elhúzódik, a költségvetése 

megnő, mely kockázat kezelésének módja:  

 Alapos tervezés 

 Ütemezésben tartalékidő betervezése 

3. A projekt pályázati finanszírozási forrása nem 

folyamatos, a likviditás nehezen biztosítható, mely 

kockázat kezelésének módja: 

 A pályázat indulásakor a menedzsment 

aktualizált cselekvési- és likviditási ütemtervet 

készít 

 Számlák folyamatos nyomon követése, vizsgálata 

4. A projekt időtartama alatt az infláció mértéke 

meghaladja a tervezettet, mely kockázat kezelésének 

lehetséges módja: 

 Az esetleges változások esetén szükség szerint 

költségátcsoportosítás történhet 

5. A projekt lebonyolítása alatt változnak a szabályok, 

változik az eljárásrend, mely kockázat kezelésének 

lehetséges módja: 

 Pályázatkezelő szervekkel folyamatos 

kapcsolattartás, változásjelzés esetén a megfelelő 

lépések megtétele 

6. Lakossági elégedetlenség a kivitelezési munkálatok 

okozta kellemetlenségek miatt, mely kockázat 

kezelésének lehetséges módja:  

 Folyamatos tájékoztatás, megfelelő 
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kommunikáció, nyilvános tervek 

7. A közbeszerzési eljárások sikertelensége, elhúzódása 

8. Kivitelezések időbeli csúszása, mely kockázat 

kezelésének lehetséges módja: 

 Alapos tervezés 

 Megfelelő kivitelezők kiválasztása 

 Garanciák beépítése 

9. Az igényelt támogatási részlet átutalása időben csúszik, 

mely kockázat kezelésének lehetséges módja: 

 Projekt-előrehaladási jelentések megfelelő 

elkészítése 

10.  Különböző célcsoportok érdekellentétei, mely kockázat 

kezelésének lehetséges módja:  

 Megfelelő tájékoztatás és konzultációs 

lehetőségek 

11. A demográfiai mutatók alakulása miatt az intézmény 

kihasználtsága nem éri el a kedvező mértéket 

 

 

 

Szükséges 

erőforrások 

Pénzügyi, humán 
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Intézkedés címe: 
12. Szociális bérlakások számának növelése, lakhatási támogatás 

adása 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Lakhatási problémák: 

Gyermekes nők nehezen találnak albérletet, vagy megfizetni nem tudják.  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Szociális bérlakások számának növelése, magasabb összegű lakhatási 

támogatás. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- Érintettek, igények feltérképezése 

- Program tematikájának kidolgozása 

- Támogatók felkutatása 

- Ütemterv készítése 

- Forrástérkép készítése 

Program folyamatos megvalósítása 

Résztvevők és 

felelős 
 Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ, önkormányzati intézmények 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2020.: érintettek feltérképezése program tematikájának kidolgozása, 

támogatók felkutatása,  

2020.: ütemterv készítése, forrástérkép készítése, támogatók bevonása 

2021.-től folyamatos megvalósítás, új támogatók bevonása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Szociális bérlakások számának emelkedése, az igénybe vehető 

támogatások mértékének emelkedése 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázatok: Bizonytalan pályázati, költségvetési források hiánya 

Csökkentés eszköze:: megfelelő pénzügyi ösztönző elemek 

Szükséges 

erőforrások 
Pénzügyi, humán 
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Intézkedés címe: 13. Női férőhelyek bővítése a hajléktalanellátó intézményekben. 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Hajléktalan nők lakhatási problémája: 

Hajléktalan nők elhelyezésének nehézségei. 

 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Női férőhelyek bővítése a hajléktalanellátó intézményekben 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- Érintettek, igények feltérképezése 

- Program tematikájának kidolgozása 

- Ütemterv készítése 

- Forrástérkép készítése 

Program folyamatos megvalósítása 

Résztvevők és 

felelős 
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ, Ajka Város Önkormányzata,  

Partnerek  civil szervezetek, Magyar Máltai Szeretetszolgált, egyházak 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2020: érintettek feltérképezése program tematikájának kidolgozása, 

támogatók felkutatása,  

2020: ütemterv készítése, forrástérkép készítése, támogatók bevonása 

2021-től folyamatos megvalósítás,  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Férőhelyek számának emelkedése,  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázatok: Bizonytalan pályázati, költségvetési források hiánya 

Csökkentés eszköze: megfelelő pénzügyi ösztönző elemek 

Szükséges 

erőforrások 
Pénzügyi, humán 
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Intézkedés címe: 14. Mobil rámpa vásárlása. 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Fizikai akadálymentesítés hiánya: 

Nem központi helyszíneken megtartott rendezvények esetén a fizikai 

akadálymentesítés nem megoldott a programnak helyet biztosító 

épületben. A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ egy 

mobil rámpával rendelkezik, azonban még szükség lenne további 

rámpákra. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Valamennyi rendezvénynek helyet adó épület esetén az akadálymentes 

bejárás biztosítása ez által a látogatói részvétel lehetőségének kiterjesztése 

idősek, mozgásukban korlátozottak, babakocsival, kerekesszékkel 

közlekedők részére. 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Helyszínek bejárása, felmérés készítése a mobil rámpák használati 

helyszíneiről. 

Rámpa tárolási helyszínének meghatározása, kezelő személyzet kijelölése 

Mobil rámpa megvásárlása 

Résztvevők és 

felelős 

Ajka Város Önkormányzata, Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő 

Központ, Molnár Gábor Műhely Alapítvány 

Partnerek Civil szervezetek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2019-2020: Helyszínek bejárása, felmérés készítése a mobil rámpák 

használati helyszíneiről. 

2019-2020:Rámpa tárolási helyszínének meghatározása, kezelő személyzet 

kijelölése 

2021: Mobil rámpa megvásárlása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Rendezvényen résztvevő mozgásukban korlátozottak száma emelkedik.  

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Anyagi források hiánya, összefogás hiánya. 

Kockázatok csökkentése: pénzügyi lehetőségek folyamatos 

nyomonkövetése, érdekeltek folyamatos bevonása 

Szükséges 

erőforrások 
Anyagi, humán erőforrások, infrastrukturális feltételek megléte 
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Intézkedés címe: 

15. Épület korszerűsítés, bővítés a Molnár Gábor Műhely 

Alapítvány épületén  

 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Molnár Gábor Műhely Alapítvány nem megfelelő állapota: 

Molnár Gábor Műhely Alapítvány épületének korszerűtlensége. Jelen 

állapotában az igények kiszolgálására már nem alkalmas. Kevés a 

férőhely, kicsi az alapterület új munkavállalók bevonására.  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Fogyatékkal élő gyermekek nyári szüneti ellátásának biztosítása.  

Épület korszerűsítése, konyha bővítése, férőhelyek számának bővítése az 

intézmény bővítésével. 

Épület gyermekek fogadására is alkalmassá tétele. 

Mozgássérültek számára külön foglalkozások szervezése, fogyatékkal élő 

társaiktól. 

 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Terület felmérése, tervek készítése  

Pénzügyi források előteremtése 

Épület átalakítása, korszerűsítése, bővítése 

Szakmai program működtetése 

 

Résztvevők és 

felelős 
Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek Molnár Gábor Műhely Alapítvány 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2019-2020: Terület felmérése, tervek készítése  

2021-2022: Épület átalakítása, korszerűsítése, bővítése 

2023- : Szakmai program működtetése 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Magasabb színvonalú ellátás. Ellátottak számának emelkedése. Épület 

alapterületének növekedése. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Pénzügyi források hiánya. 

Kockázat csökkentése:  pályázati lehetőségek figyelése, egyéb forrás 

bevonási lehetőségeinek nyomon követése 

Szükséges 

erőforrások 
Anyagi, humán 
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Intézkedés címe: 
16. Pszichiáter, pszichológus létszám növelése, ösztöndíj, lakhatási 

program kidolgozása 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Szakemberek hiánya kiemelten pszichiáter, pszichológus hiánya a 

településen. 

Mentális megbetegedéssel élők száma magas. Romló állapotú betegek a 

kevés számú pszichiáter és a hosszú várakozási idő miatt.  A pszichiátriai 

betegek teljes körű ellátása nem megfelelő. Iskolapszichológusok hiánya.  

 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Pszichológus, pszichiáterek számának növelése. 

Iskolapszichológus számának emelése. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Helyzetfelmérés készítése. 

Probléma jelzése illetékesek felé. 

Ösztöndíj- , lakhatási programok bevezetése. 

 

Résztvevők és 

felelős 

Ajka Város Önkormányzata, Molnár Gábor Műhely Alapítvány, iskolák, 

Tankerületi Központ, Magyar Imre Kórház,  

Partnerek Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ, civil szervezetek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2019: Helyzetfelmérés készítése. 

2019-2020: Probléma jelzése illetékesek felé. 

2019-2020: Ösztöndíj- , lakhatási programok bevezetése. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Pszichiáterek, pszichológusok, iskolapszichológusok száma emelkedik. 

Ellátottak száma nő. 

Ösztöndíjban, lakhatási támogatásban részesülők száma. 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Együttműködés hiánya.  

Szakemberek felkutatása nem jár eredménnyel. 

Ösztöndíj-, lakhatási programra nem jelentkeznek. 

Anyagi háttér hiánya. 

Kockázat csökkentése: megfelelő kommunikáció biztosítása, anyagi 

források felkutatása, együttműködés kötése szakember képző és fogadó 

intézményekkel 

Szükséges 

erőforrások 

Anyagi forrás, 

humán erőforrás. 
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Intézkedés címe: 
17. Fogyatékkal élők számára bentlakásos intézmény kialakítása 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Fogyatékkal élők bentlakásos intézményének, támogatott lakhatásának 

hiánya a városban. Nincs szakosított ellátás, ami a fogyatékkal élők, rájuk 

jellemző önállóság megtartása mellett támogatott lakhatásukat biztosítsa. 

Biztonságos támogató közeg kialakítása. Nappali ellátásban részesülők 

száma nő.  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Fogyatékkal élők számára biztonságos támogató közeg kialakítása, eddig 

kialakult önállóságuk megtartása mellett minimum 6 fő részére apartman 

jellegű kialakítással. 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Igényfelmérés végzése 

Anyagi források felkutatása 

Tervdokumentáció készítése 

Megvalósítás, fenntartás 

 

Résztvevők és 

felelős 
Ajka Város Önkormányzata, Molnár Gábor Műhely Alapítvány 

Partnerek Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ, civil szervezetek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2019: Igényfelmérés végzése 

2020-2021: Anyagi források felkutatása 

2022: Tervdokumentáció készítése 

2023 -2024: Megvalósítás, fenntartás 

 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Bentlakásos intézményben lakók száma, ellátottak száma 

 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Anyagi források hiánya. 

Kockázatkezelés: Pályázati egyéb támogatási lehetőségek felkutatása  

Szükséges 

erőforrások 
Anyagi, humán 
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Intézkedés címe: 18. Pszichiátriai betegeket ellátó intézmény kialakítása 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

Pszichiátriai betegek nappali ellátásának hiánya. A városban nem 

megoldott a pszichiátriai betegek nappali ellátása. 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Nappali ellátó intézmény kialakítása. 

Foglalkoztató kialakítása a pszichiátriai betegek számára. 

Pszichiátriai betegek, mentálisan sérültek egyéb fogyatékkal élőktől 

történő elkülönítése. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Igényfelmérés végzése 

Anyagi források felkutatása 

Műszaki dokumentáció készítése 

Megvalósítás, fenntartás 

 

Résztvevők és 

felelős 
Ajka Város Önkormányzata, Molnár Gábor Műhely Alapítvány 

Partnerek Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ, civil szervezetek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2019: Igényfelmérés végzése 

2020-2021: Anyagi források felkutatása 

2022: Műszaki dokumentáció készítése 

2023 -2024: Megvalósítás, fenntartás 

 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Nappali ellátásban részesülők száma 

 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Anyagi források hiánya. 

Kockázatkezelés: Pályázati egyéb támogatási lehetőségek felkutatása  

Szükséges 

erőforrások 
Anyagi, humán  
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Intézkedés címe: 
19.  Újszerű technológiák bevezetése szociális ellátás és oktatás 

területén 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

A technológia fejlődése révén újszerű megoldások jöttek létre, az 

egészségügy, szociális ellátás, oktatás területén is. Ezek feltárása, 

bevezetése, használata a városban részlegesen biztosított.  

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

 

Modern technológiák bevezetése az ellátási rendszerekben. 

Pl okos eszközök használata a jelzőrendszeres házi-segítségnyújtásban. 

Tájékoztató kisfilmek készítése az ellátást használók részére. 

Kártyarendszer bevezetése (városkártyák) iskolai, ellátási rendszerekben. 

Kórházsuli, életvitelt segítő egészségügyi és szociális monitorozó és 

jelzőrendszer – integrált megközelítésben. Biztonságos otthonok idős 

embereknek, Szellemi frissesség megőrzése. 

Lakosság tájékoztatása az újszerű lehetőségekről  

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- Igényfelmérés elkészítése, technológiák felkutatása  

- Program tematikájának kidolgozása 

- Ütemterv készítése 

- Pályázati lehetőségek feltérképezése/ anyagi források felkutatása 

- Bevezetés koordinálása  

Résztvevők és 

felelős 
Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek Önkormányzati intézmények és egyéb munkáltatók 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2020-2021:  igények és technológiák felkutatása, program tematikájának 

kidolgozása, támogatók felkutatása,  

2022:  ütemterv készítése, bevezetés koordinálása 

2022-től:  folyamatos megvalósítás, új támogatók bevonása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

Új, korszerű technológiák száma az ellátórendszerekben.  

Új, korszerű technológiák által érintett személyek, ellátottak száma 
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fenntarthatósága 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázatok: Bizonytalan pályázati, költségvetési források hiánya 

Csökkentés eszköze: megfelelő pénzügyi ösztönző elemek 

Szükséges 

erőforrások 
Pénzügyi, humán 

 

Intézkedés címe: 

   20. Intézmények korszerűsítése, funkcionális megújítása, szükséges 

eszközök beszerzése 

 

Feltárt probléma 

(kiinduló 

értékekkel) 

A város jelentős számú és méretű intézményépülettel rendelkezik. Az 

épületeket fokozatosan tudja az önkormányzat korszerűsíteni, bővíteni, 

ezért fontos azok felmérése, fejlesztésük előkészítése és megvalósítása 

Pl. Móra F utcai szociális intézmény felújítása, óvodák korszerűsítése, 

hajléktalanszálló felújítása, iskolák korszerűsítése (Molnár Gábor Iskola, 

Eötvös Iskola), könyvtár, József A. utcai VMK épület, Kaszinó épület 

korszerűsítése. 

Szociális étkeztetéshez nem megfelelő a most rendelkezésre álló konyha 

mérete és felszereltsége. Intézményekben melegítőkonyhák 

modernizálása. (pl óvodák, iskolák) 

 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

Mindenki számára biztosított legyen valamely szolgáltatás igénybevétele. 

Az igénybevevők és a dolgozók megfelelő körülmények között legyenek. 

Korszerű segítségnyújtás biztosítása, a biztonságérzet erősítése, 

gazdaságos és környezetbarát épületüzemeltetés. 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Igényfelmérés 

Pályázatok figyelése 

Tervek, műszaki dokumentáció készítése 

Megvalósítása 

Résztvevők és 

felelős 
Ajka Város Önkormányzat, Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ 

Partnerek  
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Határidő(k) 

pontokba szedve 

2019-2020: Igényfelmérés  

2019-2020: Pályázatok figyelése  

2021: Tervek, műszaki dokumentáció készítése  

2022: Megvalósítása  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Új férőhelyek száma, felújított, elkészült ingatlan 

Lakossági elégedettség 

A meglévő szolgáltatások fejlesztése, bővítése, az intézmények 

korszerűbbé tétele. 

 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Anyagi források hiánya.  

Kockázat csökkentése: pályázati lehetőségek nyomon követésével, egyéb 

anyagi források bevonásának figyelésével 

Szükséges 

erőforrások 
Humán, pénzügyi 
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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 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

0. Település szintű probléma  

1 

Újszerű technológiák 

bevezetése szociális 

ellátás és oktatás 

területén 

A technológia 

fejlődése révén 

újszerű megoldások 

jöttek létre, az 

egészségügy, 

szociális ellátás, 

oktatás területén is. 

Ezek feltárása, 

bevezetése, 

használata a 

városban részlegesen 

biztosított.  

Modern technológiák 

bevezetése az ellátási 

rendszerekben. Pl okos 

eszközök használata a 

jelzőrendszeres házi-

segítségnyújtásban. 

Tájékoztató kisfilmek 

készítése az ellátást 

használók részére. 

Kártyarendszer 

bevezetése 

(városkártyák) iskolai, 

ellátási rendszerekben. 

Kórházsuli, életvitelt 

segítő egészségügyi és 

szociális monitorozó és 

jelzőrendszer – integrált 

megközelítésben. 

Biztonságos otthonok 

idős embereknek, 

Szellemi frissesség 

megőrzése. Lakosság 

tájékoztatása az újszerű 

lehetőségekről  

  

- Igényfelmérés 

elkészítése, 

technológiák 

felkutatása - 

Program 

tematikájának 

kidolgozása - 

Ütemterv készítése 

- Pályázati 

lehetőségek 

feltérképezése/ 

anyagi források 

felkutatása - 

Bevezetés 

koordinálása  

Ajka Város 

Önkormányzata 
2024.12.31. 

Új, korszerű 

technológiák száma 

az 

ellátórendszerekben. 

Új, korszerű 

technológiák által 

érintett személyek, 

ellátottak száma  

Pénzügyi, humán 

Önkormányzati 

támogatással és 

pályázati 

források 

bevonásával. 

2 

Intézmények 

korszerűsítése, 

funkcionális 

megújítása, szükséges 

eszközök beszerzése 

A város jelentős 

számú és méretű 

intézményépülettel 

rendelkezik. Az 

épületeket 

fokozatosan tudja az 

önkormányzat 

Mindenki számára 

biztosított legyen 

valamely szolgáltatás 

igénybevétele. Az 

igénybevevők és a 

dolgozók megfelelő 

körülmények között 

  

Igényfelmérés 

Pályázatok 

figyelése Tervek, 

műszaki 

dokumentáció 

készítése 

Megvalósítása  

Ajka Város 

Önkormányzata 
2024.12.31. 

Új férőhelyek száma, 

felújított, elkészült 

ingatlan Lakossági 

elégedettség A 

meglévő 

szolgáltatások 

fejlesztése, bővítése, 

  

A meglévő 

szolgáltatások 

fejlesztése, 

bővítése, az 

intézmények 

korszerűbbé 

tétele -
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

korszerűsíteni, 

bővíteni, ezért fontos 

azok felmérése, 

fejlesztésük 

előkészítése és 

megvalósítása Pl. 

Móra F utcai szociális 

intézmény felújítása, 

óvodák 

korszerűsítése, 

hajléktalanszálló 

felújítása, iskolák 

korszerűsítése 

(Molnár Gábor 

Iskola, Eötvös 

Iskola), könyvtár, 

József A. utcai VMK 

épület, Kaszinó 

épület korszerűsítése. 

Szociális 

étkeztetéshez nem 

megfelelő a most 

rendelkezésre álló 

konyha mérete és 

felszereltsége. 

Intézményekben 

melegítőkonyhák 

modernizálása. (pl 

óvodák, iskolák)  

legyenek. Korszerű 

segítségnyújtás 

biztosítása, a 

biztonságérzet erősítése, 

gazdaságos és 

környezetbarát 

épületüzemeltetés.  

az intézmények 

korszerűbbé tétele.  

önkormányzati 

támogatással és 

pályázati 

források 

bevonásával-. 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 

Életminőség javítását 

célzó programok 

lebonyolítása 

Egészségügyi és 

mentálhigiéniás 

állapot nem 

megfelelősége: A 

roma és a 

mélyszegénységben 

A lakosság számára 

ingyenes egészségügyi 

szűrőprogramok 

biztosítása, ingyenes 

sportfoglalkozások, 

egészségnapok 

  

Ingyenes 

egészségügyi 

szűrőprogramok 

szervezése. 

Egészségnap 

szervezése 

Ajka Város 

Önkormányzata 
2024.12.31. 

Programokon 

résztvevők száma 

Jelenléti ívek, 

fénykép készítése a 

rendezvényekről  

Humán és 

pénzügyi 

források. 

Fenntarthatóság 

biztosítása 

pályázati 

források 

bevonásával 

lehetséges.  
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

élő népességre 

jellemző szociális 

helyzetükből 

adódóan a rossz 

egészségi állapot, az 

egészségtelen 

táplálkozás, 

tisztálkodási 

problémák és az 

egészségkultúra 

hiányossága.  

szervezése. Egészséges 

táplálkozás 

népszerűsítő, 

egészséges étel 

bemutatók szervezése. 

Ezáltal a lakosság 

egészségtudatosságának 

kialakítása. 

egészséges ételek 

bemutatójával, 

egészséges 

táplálkozás 

népszerűsítésével. 

Ingyenes 

sportfoglalkozások 

megtartása.  

2 

Társadalmi 

beilleszkedést segítő 

rendezvények, 

események szervezése 

Diszkrimináció 

jelenléte: A roma és 

mélyszegénységben 

élő embereket 

előítéletek, stigmák 

érik a többségi 

társadalom részéről, 

valamint előfordul a 

diszkrimináció az 

álláskeresésnél.  

Cél: A városban lakók 

számára olyan ismertető 

anyagok, tájékoztató 

fórumok, valamint 

programok, 

rendezvények 

támogatása, segítése, 

amelyek előmozdítják a 

roma népesség 

kedvezőbb társadalmi 

integrációját, és ez 

szemléletváltást 

eredményezhet a 

lakosság minden 

szegmensénél. 2019-

2020: Támogatók, 

segítők felkutatása 2021-

2022: Rendezvények, 

programok, előadások 

szervezése 2023- : A 

program folyamatos 

fenntartása, új 

támogatók bevonása.  

  

- Program 

tematikájának 

kidolgozása - 

Támogatók 

felkutatása - 

Érintettek 

feltérképezése - 

Ütemterv készítése 

- Forrástérkép 

készítése - 

Támogatók 

bevonása - Program 

folyamatos 

megvalósítása Új 

támogatók 

bevonása  

Ajka Város 

Önkormányzata 
2024.12.31. 

Elkészült 

dokumentáció: 

program tematikája, 

ütemterv, 

forrástérkép, 

érintettek köre. 

Rendezvények, 

programok 

adminisztrációja, 

meghívók, jelenléti 

ívek, támogatói lista  

Pénzügyi, humán 

Folyamatos 

nyomon követés 

és új résztvevők 

bevonása  

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 Nehézségekkel küzdő Az iskolákban magas Rövidtávon: A   - A nehézséggel 1. Veszprém 2024.12.31. SNI, BTM tanulók Humán: 5 év 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

gyermekek felkutatása, 

segítése 

a tanulási, 

magatartási, 

beilleszkedési 

nehézséggel küzdő 

tanulók aránya 

prevenció mellett a már 

diagnosztizált 

gyermekek terápiás 

megsegítése, a 

beilleszkedés segítése, a 

tanulási nehézség 

csökkentése 

Középtávon: A 

prevenció, 

diagnosztizálás mellett 

az ellátásra szoruló 

gyermekek ellátása 

minél nagyobb 

arányban Hosszútávon: 

A prevenció  

küzdő gyermekek 

diagnosztizálása és 

a megfelelő ellátási 

forma kijelölése - A 

nevelési-oktatási 

intézmények 

fejlesztő 

munkájának 

támogatása, a 

speciális ellátást 

igénylők számára a 

pedagógiai 

szakszolgálat 

sérülés-specifikus 

terápiájának 

biztosítása - A 

prevenció 

érdekében az 

óvodák számára a 

logopédiai, 

pedagógiai 

szűrővizsgálatok 

biztosítása - A 

szűrővizsgálaton 

kiszűrt problémás 

gyermekek 

számára az ellátás 

megszervezése, 

biztosítása - 

Együttműködés az 

Ajka Városi 

Bölcsődével a korai 

fejlesztés 

szakfeladat 

keretében - 

Folyamatos 

Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Ajkai 

tagintézménye 

száma státuszszám 

bővítése 

Technikai: Az 

infrastrukturális 

feltételek javítása  
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

szakmai 

együttműködés a 

védőnői 

szolgálattal - 

Együttműködés a 

gyermekvédelmi 

intézményekkel, 

amennyiben ez 

indokolt  

2 
Humánerőforrás 

fejlesztése a városban 

Szakember hiány: 

Gyermekek 

neveléséhez 

szükséges szakember 

hiány 

(iskolapszichológus, 

fejlesztő pedagógus 

hiánya), logopédusi 

ellátás hiánya. 

Cél: Szakemberek 

képzése, felkutatása, 

adatbázis elkészítése és 

vezetése, szakember 

hálózat kiépítése. 

Logopédus 

foglalkoztatása a kis 

csoportos 

gyermekeknél. 2019-

2020: Hiányosságok 

feltérképezése, 

szakemberek 

felkutatása, adatbázis 

létrehozás 2020: Anyagi 

források felkutatása, 

bevonása, szakember 

képzés támogatása, 

megvalósítása 2021 - : A 

program folyamatos 

fenntartása  

  

- Hiányosságok 

feltérképezése - 

Szakemberek 

felkutatása - 

Adatbázis 

létrehozás - Anyagi 

források 

felkutatása, 

bevonása - 

Szakember képzés 

támogatása, 

megvalósítása 

Program 

folyamatos 

fenntartása  

Pápai 

Tankerületi 

Központ ajkai 

köznevelési 

intézményei 

2024.12.31. 

Szakemberek 

létszámának 

növekedése, ellátás 

színvonalának 

javulása 

Pénzügyi, humán 

Folyamatos 

nyomon követés 

és új résztvevők 

bevonása.  

3 
Szülőcsoportok 

szervezése 

Érdektelenség 

problémája: Szülők 

sok esetben nem 

érdeklődnek a 

gyermekek iránt, 

nem megfelelő szülői 

magatartás, 

Cél: Szülők bevonása a 

bölcsőde, óvoda, iskola 

életébe, óvodai és 

iskolai szociális munka 

keretében 

szülőcsoportok 

szervezése. 2019-2020: 

  

- Óvodai és iskolai 

szociális segítők 

bevonása - 

Gyermekük iránt 

nem érdeklődő 

szülők 

beazonosítása, 

Pápai 

Tankerületi 

Központ ajkai 

köznevelési 

intézményei 

2024.12.31. 
Programokon 

résztvevők száma. 
Pénzügyi, humán 

Szülők 

aktivitásának 

növelése, szülők 

részvétele az 

intézmény 

életében, 

rendezvényeken 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

példamutatás hiánya. Gyermekük iránt nem 

érdeklődő szülők 

beazonosítása, bevonási 

lehetőségek 

kidolgozása, Óvodai és 

iskolai szociális segítők 

bevonása 2021-2022: 

Anyagi források 

felkutatása, bevonása, 

mentori hálózat 

kialakítása védőnők, 

pedagógusok és óvónők 

bevonásával 2023- : A 

program folyamatos 

fenntartása  

bevonási 

lehetőségek 

kidolgozása - 

Anyagi források 

felkutatása, 

bevonása Mentori 

hálózat kialakítása 

védőnők, 

pedagógusok és 

óvónők 

bevonásával  

történő 

részvételük 

erősödése, 

gyermekeik 

problémáira 

történő nagyobb 

odafigyelés. 

4 

Nehézségekkel 

(tanulási, magatartási, 

beilleszkedési) küzdő 

gyermekek felkutatása, 

támogatása 

Nehézségekkel 

küzdő gyermekek 

számának 

emelkedése: Az 

iskolákban magas a 

tanulási, magatartási, 

beilleszkedési 

nehézséggel küzdő 

tanulók aránya.  

Rövidtávon: A 

prevenció mellett a már 

diagnosztizált 

gyermekek terápiás 

megsegítése, a 

beilleszkedés segítése, a 

tanulási nehézség 

csökkentése 

Középtávon: A 

prevenció, 

diagnosztizálás mellett 

az ellátásra szoruló 

gyermekek ellátása 

minél nagyobb 

arányban Hosszútávon: 

A prevenció  

  

A nehézséggel 

küzdő gyermekek 

diagnosztizálása és 

a megfelelő ellátási 

forma kijelölése A 

nevelési-oktatási 

intézmények 

fejlesztő 

munkájának 

támogatása, a 

speciális ellátást 

igénylők számára a 

pedagógiai 

szakszolgálat 

sérülés-specifikus 

terápiájának 

biztosítása A 

prevenció 

érdekében az 

óvodák számára a 

logopédiai, 

Veszprém 

Megyei 

Pedagógiai 

Szakszolgálat 

Ajkai 

tagintézménye 

2024.12.31. 

Rövidtávon az ellátás 

javulása 

Hosszútávon a BTM-

es illetve SNI-s 

tanulók számának 

csökkenése  

Státuszszám 

bővítése Az 

infrastrukturális 

feltételek javítása  

Folyamatos 

nyomon követés 

és új résztvevők 

bevonása. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

pedagógiai 

szűrővizsgálatok 

biztosítása A 

szűrővizsgálaton 

kiszűrt problémás 

gyermekek 

számára az ellátás 

megszervezése, 

biztosítása 

Együttműködés az 

Ajka Városi 

Bölcsődével a korai 

fejlesztés 

szakfeladat 

keretében 

Folyamatos 

szakmai 

együttműködés a 

védőnői 

szolgálattal 

Együttműködés a 

gyermekvédelmi 

intézményekkel, 

amennyiben ez 

indokolt  

5 

Beilleszkedési 

problémákkal küzdő 

gyermekek támogatása 

Beilleszkedési 

problémák: 

Gyermekek 

gyermekintézménybe 

való beilleszkedési 

nehézsége, 

igazolatlan 

hiányzások magas 

száma, 

magatartászavar, 

teljesítményzavar. 

Cél: Közösségi mediáció 

a gyermekek, az azonos 

problémával küzdő 

szülőcsoportok részére. 

Iskolai szociális munka 

keretében 

szülőcsoportok 

szervezése. 2019-2020: 

Iskolai szociális segítők 

bevonása, diákok 

feltérképezése 2021-

  

- Iskolai szociális 

segítők bevonása - 

Diákok 

feltérképezése - 

Anyagi források 

felkutatása, 

bevonása - 

Közösségi mediáció 

elindítása - 

Szülőcsoportok és 

diákcsoportok 

Pápai 

Tankerületi 

Központ ajkai 

köznevelési 

intézményei 

2024.12.31. 

Közösségi 

mediációval a 

gyermekek közötti 

konfliktusok 

megszüntetése. 

Iskolai szociális 

segítők segítségével 

a pedagógusok és 

diákok közötti 

kommunikáció 

elősegítése. Hasonló 

Pénzügyi, humán 

Folyamatos 

nyomon követés 

és új résztvevők 

bevonása. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

2022: Anyagi források 

felkutatása, bevonása, 

közösségi mediáció 

elindítása, 

Szülőcsoportok és 

diákcsoportok 

elindítása 2023- : A 

program folyamatos 

fenntartása  

elindítása - 

Program 

folyamatos 

fenntartása  

problémákkal küzdő 

szülők és diákok a 

csoportfoglalkozások 

alakalmával 

segítséget kapnak a 

probléma 

feldolgozásában. 

6 
Köznevelési 

programok támogatása 

Viszonylag magas 

lemorzsolódási 

mutatók, 

szegregációs 

folyamatok 

kialakulásának 

megindulása 

Rövid távú cél: 

intézményi 

rendezvények, 

programok szervezése 

az intézmény tanulói és 

szüleik számára, hogy 

lehetőség nyíljon a 

hátrányos helyzetű 

gyermekek és 

életkörülményeik 

megismerésére és 

elfogadására. 

Középtávú cél: 

Fejlesztésbe bevont 

gyerekek számára 

szükséges egyéni iskolai 

életút biztosítása 

(fejlesztési terv, 

korrepetálás, órarend, 

szakember). Hosszú 

távú cél: az intézményi 

lemorzsolódási mutatók 

csökkentése; a 

hátrányos helyzetű 

tanulók nevelését-

oktatását segítő új 

pedagógiai módszerek 

  

Együttműködés 

partnereinek 

beazonosítása; 

együttműködés 

hatékonyságának 

növelése a 

hátránycsökkentés 

céljából (Szakmai 

nap: Jelzőrendszer 

működtetése) 

Pedagógus 

továbbképzések, 

tréningek, 

mentálhigiénés 

programok 

szervezése; 

Szakmaközi 

kapcsolatos 

erősítése; A leendő 

első osztályos 

gyermekek és 

szüleik részére 

közösségformáló 

nyílt nap 

szervezése; 

Pedagógus által 

vezetett játékos 

Pápai 

Tankerületi 

Központ ajkai 

köznevelési 

intézményei 

2024.12.31. 

A nyílt napon 

résztvevők 

dokumentálása 

jelenléti íven. A 

programban részt 

vevők aktivitásának 

dokumentálása 

jelenléti íven. A 

készségfejlesztő 

foglalkozásokon 

részt evők 

dokumentálása 

jelenléti íven. 

Szorosabb 

együttműködés és 

kommunikáció 

kialakulása a 

pedagógus és a 

gyermekek között. 

Még színesebb 

pedagógiai eszköztár 

felhasználási 

lehetősége. Javuló 

eredményesség az 

oktató-nevelő 

munkában.  

Az emberi 

erőforrások, a 

személyzeti 

feltételek 

rendelkezésre 

állnak, helyszín, 

tárgyi feltételek 

az intézményben 

adottak.  

A program az 

elkövetkező 

években az 

indikátorokban 

meghatározottak 

szerint 

folytatódik.  
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

elsajátítása, 

gyakorlatban történő 

alkalmazása; a 

szegregációs tényezők 

csökkentése.  

készségfejlesztő 

gyakorlatok 

szervezése; 

Hatékony 

módszerek, 

elemzések 

használata;  

III. A nők esélyegyenlősége  

1 

Rugalmas 

foglalkoztatási formák 

bevezetésének segítése 

Munkábaállás 

nehézségei: 

Kisgyermekes anyák 

munkába állásának 

nehézsége a 

kisgyermekek 

elhelyezése miatt 

(betegség, szünetek, 

több műszakos 

munkarend)  

Kisgyermekes anyák 

foglalkoztatási 

esélyeinek javítása. 

Rugalmas 

foglalkoztatási formák 

bevezetése. Családbarát 

munkahelyek 

létrejöttének segítésével 

, rugalmas munkaidő 

szervezésével, alternatív 

munkaerőpiaci 

eszközök (távmunka, 

részmunka) 

használatával.  

  

- Érintettek 

feltérképezése - 

Program 

tematikájának 

kidolgozása - 

Támogatók 

felkutatása - 

Ütemterv készítése 

- Forrástérkép 

készítése - 

Támogatók 

bevonása - Program 

folyamatos 

megvalósítása Új 

támogatók 

bevonása  

Ajka Város 

Önkormányzata 
2024.12.01. 

Családbarát 

munkahelyek 

számának 

növekedése. A 

programban részt 

vevők száma. 

  

Családbarát 

munkahelyek 

számának 

növekedése, 

helyi 

önkormányzati 

támogatások 

bevonásával. 

Folyamatos 

nyomon követés 

és új résztvevők 

bevonása. 

2 

Új bölcsődei férőhelyek 

kialakítása, épület 

korszerűsítése 

Bölcsődei 

férőhelyhiány: Ajka 

városában jelenleg 

egyetlen bölcsőde 

működik, az Ajka 

Város 

Önkormányzata által 

fenntartott Városi 

Bölcsőde. Az 1978-

ban épült intézmény 

jelenleg 98 férőhellyel 

biztosítja 20 hetes 

1. Bölcsődei 

férőhelybővítés: Új, 

akadálymentes 

épületszárny 

kialakítása, mely 24 fő 

kisgyermek ellátását 

biztosítaná, így az 

bölcsőde elérné 

maximális kapacitását, 

mely 122 fő. 2. Az 

intézmény energetikai 

korszerűsítése: • 

  

1. Igényfelmérés 

elkészítése a 

bölcsődei 

férőhelyekre/ 

épület állagának 

felmérése 2. 

Pályázati 

lehetőségek 

feltérképezése/ 

anyagi források 

felkutatása 3. 

Családi napközi 

Ajka Város 

Önkormányzata 
2024.12.31. 

Létrejött új 

férőhelyek száma 

Létrejött családi 

napközik száma  

  

Folyamatos 

nyomon követés 

és új résztvevők 

bevonása, 

önkormányzati 

támogatással és 

pályázati 

források 

bevonásával. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

kortól 3 éves korig a 

kisgyermekek 

szakszerű nevelését-

gondozását. 2008-ban 

és 2012-ben 

Önkormányzati és 

EU-s forrásokból 

történő bővítés során 

nyerte el jelenlegi 

formáját. Az akkori 

kapacitásfejlesztés 

átmenetileg 

megoldást jelentett a 

megnövekedett 

férőhelyek iránti 

igények kielégítésére, 

ugyanakkor az 

elmúlt években, a 

megnövekedett 

munkaerő kereslet, 

az új 

családtámogatási 

rendszer bevezetése, 

az egyszülős 

családok számának 

megnövekedése 

következtében 

ismételt 

túljelentkezések 

tapasztalhatók. A 

beszoktatási időszak 

leteltét követően, az 

év folyamán az 

intézmény teljes 

kihasználtsággal 

működik, jelenlegi 

Meglévő épületrészek 

falazatának és 

tetőszerkezetének 

szigetelése és vakolása, 

napaelemes kiserőmű 

elhelyezése a tetőn. • 

Teljes körű 

fűtéskorszerűsítés: 

radiátorok cseréje, 

szabályozóval 3. 

Eszközbeszerzés: • 

bútorok, berendezések 

(gyermekcsoportokba, 

kiszolgáló helységekbe) 

• játékeszközök 

(gyermekcsoportokba) 

• informatikai eszközök 

4. Vizesblokkok 

felújítása: A 

gyermekcsoportokhoz 

tartozó fürdőszobák, 

szülői WC-k felújítása; a 

bölcsődei dolgozók által 

használt vizesblokkok 

felújítása. 5. Játszó 

udvar korszerűsítése: 

párakapu, udvari 

kézmosók kialakítása; 

füvesítés 6. Főzőkonyha 

korszerűsítés: • 

Energiahatékonysági 

szempontokat 

figyelembe véve 

korszerű, hatékony, 

energiatakarékos; az 

egészséges, korszerű 

vezető képzés 

lebonyolítása 4. 

Bővítés, felújítás, 

korszerűsítés esetén 

műszaki 

dokumentáció, 

tervek elkészítése 5. 

Kivitelezés  
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

kapacitásával csak 

részben tudja 

kielégíteni az 

igényeket. A 

tapasztalatok alapján 

év közbeni felvételre 

általában nincs 

lehetőség, így az 

azonnali igények 

kielégítésére nincs 

megoldás, melynek 

következtében a 

gyermek napközbeni 

ellátásának 

hiányában az anyák 

nem tudnak 

visszatérni 

munkahelyeikre. 

Várólista alakulása 

az elmúlt években: 

2014. évben: 7 fő 

2015. évben: 6 fő 

2016. évben: 15 fő 

2017. évben: 32 fő 

2018. évben: 39 fő 

Felújítás, 

korszerűsítés: A 

bölcsőde 1978-ban 

épült, napjainkra a 40 

éves intézmény 

infrastrukturális 

állagának megőrzése, 

korszerűsítése 

szempontjából 

nagyobb volumenű 

beruházást igényel, 

táplálkozást támogató 

technológiai 

fejlesztéshez szükséges 

konyhai gépek, 

eszközök, 

berendezések, konyhai 

készletek beszerzése • 

bölcsődei 

férőhelybővítés esetén a 

főzőkonyha teljes 

átalakítása, mivel 

jelenleg 100 főre van 

tervezve. • Konyhai 

helységek teljes körű 

felújítása: 

csúszásmentes burkolat 

kialakítása, 

vizesblokkok felújítása, 

külső-belső hőszigetelés 

• korszerű tárolást 

biztosító konyhai 

bútorzat beszerzése • új 

zsírfogó és homokfogó 

berendezés Családi 

bölcsődék 

kialakításának 

támogatása  
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Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

melyet a bölcsőde 

saját forrásából nem 

tud megoldani, 

csupán kisebb 

javítgatásokra van 

lehetőség • 

Energetikai 

szempontból 

korszerűtlen 

infrastruktúra • 

Korszerűtlen 

eszközökkel 

rendelkező, 

felújításra szoruló 

főzőkonyha • 

Elhasználódott 

eszközök, 

berendezések 

(bútorok, 

berendezések, 

játékeszközök, 

informatikai 

eszközök, a 

gyermekek 

gördülékeny ellátását 

szolgáló eszközök) • 

Elhasználódott 

vizesblokk 

(gyermekeké, 

dolgozóké egyaránt) 

• Szükséges a 

játszóudvar 

fejlesztése, 

korszerűsítése 

(füvesítés, a 

megritkuló sövény 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

pótlása, párakapuk 

és udvari kézmosók 

kialakítása) Családi 

napközik hiánya  

3 

Szociális bérlakások 

számának növelése, 

lakhatási támogatás 

adása 

Lakhatási problémák: 

Gyermekes nők 

nehezen találnak 

albérletet, vagy 

megfizetni nem 

tudják.  

Szociális bérlakások 

számának növelése, 

magasabb összegű 

lakhatási támogatás. 

  

- Érintettek, 

igények 

feltérképezése - 

Program 

tematikájának 

kidolgozása - 

Támogatók 

felkutatása - 

Ütemterv készítése 

- Forrástérkép 

készítése Program 

folyamatos 

megvalósítása  

Ajka Város 

Önkormányzata 
2024.12.31. 

Szociális bérlakások 

számának 

emelkedése, az 

igénybe vehető 

támogatások 

mértékének 

emelkedése 

Pénzügyi, humán 

Önkormányzati 

támogatással és 

pályázati 

források 

bevonásával, 

folyamatos 

nyomon követés 

és új réaztvevők 

bevonása. 

4 

Női férőhelyek 

bővítése a 

hajléktalanellátó 

intézményekben 

Hajléktalan nők 

lakhatási problémája: 

Hajléktalan nők 

elhelyezésének 

nehézségei.  

Női férőhelyek bővítése 

a hajléktalanellátó 

intézményekben  

  

- Érintettek, 

igények 

feltérképezése - 

Program 

tematikájának 

kidolgozása - 

Ütemterv készítése 

- Forrástérkép 

készítése Program 

folyamatos 

megvalósítása  

Ajka Város 

Önkormányzata 
2024.12.31. 

Férőhelyek 

számának 

emelkedése,  

  

Folyamatos 

nyomon követés 

és új résztvevők 

bevonása.  

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 

Idősek otthona 

épületének 

bővítése,korszerűsítése, 

új épület kialakítása új 

férőhelyek 

biztosításával 

Jelenleg az idősek 

otthonában férőhely 

hiány tapasztalható. 

Várólista alakult ki. 

Emellett szükséges 

az épület felújítása, 

tetőcseréje. 

Mindenki számára 

biztosított legyen 

valamely szolgáltatás 

igénybevétele. 

Csökkenjen a 

várakozási idő az egyes 

intézményekbe. 

  

Igényfelmérés 

Pályázatok 

figyelése Tervek, 

műszaki 

dokumentáció 

készítése 

Megvalósítása  

Ajka Város 

Önkormányzat 
2024.12.31. 

Új férőhelyek száma, 

elkészült ingatlan 

Hosszútávon az 

idősek háza, 

valamint egy új 

intézmény 

megvalósítása 

Humán, 

pénzügyi 

Önkormányzati 

támogatással és 

pályázati 

források 

bevonásával. 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés címe, 

megnevezése  

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése  

Az intézkedéssel elérni 

kívánt cél  

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 

tartalma  

Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

Korszerű 

segítségnyújtás 

biztosítása, a 

biztonságérzet erősítése.  

kedvező hatást 

gyakorolna a 

várólisták 

csökkentésére. A 

meglévő 

szolgáltatások 

fejlesztése, bővítése, 

az intézmények 

korszerűbbé tétele.  

2 

Szociális háló 

kialakítása, segítő 

csoportok szervezése 

Elmagányosodás 

problémája, 

ügyintézési 

nehézségek 

jelentkezése 

Elmagányosodás 

problémája, egyedül 

élő idősek 

támogatása Az 

időskorúak életében 

megjelenő főbb 

problématípusok, 

anyagi, egészségügyi 

problémák. 

Gyakoriak az 

ügyintézési 

nehézségek, 

ellátásokhoz való 

hozzáférési 

nehézségek, 

egészségügyi és jogi 

problémák.  

Önkéntes szociális 

munka végzése, 

szociális háló 

kialakítása. A városrész 

szociális hálózatának 

erősítése, helyi modell 

kialakítása, gyakorlati 

alkalmazása. 

  

Csere-bere” 

nyilvántartás 

vezetése. Fiatalok-

idősek párosítása a 

kölcsönösség elvén. 

„Településrészi 

jelzőrendszer” 

kidolgozása Egyéni 

segítés kialakítása: - 

bevásárlás, illetve a 

vásárolt termékek 

hazavitele, 

hazaszállítása 1. - 

orvoshoz, 

vizsgálatra szállítás 

2. - 

gyermekfelügyelet, 

illetve rászoruló 

beteg, idős személy 

felügyeletének 

vállalása 3. - ház 

körüli, illetve kerti 

munkák elvégzése 

(pl. fűnyírás, 

hóeltakarítás, 

síkosság 

mentesítés, 

Ajka Város 

Önkormányzata 
2024.12.31. 

Önkéntes/szociális 

munkát végzők 

száma Ellátásban 

részesülők száma  

Humán erőforrás, 

infrastrukturális 

feltételek 

biztosítása 

Fenntarthatóság: 

önkéntes 

programban 

résztvevők 

motivációjának 

fenntartása, új 

résztvevők 

toborzása révén 

lehetséges. 
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eredményeinek 

fenntarthatósága  

ároktisztítás, 

kertásás, tüzelő 

behordása) 4. 

háztartási munkák 

elvégzése (pl. 

nagytakarítás) 5. 

felújítási, 

karbantartási 

munkák elvégzése 

(pl. helyiség 

meszelése, festése, 

kerítésfestés, 

villanyszerelés, 

háztartási gépek 

javítása) Csoportos 

segítés kialakítása: 

Fajtái lehetnek: 1. 

„jelzőrendszerként” 

való funkcionálás: 

rendszeresen 

bejárva a 

településrészt 

figyelemmel kísérni 

a változásokat, 

különös 

figyelemmel a 

rászorulókat 2. ház 

körüli, illetve kerti 

munkák elvégzése 

(pl. tüzelő 

behordása, tüzelő 

összevágása, 

szüretelés) 

Közösségi segítés 

kialakítása: 1. 

hagyományok 
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Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 
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eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

ápolása (pl. 

ünnepekhez kötődő 

programok, népi 

mesterségekhez 

kötődő 

rendezvények) 2. 

ügyes praktikák 

átadása (háztartási, 

gyereknevelési, 

kert, hobbi) 3. 

adományok (pl. 

élelmiszer, ruha, 

játékok, könyvek, 

bútorok, használati 

tárgyak) gyűjtése és 

szétosztása 4. étel 

közös elkészítése, 

„főzőtanfolyam” a 

fiatalok számára, 

rászorulók 

vendéglátása, 

házhoz vitele 5. 

közösségi 

disznóvágás 

vendéglátással 6. 

közösségi házban 

minden 

generációnak 

biztosított program 

7. közterületek 

rendben tartása (pl. 

játszóterek, parkok 

gondozása, 

szemétszedés)  

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 Mobil rámpa vásárlása Fizikai Valamennyi   Helyszínek Ajka Város 2024.12.31. Rendezvényen Anyagi, humán Folyamatos 
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Az intézkedés 
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Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 
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Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 
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Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

akadálymentesítés 

hiánya: Nem 

központi 

helyszíneken 

megtartott 

rendezvények esetén 

a fizikai 

akadálymentesítés 

nem megoldott a 

programnak helyet 

biztosító épületben. 

A Nagy László 

Városi Könyvtár és 

Szabadidő Központ 

egy mobil rámpával 

rendelkezik, azonban 

még szükség lenne 

további rámpákra.  

rendezvénynek helyet 

adó épület esetén az 

akadálymentes bejárás 

biztosítása ez által a 

látogatói részvétel 

lehetőségének 

kiterjesztése idősek, 

mozgásukban 

korlátozottak, 

babakocsival, 

kerekesszékkel 

közlekedők részére.  

bejárása, felmérés 

készítése a mobil 

rámpák használati 

helyszíneiről. 

Rámpa tárolási 

helyszínének 

meghatározása, 

kezelő személyzet 

kijelölése Mobil 

rámpa 

megvásárlása  

Önkormányzata résztvevő 

mozgásukban 

korlátozottak száma 

emelkedik.  

erőforrások, 

infrastrukturális 

feltételek megléte 

nyomon követés 

és új résztvevők 

bevonása. 

2 

Épület korszerűsítés, 

bővítés a Molnár Gábor 

Műhely Alapítvány 

épületén  

Molnár Gábor 

Műhely Alapítvány 

nem megfelelő 

állapota: Molnár 

Gábor Műhely 

Alapítvány 

épületének 

korszerűtlensége. 

Jelen állapotában az 

igények 

kiszolgálására már 

nem alkalmas. Kevés 

a férőhely, kicsi az 

alapterület új 

munkavállalók 

bevonására.  

Fogyatékkal élő 

gyermekek nyári 

szüneti ellátásának 

biztosítása. Épület 

korszerűsítése, konyha 

bővítése, férőhelyek 

számának bővítése az 

intézmény bővítésével. 

Épület gyermekek 

fogadására is 

alkalmassá tétele. 

Mozgássérültek 

számára külön 

foglalkozások 

szervezése, fogyatékkal 

élő társaiktól.  

  

Terület felmérése, 

tervek készítése 

Pénzügyi források 

előteremtése Épület 

átalakítása, 

korszerűsítése, 

bővítése Szakmai 

program 

működtetése  

Ajka Város 

Önkormányzata 
2024.12.31. 

Magasabb 

színvonalú ellátás. 

Ellátottak számának 

emelkedése. Épület 

alapterületének 

növekedése. 

Anyagi, humán 

Önkormányzati 

támogatással és 

pályázati 

források 

bevonásával. 

3 
Pszichiáter, 

pszichológus létszám 

Szakemberek hiánya 

kiemelten 

Pszichológus, 

pszichiáterek számának 
  

Helyzetfelmérés 

készítése. Probléma 

Tankerületi 

Központ, 
2024.12.31. 

Pszichiáterek, 

pszichológusok, 

Anyagi 

forrás,humán 

Folyamatos 

nyomon követés, 
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Az intézkedés 
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Az intézkedés 

felelőse  

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje  

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

növelése, ösztöndíj, 

lakhatási program 

kidolgozása 

pszichiáter, 

pszichológus hiánya 

a településen. 

Mentális 

megbetegedéssel 

élők száma magas. 

Romló állapotú 

betegek a kevés 

számú pszichiáter és 

a hosszú várakozási 

idő miatt. A 

pszichiátriai betegek 

teljes körű ellátása 

nem megfelelő. 

Iskolapszichológusok 

hiánya.  

növelése. 

Iskolapszichológus 

számának emelése.  

jelzése illetékesek 

felé. Ösztöndíj- , 

lakhatási 

programok 

bevezetése.  

Magyar Imre 

Kórház, Ajkai 

Család és 

Gyermekjóléti 

Központ,  

iskolapszichológusok 

száma emelkedik. 

Ellátottak száma nő. 

Ösztöndíjban, 

lakhatási 

támogatásban 

részesülők száma.  

erőforrás.  új résztvevők 

bevonása, 

pályázatok 

figyelése. 

4 

Fogyatékkal élők 

számára bentlakásos 

intézmény kialakítása 

Fogyatékkal élők 

bentlakásos 

intézményének, 

támogatott 

lakhatásának hiánya 

a városban. Nincs 

szakosított ellátás, 

ami a fogyatékkal 

élők, rájuk jellemző 

önállóság megtartása 

mellett támogatott 

lakhatásukat 

biztosítsa. 

Biztonságos 

támogató közeg 

kialakítása. Nappali 

ellátásban részesülők 

száma nő.  

Fogyatékkal élők 

számára biztonságos 

támogató közeg 

kialakítása, eddig 

kialakult önállóságuk 

megtartása mellett 

minimum 6 fő részére 

apartman jellegű 

kialakítással.  

  

Igényfelmérés 

végzése Anyagi 

források felkutatása 

Tervdokumentáció 

készítése 

Megvalósítás, 

fenntartás  

Ajka Város 

Önkormányzata, 

Molnár Gábor 

Műhely 

Alapítvány 

2024.12.31. 

Bentlakásos 

intézményben lakók 

száma, ellátottak 

száma  

Anyagi, humán 

Önkormányzati 

támogatással és 

pályázati 

források 

bevonásával. 

5 
Pszichiátriai betegeket 

ellátó intézmény 

Pszichiátriai betegek 

nappali ellátásának 

Nappali ellátó 

intézmény kialakítása. 
  

Igényfelmérés 

végzése Anyagi 

Ajka Város 

Önkormányzata, 
2024.12.31. 

Nappali ellátásban 

részesülők száma 
Anyag, humán. 

Önkormányzati 

támogatással és 
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felelőse  

Az intézkedés 
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Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága  

kialakítása hiánya. A városban 

nem megoldott a 

pszichiátriai betegek 

nappali ellátása. 

Foglalkoztató 

kialakítása a 

pszichiátriai betegek 

számára. Pszichiátriai 

betegek, mentálisan 

sérültek egyéb 

fogyatékkal élőktől 

történő elkülönítése.  

források felkutatása 

Műszaki 

dokumentáció 

készítése 

Megvalósítás, 

fenntartás  

Molnár Gábor 

Műhely 

Alapítvány 

pályázati 

források 

bevonásával. 

 

 

 



3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 

támogassák.  

 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 

program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba 

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet.  

 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 

maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

A megvalósítás folyamata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 

követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 

tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 

beavatkozások meghatározása 
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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 

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

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

testületi döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 

kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 

Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 

beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 

munkatervvel rendelkeznek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
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A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első 

ülésének mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település 

döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi 

partnerek képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk 

a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának 

fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi 

környezet kialakítása érdekében. 

 

 

Kötelezettségek és felelősség 
 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Jakab Johanna 

felel.:  
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- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat 

biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum 

vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a 

szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés 

következményeinek elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 

tevékenységének összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi 

szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, 

hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb 

programon részt vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek 

annak megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, 

számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve 

kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a 

jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt 

feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal 

kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet 

vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 
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Érvényesülés, módosítás 

 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -

felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 

Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 

indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 

teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 

megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 

intézkedésekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 

felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 

vonásáról. 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 

megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 

következményeinek elhárításáról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 

következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 

 

 






