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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. Naponta közel 200 járatpár indul útnak. 
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. 

Jelen esélyegyenlőségi program készítését segítő statisztikai adatok adnak áttekintést a város demográfiai 
helyzetéről:  

                                                           
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Torna_(patak)
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Csinger-patak&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%A1nyi-patak&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/11._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/13._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Heiko&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1278
http://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/1836
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csingerv%C3%B6lgy
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9n
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1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén  

  Fő Változás 

2007 29998   

2008 29685 99% 

2009 29419 99% 

2010 29131 99% 

2011 29058 100% 
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Megállapítható, hogy 2007 óta a Magyarországra jellemző népességcsökkenő tendencia a településre is 
jellemző. 2007-ben még 29998 fő volt Ajka lakossága, amely 2011-re 29058 főre csökkent. A számok 
ismeretében elmondható, hogy az elmúlt öt évben 3 %-kal csökkent az állandó népesség.  
 
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 emelkedett.  
 
2. számú táblázat - Állandó népesség     

 
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 15654 14644 30298 52% 48% 

0-2 évesek           

0-14 éves 1718 1810 3528 49% 51% 

15-17 éves 447 488 935 48% 52% 

18-59 éves 7818 9386 17204 45% 55% 

60-64 éves 1172 1172 2344 50% 50% 

65 év feletti 3098 1947 5045 61% 39% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
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Veszprém és Székesfehérvár adataival összehasonlítva az értékeket 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. Ezzel szemben viszont magasabb az aktív korúak aránya a településen, 
mint a két megyeszékhelyen, amit ugyancsak magyarázhat, hogy az utóbbi években lecsökkent a születések 
száma nagyobb mértékben, mint a két másik település esetén. Ajkán a 65 év felettiek száma kevesebb, mint 
a két referencia érték esetén. Ennek oka lehet a korai elhalálozás, mivel a többihez képest a 60-64 év 
közöttiek aránya pedig magasabb. 
A számadatokból is kitűnik, hogy az országos statisztikával megegyezően itt is az egyedül élő idős nők 
vannak többségben. 
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Ajka város öregedési indexe évről évre nő. 2011-re már elérte a 143 %-ot, amely nagyon magasnak 
mondható, és erősen elöregedő településszerkezetet mutat. 
 
 

 
3. számú táblázat - Öregedési index 

  
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index (%) 

2001 5967 4895 121,9% 

2008 4876 3779 129,0% 

2009 4934 3718 132,7% 

2010 5016 3594 139,6% 

2011 5045 3528 143,0% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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A városra az elvándorlás jellemző, amely hozzájárul a népesség számának csökkenéséhez. Ennek mértéke 
folyamatosan, de továbbra is jellemző tendencia. A fiatalok többsége tanulmányaik befejezése után – 
munkalehetőség hiányában – nem tér vissza a városba. A település lakosságmegtartó erejének növelése 
nehéz és rendkívüli erőfeszítéseket kívánó feladat, ezért mindenképpen pozitívumként értékelhető tény, 
hogy majdnem kilenced részére csökkent a települést elhagyók száma az elmúlt 4 év alatt. 

 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 361 570 -209 

2009 343 463 -120 

2010 299 435 -136 

2011 417 444 -27 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
 
 

   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. számú táblázat - Természetes szaporodás  

  
élve születések 
száma 

halálozások száma 
természetes 
szaporodás (fő) 

2008 274 325 -51 

2009 271 361 -90 

2010 245 370 -125 

2011 216 368 -152 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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A lakosságszám csökkenése jelentősen összefügg a természetes szaporodás csökkenésével és a halálozások 
számának növekedésével. Sajnos ezzel kapcsolatban elmondható, hogy a természetes szaporodás és 
halálozás különbsége 2008 óta folyamatosan nő, négy év alatt ez az arány háromszorosára emelkedett. 
     
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 Hőerőmű Zrt., az Ajka 
Kristály Kft., a Bourns Kft., , a Le Belier Magyarország Formaöntöde Rt. és a Payer 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 1500 általános- és középiskolás diák 
utazik be naponta. Az önkormányzat mindent megtesz, hogy korszerű, jól felszerelt intézményeket 
biztosítson az itt élők számára. Folyamatosan pályázik közintézményeinek bővítésére, fejlesztésére, 
felújítására. Egy - egy beruházás tervezésekor, pályázat előkészítésekor a város vezetősége figyelembe veszi 
az esélyegyenlőségi szempontokat és azon dolgozik, hogy hátrányos megkülönböztetés senkit sem 
érhessen. 
 
A város évek óta fokozott figyelmet fordít intézményeinek felújítására, akadálymentesítésére. A településen 
8, tagintézményeivel együtt számolva 11 iskola található. A bölcsőde a tavalyi évben lett felújítva illetve 
bővítve, amelynek köszönhetően 98 férőhelyesre bővült. 2 óvoda is található a városban, amelyből az egyik 
7 telephelyből áll.  
Megtalálható még a Nevelési Tanácsadó, 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. 
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. Ez az intézmény látja el az előbbi 5 településen a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást 
és a házi segítségnyújtást. Mára egy komplex, egymásra épülő szolgáltatási kínálattal rendelkezik, mely 
gyermekeknek, családoknak, pszichiátriai betegeknek, fogyatékkal élőknek, hajléktalanoknak és időseknek 
nyújt szolgáltatásokat. 
Az Ajkai Önkormányzat fenntartásában működik továbbra is a másik intézmény Szociális Szolgáltató és 
Gondozási központ néven, amely ellátja 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. 
A megyei szintű feladatokat ellátó Magyar Imre Kórház 1972 óta biztosítja a város és a térség lakóinak 
egészségügyi ellátását. 
Itt található a kistérség legnagyobb kulturális intézménye a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő 
Központ, amely részintézményeinek segítségével a sport, az ifjúság közművelődése, a felnőttoktatás-
továbbképzés, táboroztatás, szabadidős tevékenységek – 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 
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színházteremmel és 66 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, interaktív bemutatóhellyé vált.  
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. 
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Értékeink, küldetésünk 

 
Az 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.  
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Célok 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
 
Ajka Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
- a diszkriminációmentességet,  
- szegregációmentességet, 
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik 
az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 
helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni 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. 
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglalt 
helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és nemzeti 
szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: 
 

Az EU 2020 stratégia 

Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett Lisszaboni 
Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz 
tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell 
hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés 
feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020-
ra az EU egészének teljesítenie kell, két területen is megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% 
alá kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, 
hogy legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, 
illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.  

 

Nemzeti Reform Program 

Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti 
reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a stabilitási/konvergencia 
programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján 
megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni, 
illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, 
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mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek.2 A Nemzeti 
Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen 
jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett. 

 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben jóváhagyott „A 
nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című dokumentumban foglaltakhoz 
illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkózáspolitikát helyezi 
középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, 
felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – 
gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek 
integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a 
többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és 
foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre. 
 
 „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia 
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy csökkentse a 
gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény minden gyerekre 
kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban 
sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket.  A Nemzeti Stratégia másik fontos 
indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati 
érdeke.  
 
Roma Integráció Évtizede Program 
Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 
68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a Stratégiai Terv végrehajtására 
készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási 
területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével 
kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz 
kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges 
intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen 
megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani. 
 
Nemzeti Ifjúsági Stratégia 
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot (88/2009. (X. 29.) 
OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása a 2009-
2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz 
az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz 
meg. A Stratégia megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési 
tervről az 1590/2012. (XII. 27.) Korm. határozat rendelkezik.  
 
 

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 
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fogyatékosok, szociálisan hátrányos helyzetűek terápiás célú fejlesztése, társadalmi beilleszkedésük 
elősegítése, támogatása, foglalkoztatásuk lehetőségeinek megteremtése. Az önkormányzat a feladat 
ellátásához ingyenes használatra az alapítványnak átadott egy az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant 
valamint évi 8.000.000.- 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 Térségi Családsegítő és Gondozási Központ. A 
Térségi Családsegítő Központ 2013. július 1. napjától átalakult. Belőle két intézmény jött létre a Szociális 
Szolgáltató és Gondozási Központ valamint a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Mivel a két 
intézmény működése szorosan összefügg a HEP további részeiben Térségi Családsegítő és Gondozási 
központ, azaz régi nevén fog szerepelni. Ez az intézmény végzi többek között a gyermekjóléti szolgáltatást, 
idősek nappali ellátását, hajléktalanok ellátását átmeneti szálláson, helyettes szülőnél elhelyezettek 
ellátását, időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátását, időskorúak átmeneti ellátását, demens betegek 
bentlakásos ellátását, szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 
hajléktalanok számára téli teajárat biztosítását, alacsonyküszöbű szolgáltatást, családsegítést, nappali 
ellátást az átmeneti bentlakásos forma mellett. Minden iskolában dolgozik gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelős, akik a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkoznak. Az iskolák működésének 
támogatásával az önkormányzat közvetve hozzájárul a gyermekek- és ifjúságvédelemi felelősök munkáját is. 

Az önkormányzat minden évben támogatja a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot anyagilag. Ezt a 
támogatási összeget kulturális programokra, rendezvényekre, egyéb gyermekek védelmét szolgáló 
tevékenységre fordíthatja a nemzetiségi önkormányzat. Ennek köszönhetően a hátrányos helyzetű roma 
gyerekeket több iskolának, óvodának nyújtott anyagi segítséggel támogatni tudja a nemzetiségi 
önkormányzat. 

Az önkormányzat minden évben a szociálisan rászorulók részére meghirdeti a Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázatot. A beérkezett pályázatokról a Humán és Népjóléti Bizottság elnöke dönt. A döntés 
pontozási tábla alapján történik 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

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

A város gazdasági programjában kiemelt szerepet kapott a középületek és oktatási intézmények felújítása, 
energetikai racionalizálása. A felújítások során fontos az akadálymentesen hozzáférhető környezet 
biztosítása. Ezen szempontokat Ajka Város Önkormányzata már a tervezés időszakában hangsúlyosan 
figyelembe veszi. Emellett a megnövekedett igények miatt, pályázati támogatás igénybevétele mellett a 
Városi Bölcsőde férőhelyeinek számát is bővítették.  

Ajka integrált városfejlesztési stratégiájában ugyancsak fontos szerepet játszik az esélyegyenlőség, hiszen a 
tematikus célok között szerepel „A városi lakás- és életkörülmények javulása”, ezen belül pedig az 
épületállomány megóvása, korszerűsítése, ami szorosan együtt jár az épületek akadálymentessé tételével. 
A stratégia másik említésre méltó célja „A helyi lakosok közti kohézió erősítése”, ezen belül pedig az 
esélyegyenlőség megteremtése.  

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.  
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 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. 

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 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, tervbe vették a fűtési költségek rászorulók 
számára történő csökkentését, segélyből élők kiegészítő jövedelmekhez juttatását. A város tervezi a „Biztos 
kezdet”, „Lépj előre egyet II” (alacsony iskolai végzettségű felnőttek tovább képzése), „Rajtkő Akció” (roma 
gyermekek számára indított mentori program), valamint az Arany János tehetséggondozó programban 
történő részvételt 

A költségvetési koncepcióban jelennek meg azon pénzügyi források, amelyek a fent részletezett célok 
megvalósítását szolgálják. 

A sportkoncepció is érinti az esélyegyenlőségi célcsoportokat, azonban ezzel egy későbbi fejezetben 
foglalkozunk. 
 
 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
Ajka az Ajkai Kistérségben található. A kistérség településeit az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás 
fogta össze, azonban 2013. június 30-i hatállyal a Tanácsülés a Társulást megszüntette. 
 
2013. július 1. napjától az Ajkai Kistérség 5 települése, Ajka, Halimba, Öcs, Szőc, Úrkút megalakították a 
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Társulást, intézménye, amely a feladatokat ellátja a Térségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elnevezést kapta. 
A Szolgálat ellátja a „Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. §-ában 
foglalt házi segítségnyújtás, valamint a 64.§-ában foglalt családsegítés feladatokat, továbbá a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-ában foglalt gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatokat, ideértve a helyettes szülőknél elhelyezett gyermekek ellátásának Gyvt. 49. §-a 
szerinti kötelezettségét is. 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Az adatgyűjtés során alapvető probléma volt, hogy 2012. évi adatok csak nagyon ritkán álltak rendelkezésre 
illetve, hogy több forrásból származó ugyanazon adatok nagymértékben eltértek/eltérhettek egymástól. 
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Több olyan statisztikai adat is megjelent a helyzetelemzésben, amelyekre választ semmilyen szervtől nem 
sikerült beszerezni.  
A helyi adatgyűjtésre alapozó táblázatok kitöltése ugyancsak problémás volt, hiszen az idő rövidsége miatt 
csak részadatokkal lehetett kalkulálni vagy még részadatok összegyűjtésére sem volt lehetőség. 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 a Térségi Családsegítő Központ, a Molnár Gábor Műhely Alapítvány 
valamint a rendőrség. Az időseket érintő kérdésekben pedig a helyi nyugdíjas klubok képviselői adtak 
iránymutatást.  
A táblázatok kitöltésében a legtöbb hiányosság a foglalkoztatást érintő kérdésekben van. 
A közfoglalkoztatásban résztvevők száma sem reprezentatív, hiszen csak az önkormányzati adatokra 
épülnek, de ezen kívül a várost érintően többféle közfoglalkoztatás volta, amelyről nincsenek adatok.  
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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. 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése értelmében a 
jövedelem: az az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó megszerzett 
vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes 
jövedelmet is, és azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. 
vagyon:  az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított 
forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, 
vagy 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 
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 város lakossága 29058 fő a 2011. évi adatok alapján, ennek a számnak közelítőleg 1 %-a roma. Ez az érték 
a 2011. évi népszámlálási adatok alapján 260 fő. A településen élő romákról összességében elmondható, 
hogy rossz anyagi körülmények között élnek. A 260 romának körülbelül 10 %-a dolgozik, ebből a kb. 26 
emberből 20 %  a közfoglalkoztatásban helyezkedett el. További 20-30 % állatokat tart és körülbelül csak 5 
család kertészkedik. Előbb leírtak alapján jövedelmi helyzetük nem kielégítő, általában segélyekből élnek. 
Lakhatási körülményeik viszonylag jónak mondhatók azonban 5 család körülményei nem kielégítőek. 
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.  
Ajka Város Önkormányzatának 30/1993. évi (XII.28.) rendelete vonatkozik a szociális bérlakás kiutalására. A 
bérlakás kiutalására a településen a Humán és Népjóléti Bizottság jogosult. Azok a személyek vehetik 
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igénybe a bérlakást, akik családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a 150%-át, egyedül élőként pedig az egy főre jutó havi jövedelem 200 %-
át. Az összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakások száma 99. Ebből 74 db van 
kiadva. 2012. évben a településen élő hajléktalanok száma 69 fő volt. A hajléktalanok száma 2008 óta 
folyamatosan, ha nem is nagymértékben, de emelkedik.  
Ezek az emberek nagy hányadban segélyekből illetve maximum egy fizetésből, nagy általánosságban 
minimál bérből élnek. A mélyszegénységben élőknél jellemző még az alacsony iskolai végzettség is, amely 
jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy nem tudnak elhelyezkedni, emiatt hiányzik a biztos anyagi háttér. 
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, 
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.  
A foglalkoztatottság és munkaerő piaci integráció témakörét szintén jogszabályi alapokra helyezve 
elemezzük, felhasználva a helyzetelemzés elkészítéséhez szükséges, a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
Fórum tagjai által szolgáltatott adatokat. 
A helyi önkormányzatunknak a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi 
IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben (továbbiakban: Mötv.) foglalt feladatainak 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. 
Előfordulnak olyan speciális helyzetek, amikor indokolt, hogy a munkáltató különbséget tegyen helyzetük, 
tulajdonságuk, jellemzőjük alapján a munkavállalók között, ezért az Ebktv. értelmében nem minősül az 
egyenlő bánásmód követelménye megsértésének, ha az a munka jellege vagy természete alapján indokolt, 
az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos 
megkülönböztetés. A 23. § biztosítja annak a lehetőségét, hogy törvény, kormányrendelet, illetve kollektív 
szerződés a munkavállalók meghatározott körére – a foglalkoztatási jogviszonnyal vagy a munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggésben – eltérjen az egyenlő bánásmód követelményétől, 
amennyiben ennek célja valamely hátrányosabb helyzetű csoporttal kapcsolatban, előnyben részesítési 
szabályok meghatározása. 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

év  

15-64 év közötti lakónépesség 
(fő) 

nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 11418 11525 22943   0,0%   0,0% 0 0,0% 

2009 11289 9287 20576 824 7,3% 1110 12,0% 1934 9,4% 

2010 11167 11366 22533 743 6,7% 919 8,1% 1662 7,4% 

2011 11332 11327 22659 609 5,4% 626 5,5% 1235 5,5% 

2012  na na  0 534 na 543 na 1077 na 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
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A táblázatban a Munkaügyi Központ által szolgáltatott adatok szerepelnek, mivel jelentős eltérés volt a TEIR 
rendszerben letöltött adatok valamint a munkaügy adatai között. A veszprémi Munkaügyi Központ azonban 
2008. évi adatokat nem tudott szolgáltatni. Ezért a 2009-2012. közötti adatokkal dolgoztam. 

Ajka vonatkozásában is elmondható a fenti adatok alapján az, ami országos viszonylatban is jellemző, hogy 
2009-ben ugrásszerűen megemelkedett az álláskeresők száma. Betudható volt ez akkor a válság 
Magyarországra való nagymérvű begyűrűzésének. A 2010-es, 2011-es adatok csökkenést mutatnak a 2009-
es évhez képest. A csökkenés oka azonban nem feltétlenül a munkahelyteremtés, a munkahelyek növekvő 
száma, hanem a közcélú foglalkoztatás kiszélesítése volt. Ugyanakkor a két év azonos adata arra is enged 
következtetni, hogy aki nem tudott elhelyezkedni, tartós munkanélkülivé vált.  
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

    2008 2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő 79 1934 1662 1234 1077 

20 éves és fiatalabb 
fő 79 77 51 33 27 

% 100,0% 4,0% 3,1% 2,7% 2,5% 

21-25 év  
fő na  305 243 168 152 

% 0,0% 15,8% 14,6% 13,6% 14,1% 

26-30 év 
fő  na 268 208 159 139 

% 0,0% 13,9% 12,5% 12,9% 12,9% 

31-35 év 
fő  na 255 199 149 121 

% 0,0% 13,2% 12,0% 12,1% 11,2% 

36-40 év 
fő na  219 196 139 118 

% 0,0% 11,3% 11,8% 11,3% 11,0% 

41-45 év 
fő  na 216 190 149 124 

% 0,0% 11,2% 11,4% 12,1% 11,5% 

46-50 év 
fő na  247 219 161 137 

% 0,0% 12,8% 13,2% 13,0% 12,7% 

51-55 év 
fő  na 252 233 177 152 

% 0,0% 13,0% 14,0% 14,3% 14,1% 

56-60 év 
fő  na 92 116 95 102 

% 0,0% 4,8% 7,0% 7,7% 9,5% 

61 év felett 
fő  na 3 7 4 5 

% 0,0% 0,2% 0,4% 0,3% 0,5% 

       

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A regisztrált munkanélküliek korcsoportos eloszlása szerint a legmagasabb munkanélküliségi mutatók a 21-
25 év közötti fiatalokra és az 51-60 év közötti korosztályra jellemző. A közöttük levő korcsoportok esetén a 
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munkanélküliek aránya folyamatosan csökken, majd az 51 éves kort elérve újra növekedni kezd. Ez a tábla is 
mutatja egyrészt a gazdasági világválság, okozta ugrásszerűen megnövekedő munkanélküliek számát. A 
tábla életkor szerinti megoszlása rávilágít arra, hogy az 50 év feletti munkanélkülivé vált lakosság 
elhelyezkedése nagyon nehézkes, szinte lehetetlen. 

 

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya 

év  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 na  na  0 176 245 421 na na na 

2009 824 1110 1934 341 494 835 41,4% 44,5% 43,2% 

2010 743 919 1662 396 536 932 53,3% 58,3% 56,1% 

2011 609 626 1235 274 274 548 45,0% 43,8% 44,4% 

2012 534 543 1077 429 467 896 80,3% 86,0% 83,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal       

 
 

A táblázat a munkanélküliség évek alatti elmélyülésének százalékos megoszlását mutatja. Sajnálatos módon 
a 180 napnál régebben munkanélküliek száma a 2011. évi visszaesés ellenére is növekedik. 2012-ben ez az 
érték elérte a 83 %-ot. 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. Ezek közül a legerőteljesebb hatással az volt, hogy változott a közfoglalkoztatás 
rendszere. A korábbi 8-10 hónap helyett 3-4 hónapos időtartamra vették fel az embereket. A 3-4 hónap 
után újabb embereket vettek fel, vagyis kiszélesítették a résztvevők körét. Több ember dolgozott kevesebb 
ideig. Vagyis hosszabb ideig maradtak állás nélkül azok, akik közfoglalkoztatásban vettek részt. Emellett a 
korábbi járulék kedvezmény rendszere is megváltozott. Több uniós program valósult meg, ahol mások 
lettek a feltételek. Ezekben, a programokban csak meghatározott célcsoportok támogathatóak és egy 
bizonyos létszámkeret elérését követően már nem tudnak támogatást biztosítani. A korábbi bértámogatási 
rendszernél pedig nem volt létszámkeret. Minden igénylő részesülhetett támogatásban. Mindezek mellett 
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természetesen voltak leépítések is például a Timföldgyárban, de ez az előbbiekben felsoroltakhoz képest 
nem volt jelentős. 

 

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

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 2467 2643 5110 46 1,9% 38 1,4% 84 1,6% 

2009 2409 2541 4950 63 2,6% 86 3,4% 149 3,0% 

2010 2340 2460 4800 62 2,6% 73 3,0% 135 2,8% 

2011 2248 2404 4652 45 2,0% 44 1,8% 89 1,9% 

2012 na  na  na  48 na  49 na  97 na  

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal       

 

A pályakezdő álláskeresők száma 2009 és 2010 években növekedést mutatott, azonban 2011. évre 
csökkenésnek indult el. A férfiak és nők esetén akárcsak a tartós munkanélkülieknél nagy különbségek a 
nemeknél nem tapasztalhatók. Összességében elmondható, hogy a pályakezdők számában csökkenés 
tapasztalható, de sajnos a munkaerő-piaci pozíciók nem változtak. A csökkenés egy oka lehet, hogy 
kevesebb az iskolarendszerből kikerülők száma, illetve, hogy rengeteg pályakezdő külföldön vállal munkát. 
Általában a pályakezdők már rendelkeznek nyelvismerettel. Ezért jellemző a külföldi munkavállalás. A 
korábbi években jellemző volt a pályakezdők foglalkoztatásának támogatása azonban 3-4 éve uniós 
támogatások vették át a korábbi támogatások helyét. Itt akárcsak a tartós munkanélkülieknél létszámkeret 
van, ha betelik, akkor a kimaradók nem kaphatnak juttatásokat. Ezért sokaknak nem éri meg a regisztráció, 
hanem külföldön vállalnak munkát.  

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

év  

15 éves és 
idősebb lakosság 
száma összesen 

15-X éves 
legalább általános 
iskolát végzettek 
száma 

általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők 15-x évesek száma  

össze
sen 

nő férfi 
összes
en 

nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 
2859
7 

144
23 

141
74 

24734 
125
69 

121
65 

386
3 

13,5
% 

185
4 

12,9
% 

200
9 

14,2
% 

2011 
2000
3 

990
5 

100
98 

na na   na 
200
03 

100,
0% 

990
5 

100,
0% 

100
98 

100,
0% 

Forrás: TeIR, KSH 
Népszámlálás          
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

év 
nyilvántartott 
álláskeresők száma 
összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 
végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 
8 általánosnál 
magasabb iskolai 
végzettség 

  Fő fő % fő % fő % 

2009 1934 31 1,6% 448 23,2% 1455 75,2% 

2010 1662 28 1,7% 391 23,5% 1243 74,8% 

2011 1234 27 2,2% 297 24,1% 910 73,7% 

2012 1077 29 2,7% 263 24,4% 785 72,9% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 
 

Azoknak a száma, akik az általános iskola 8. osztályánál kevesebbet végzettek az idős korosztályból 
tevődnek össze, a most felnövekvő generáció már 18. életéve betöltéséig volt tanköteles, így többségük a 8. 
osztályt nagy valószínűséggel ezen életkorig befejezte. A nyilvántartott álláskeresők közül a 8 általánosnál 
alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők száma évről évre növekszik. Ennek köszönhetően 1,6 %-ról - 
2,7 %-ra emelkedett ezen álláskeresők száma. Ez annak is betudható, hogy a szociális rendszer úgy van 
kialakítva, hogy a FHT-ben részesülők egy évben egy hónap munkaviszonyt vagy önkéntes munkát kell, hogy 
vállaljanak. Általában erre a közunka, közfoglalkoztatás ad lehetőséget. Ehhez pedig regisztráltatni kell 
magukat. 

Csökkenés tapasztalható a 8 általánost végzett álláskeresők körében. A nyilvántartott álláskeresők 
számához képest az általános iskolát végzettek száma 2012-ben 24,4 %.  

A 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők száma és aránya csökken. 2009-ben a 
regisztrált munkanélküliekhez képesti 75,2 %-os mértéke 2012-re 72,9 %-os lett.  
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3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 év 

középfokú 
felnőttoktatásban 
résztvevők összesen 

szakiskolai felnőttoktatásban  
résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők 

gimnáziumi 
felnőttoktatásban 
résztvevők 

fő fő % fő % fő % 

2009 386 82 21,2% 304 78,8% 0 0,0% 

2010 534 120 22,5% 319 59,7% 95 17,8% 

2011 383 69 18,0% 231 60,3% 83 21,7% 

2012 274 37 13,5% 237 86,5% 0 0,0% 

 Forrás: TEIR       

 
 

2009 óta a településen nincs általános iskolai felnőttképzés, holott a most zajló foglalkoztatási 
programból, amelynek része az alacsony iskolai végzettségű emberek foglalkoztatása látszik, hogy jelentős 
számú azoknak az embereknek a száma, akik nem végezték el az általános iskolát. Más a helyzet a 
magasabb iskolázottságot adó képzésekkel. Azok, akik az általános iskolát már elvégezték, munkalehetőség 
reményében tanulnak, képzik magukat. Ennek köszönhető, hogy folyamatosan indulnak felnőttképzési 
programok. 2010-ben emelkedtek a számok, ez betudható a gazdasági válság hatásaként fellépő 
munkanélküliségnek. Az emberek munkahely reményében képezték magukat. 
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c) közfoglalkoztatás 

 
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 

Közfoglalkozt
atásban 
résztvevők 
száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztat
ásban 
résztvevő 
romák/cigányo
k száma 

Közfoglalkoztatásb
an résztvevők 
romák aránya az 
aktív korú 
roma/cigány 
lakossághoz képest 

2010 307 1% 30  na 

2011 1271 6% 158  na 

2012 982 2% 174  na 

Forrás: Önkormányzat 
adatai    

 

 
 
2011-ben közel háromszorosára nőtt a közfoglalkoztatottak száma a 2010. évi adatokhoz viszonyítva, mivel 
ebben az évben született meg a közfoglalkoztatásról szóló törvény. 2012-ben visszaesés volt tapasztalható, 
hiszen a foglalkoztatásra szánt keret összege lecsökkent. Ezeken, a programokon a romák aránya 10 % 
körüli, a résztvevő romák száma emelkedő tendenciát mutat. 
A közfoglalkoztatásban FHT támogatásban részesülők és regisztrált munkanélküliek vehetnek részt. Az 
önkormányzat esetén ennek a foglalkoztatási típusnak az időtartama változó. Lehet egy hónap, de akár 3 
hónap is, 8 órás foglalkoztatással vagy napi 6 órás munkaidővel. A foglalkoztatott létszám és a 
foglalkoztatás időtartama a megítélt támogatási összeg mennyiségével van összefüggésben. Az 
önkormányzatnál segédmunkásokat alkalmaznak ároktisztításra, parkfenntartásra, parlagfű-mentesítésre. 
Emellett külön közfoglalkoztatási programja van a városi intézményeknek, a Bakonykarszt Zrt-nek, 
kórháznak illetve az erdészetnek. 
 

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.) 
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Közlekedési szempontból Ajka közlekedési csomópont, a térség fő közlekedési útvonala a 8 sz. főút és a 
Budapest – Székesfehérvár – Szombathely vasúti fővonal. A 8 sz. főút a kistérség legfontosabb 
főközlekedési útvonala, tágabb térségi kapcsolatok tekintetében összeköttetést biztosít Budapest, a nyugati 
országhatár és az M7-es autópálya irányába. A főút jelen pillanatban 2x1 nyomsávos, M8 gyorsforgalmi úttá 
való fejlesztése szerepel az Országos Közúthálózat Fejlesztési Programban, tervezett megvalósulását 2015-
re irányozták elő. Naponta 200 buszjárat-pár és 16 vonatjárat -pár indul. 
A 83 sz. Városlőd – Pápa – Győr főút a kistérséget Városlőd közigazgatási területén érinti. Ez az út a 
Devecser központú sugaras szerkezet egyik összekötő körvonalszakaszát képezi.   
A körzet úthálózatának minősége az elmúlt években javult, de a tömegközlekedési lehetőségek romlottak. 
Vannak települések, ahonnan a munkába járás lehetőségei nagyon megnehezültek. 
A közvetlen nemzetközi összeköttetések közül a Budapest-Székesfehérvár-Szombathely-Szentgotthárd-
Jennersdorf-Graz vonal és a Budapest-Murakeresztúr egyvágányú vonal érinti a kistérséget. A vasúti 
fővonalat 2000-ben teljes mértékben villamosították, a vasúthálózat a térség 8 települését érinti. 
Az iparilag korábban is fejlett területnek tekintett Ajka város infrastrukturális ellátottsága jónak 
minősíthető. Ajka 1997 óta rendelkezik ipari parkkal, amely az Ajka-Bakonygyepest Ajkával összekötő út két 
oldalán, mintegy 160 hektáros területen terül el. A parkban jelenleg 27 gazdálkodó szervezet működik, ahol 
már közel 2500 főt foglalkoztatnak az ott található vállalkozások. Ajkán a korábbi nehéz ipari jelleget 
felváltotta a környezetkímélő feldolgozó iparág jellegű elektronikai és autóipari részegységeket gyártó 
jelleg. 
 
Foglalkoztatási és munkaerő-piaci szempontból a körzetben Ajka és Devecser városok töltenek be 
meghatározó szerepet, ami elsősorban a fémfeldolgozó ipar, az elektronikai ipar, a villamos- és hőenergia 
ellátás, a vegyipar, a kereskedelem, a szállítás, valamint az egészségügyi ellátás területén csúcsosodik ki. A 
jelentősebb, 100 főt meghaladó létszámot foglalkoztató munkáltatók többsége Ajkán található. E város 
jelentős hagyományokkal rendelkezik a gépészet, illetve az elektronika területén. Devecserben a 
közelmúltig a könnyűipari foglalkoztatók jelentettek tömeges munkalehetőséget, így az iparág napjainkban 
tapasztalható válsága súlyosan érinti a várost és környékét.  
A községekben a települési önkormányzatokon kívül erdészeti- és mezőgazdasági jellegű, illetve egyéb kis 
létszámot foglalkoztató vállalkozások működnek. A térségben az elmúlt évekhez képest megnőtt az 
őstermelők száma. A falvak munkavállalási korú lakosságának zöme – a helyi munkaerőpiac csekély 
felvevőképessége miatt – ingázásra kényszerül. Sokan vállalnak munkát a szomszédos megyei 
feldolgozóipari cégeknél, valamint a megyeszékhelyen működő munkáltatóknál. A térség nyugati határán 
fekvő Kerta község méreteit tekintve ugyan kisebb település, de közvetlen környéke munkaerő-piacára 
alapvető befolyással van, a helyi foglalkoztatók számos környező községben élő személyt alkalmaznak. A 
vasi megyehatárhoz közelebb fekvő falvak lakosai jellemzően Celldömölk, illetve Jánosháza térségében 
próbálnak elhelyezkedni. 
 
A kistérség munkaerőpiaca szempontjából fontos szerepet tölt be a Somló környéki szőlészet-borászat.  
 
1996-ban Ajkán kialakították az Ipari Parkot. Ennek területén 27 vállalkozás található, ahol már közel 2500 
főt foglalkoztatnak az ott található vállalkozások. Ajkán a korábbi nehéz ipari jelleget felváltotta a 
környezetkímélő feldolgozó iparág jellegű elektronikai és autóipari részegységeket gyártó jelleg.  
2010.-ben jött létre az Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség, amelynek célja, hogy javítson a térség 
foglalkoztatási helyzetén. A Partnerség 18 alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező munkavállaló 
számára biztosít munkahelyet 2013-ban illetve folyamatosan keresi az új munkalehetőségeket e célcsoport 
számára.  
 
A közel jövőben Ajkán nem várható új cég betelepülése. Fejlesztés, új munkaerő felvétele a Bourns és a 
Poppe Potthoff Kft-nél, Balaton FSK Kft-nél várható. Ezekre, az álláshelyekre azonban szakképzett emberek 
felvétele a jellemző, nem pedig az alacsony iskolai végzettségűeké. 
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3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások 

év 

regisztrált 
vállalkozás
ok száma 
a 
települése
n 

Kiskere
s-
kedelm
i 
üzletek 
száma 

vendéglát
ó-helyek 
száma 

állami 
szektorba
n 
foglalkozt
a-tottak 
száma 

kivetett 
iparűzési 
adó 

befizetett 
iparűzési 
adó 

működő 
foglalkoztatási 
programok 
száma helyben 

foglalkoztat
ási 
programokb
an részt 
vevők 
száma 

2008 948 425 143 na 1639047241 1525671808 
3(HEFOP, 
TÁMOP 1.1.1, 
TÁMOP 1.1.2) 

 na 

2009 2988 410 139 na 1512205324 1393993399 

3(TÁMOP 
1.1.1., TÁMOP 
1.1.3, TÁMOP 
1.1.2) 

na 

2010 3038 444 141 na 1421667192 1302505823 

3(TÁMOP 
1.1.3., TÁMOP 
1.1.1, TÁMOP 
1.1.2) 

na 

2011 3040 476 154 na 1306513951 1358510728 
3(TÁMOP 1.1.3, 
TÁMOP 1.1.1, 
TÁMOP 1.1.2) 

na 

2012         1268934254 1396627047 

3(, TÁMOP 
1.1.1, TÁMOP 
1.1.2) TÁMOP 
1.4.5 

na 

Forrás: TEIR, T-Star, 
önkormányzat adatai             

 
A fenti táblázatból látható, hogy a regisztrált vállalkozások száma, kiskereskedelmi üzletek, 
vendéglátóhelyek száma is nő a településen. Ezek a vállalkozások nagy általánosságban sajnos kényszerből 
jöttek létre. Sokan végzettségüknek megfelelően nem találtak munkát a térségben mivel a térségre 
jellemzően a közfoglalkoztatás kínál új munkahelyeket. A városban évek óta a nagy vállalatok stagnálnak, 
nincs új munkaerő felvétel. A Poppe + Potthof Hungária Kft-nél volt csak létszámbővítés, de ide csak 
jellemzően a szakképesítéssel rendelkezőket vették fel. Ezen okok miatt többen megélhetésük biztosítása 
érdekében vállalkozókká váltak.  

 
3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés 

  

elérhetősé
g átlagos 
ideje 
autóval 

autóbusz 
járatpárok 
száma 
munka-
napokon 

átlagos 
utazási idő 
autóbussz
al 

vonat járatok 
átlagos 
száma 
munkanapok
on 

átlagos 
utazási idő 
vonattal 

Kerékpár 
úton való 
megközelít-
hetőség 

átlagos 
utazási idő 
kerékpáro
n 

Legközeleb
bi centrum 

Ajka maga a környező kistelepülések centruma 

Megye-
székhely 

30 perc 41 60 16 40 perc nincs  - 

Főváros 100 perc 11 180 12 120 perc nincs  - 

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, 
önkormányzat adatai         
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Ajka közlekedési csomópont, a 8-as főút mellett helyezkedik el, valamint a várost átszeli a Szombathely-
Budapest vasútvonal. Naponta 200 buszjárat-pár és 16 vonatjárat-pár indul. Könnyen megközelíthető innen 
a megyeszékhely valamint Székesfehérvár is, de Vas megye irányába is megoldható vonattal a bejárás.  
 

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

 

A munkaügyi központ által támogatott tanfolyami lehetőségeket a regisztrált álláskeresők nagy 
érdeklődéssel figyelik évről évre. A tanfolyamok indulásáról csoportos tájékoztatók keretében történik meg 
a figyelem felhívás a munkaügyi kirendeltségen. Ezt követően az érdeklődők csoportos képzési, majd egyéni 
képzési tanácsadáson vesznek részt. A tanfolyamra jelentkező ügyfelek szinte mindegyike igényli ezt a 
szolgáltatást. Tekintettel arra, hogy a kirendeltségen 5 fő képzett tanácsadó dolgozik, a szolgáltatást 
igénylők 100%-a részesül tanácsadásban. A beszélgetés során elhangzottakat figyelembe veszik, és 
többnyire elfogadják a közösen kialakított álláspontokat.   

A képzések támogatásánál külön figyelmet fordítanak a fiatalok, első sorban a 25 év alatti pályakezdők 
képzésére. Az ő tanfolyamra történő jelentkezésük a következő okokra visszavezető vissza:  
 

 a középiskolát abbahagyták a szakma megszerzése előtt, így nem rendelkeznek szakképesítéssel, 

amit képzésen való részvétellel szeretnének pótolni; 

 Az iskolai rendszerű oktatásban megszerzett szakképesítésre mintegy „ráépülő képzéssel” 

magasabb tudást szerezzenek, pl. minősített hegesztő, NC-CNC, stb.; 

 Meglévő szakképesítés mellé nyelvvizsgát szerezzenek; 

 Az iskolarendszerű oktatásban megszerzett szakmában való elhelyezkedésük nem járt sikerrel, vagy 

mégsem a nekik megfelelő szakképesítést szerezték meg. 

  
A fiatalok foglalkoztatását segítő programok a különböző támogatási programok, amikor a munkaviszony 
létesítéséhez a munkaadó részesülhet bér és járulék (illetve szociális hozzájárulási adó) 50-100%-os 
támogatásában. 
Ilyen támogatás az első munkahely garancia program, amelynek keretében a pályakezdő álláskereső bérét 
és az azt terhelő járulékok 100%-át támogatja a kirendeltség, a tavalyi évben ez 4 hónapra nyújtott 
támogatás, az idei évben 6 hónapig folyósított támogatás, 3 hónapos továbbfoglalkoztatási 
kötelezettséggel. 
A Munkahelyvédelmi Akcióterv egyes intézkedései szintén a 25 év alatti munkavállalókat foglalkoztatók 
részére nyújtanak jelentős mértékű szociális hozzájárulási adókedvezményeket: a 27%-os szociális 
hozzájárulási adó helyett 14% mértéket kell megfizetni a munkavállaló 25. életévének betöltéséig. Abban az 
esetben, ha a 25 év alatti személy nem rendelkezik 180 nap munkaviszonnyal, a szociális hozzájárulási adót 
egyáltalán nem kell megfizetni a foglalkoztatás kezdetéstől számított 2 évig. A TÁMOP 1.1.2. program egy 
átfogó projekt, amelynek keretében képzéssel, támogatásokkal és egyénre szabott humán szolgáltatásokkal 
segíti a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű álláskeresőket, köztük a 25 év alatti 
pályakezdőket, hogy minél hamarabb vissza-, illetve bekerülhessenek a munkaerőpiacra. 
A korábbi években pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatásával, foglalkoztatási támogatással, 
valamint foglalkoztatást bővítő bértámogatással tudta a kirendeltség segíteni a pályakezdők mielőbbi 
elhelyezkedését.  
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3.2.12. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – fiatalok 

  van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását 
megkönnyítő programok a 
településen 

van  

ATFP, képzések, közfoglalkoztatás 

Első munkahely garancia program  

TÁMOP 1.1.2 "A hátrányos helyzetűek 
foglalkoztathatóságának javítása"  

fiatalok foglalkoztatását 
megkönnyítő programok a 
vonzásközpontban 

van 

Első munkahely garancia program 

TÁMOP 1.1.2 "A hátrányos helyzetűek 
foglalkoztathatóságának javítása"  

az oktatásból a munkaerőpiacra 
való átmenetet megkönnyítő 
programok a településen 

van 
önkéntes munka 

Első munkahely garancia program  

az oktatásból a munkaerőpiacra 
való átmenetet megkönnyítő 
programok a vonzásközpontban 

van Első munkahely garancia program 

Forrás: helyi adatgyűjtés     
 
A fiatalok számára meghirdetett programok is Uniós támogatással valósulnak meg, akárcsak a többi 
foglalkoztatást segítő kezdeményezések. Ezeknél, a programoknál az a probléma, ha betelik a létszámkeret, 
akkor az azon felüliek kimaradnak. Így nem nyújt 100%-os megoldást a fiatalok elhelyezkedéséhez.  

 
3.2.13. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – 
programokon részvevő  fiatalok száma 

év 

fiatalok 
foglalkoztatását 
megkönnyítő 
programok a 
településen 

fiatalok 
foglalkoztatását 
megkönnyítő 
programok a 
vonzáskörzetben 

az oktatásból a 
munkaerőpiacra 
való átmenetet 
megkönnyítő 
programok a 
településen 

az oktatásból a 
munkaerőpiacra 
való átmenetet 
megkönnyítő 
programok a 
vonzáskörzetben 

férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

2008 7 9 14 11  na na na na 

2009 2 4 2 5 na na na na 

2010 7 12 14 14 na na na na 

2011 10 8 14 12 na na na na 

2012 14 9 15 13 na na na na 

Forrás: helyi adatgyűjtés             
 
A foglalkoztatást megkönnyítő programok számának alakulása is tükrözi, hogy a válság hatására növekedő 
munkanélküliség csökkentéséhez járulnak hozzá ezek a kezdeményezések. Számuk emelkedést mutat, mely 
2010-2011-ben volt a legmagasabb. 
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3.2.14. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - felnőttek 

  van/nincs Felsorolás 

felnőttképző 
programok a 
településen 

van  

nyelvtanfolyam, számítástechnika, kompetencia fejlesztés, Munkaügyi 
Központ képzései, Schvéder Oktatási központ képzései 

-  Angol alapfok   

- Angol középfok   

- Autóbuszvezető D + GKI   

- Betanított varrómunkás   

- CNC-forgácsoló   

- Csontozó munkás   

- Élelmiszer- és vegyi áru eladó +  Pénztárgépkezelő   

-Fogyóelektródás, védőgázos ívhegesztő   

-Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő   

- Fröccsöntőgép-kezelő   

- Gyakorló ápoló   

- Hő- és hangszigetelő   

- Hulladékgyűjtő és –szállító   

- Karbantartó csőszerelő   

- Logisztikai ügyintéző   

- Mezőgazdasági vontató vezető   

- Műanyageksztruder kezelő   

- Német alapfok   

- Német középfok   

- Nyomdai gépkezelő   

- Panziós, falusi vendéglátó   

- Parkgondozó   

- Parkgondozó + kisgépkezelő   

- Pék   

-Ruházati eladó + Bolti pénztáros   

- Szakács   

- Szállodai szobaasszony + angol nyelv   

-Szállodai szobaasszony + német nyelv   

- Szárazépítő   

- Szerkezetlakatos   

- Szobafestő   

- Szociális gondozó és ápoló   

- Szőlőtermesztő   

- Targoncavezető + raktárkezelő   

- Tehergépkocsi-vezető C + GKI   

felnőttképző 
programok a 

van ugyanaz, mint előző 
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vonzásközpontban 

egyéb munkaerő-
piaci 
szolgáltatások a 
településen 

van 
 pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, 
pszichológiai tanácsadás, munkaerőpiaci és foglalkoztatási 
információnyújtás, mentori segítségnyújtás 

egyéb munkaerő-
piaci 
szolgáltatások a 
vonzásközpontban 

van 
 pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, 
pszichológiai tanácsadás, munkaerőpiaci és foglalkoztatási 
információnyújtás, mentori segítségnyújtás 

Helyi 
foglalkoztatási 
programok a 
településen 

van Közfoglalkoztatás, közmunka, ATFP, önkéntes munka 

Helyi 
foglalkoztatási 
programok a 
vonzásközpontban 

nincs   

Forrás: helyi 
adatgyűjtés     

 
A Munkaügyi Központ valamint az oktatással foglalkozó egyéb szervezetek képzéseit, programjait 
tartalmazza a fenti táblázat. Ezek általában ingyenesek vagy egy minimális összeg befizetése mellett 
igénybe vehető programok, képzések. Általában uniós támogatással megvalósuló projektek ezek. A 
szervezetek igyekeznek olyan képzéseket biztosítani, amelyre szükség van és a hiányszakmák kialakulását 
megakadályozhatja. 
 

3.2.15. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – 
programokon részvevő  felnőttek  száma 

év 

felnőttképző 
programok a 
településen 

felnőttképző 
programok a 
vonzásközpo
ntban 

egyéb 
munkaerő-
piaci 
szolgáltatáso
k a 
településen 

egyéb 
munkaerő-
piaci 
szolgáltatáso
k a 
vonzáskörzet
ben 

helyi 
foglalkoztatá
si programok 
a településen 

helyi 
foglalkoztatás
i programok a 
vonzáskörzet
ben 

férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

2008 81 56 148 114 245 265 469 508  na na   na na  

2009 30 49 58 94 511 651 998 1248  na na   na na  

2010 76 96 143 175 726 806 1345 1644  1 1   na na  

2011 49 63 103 122 765 789 1410 1551  1  1  na na  

2012 25 29 47 55 933 973 1807 1911  1  1  na na  

Forrás: helyi adatgyűjtés                   
 
A gazdasági válság hatásaként nőtt a munkanélküliség a városban. Emiatt a foglalkoztatást segítő 
szervezetek arra törekedtek, hogy segítség az emberek elhelyezkedését, akár képzéssel, akár 
munkaközvetítéssel vagy egyéb programokkal. Ennek köszönhető, hogy nőtt a szolgáltatások száma és 
elindultak helyi foglalkoztatási programok. 2009-ben írták ki a foglalkoztatási paktumok alakulását 
támogató uniós pályázatot. Ennek köszönhetően alakult meg a településen az Ajka Térségi Foglalkoztatási 
Partnerség, amely ugyancsak hozzájárul a munkanélküliek számának csökkentéséhez. 
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f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és 
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 

 

A korábbi években Ajka Város Önkormányzata programot indított a foglalkoztatás bővítésére, a központi 
munkahelyteremtő támogatás mintájára a helyi vállalkozásoknak nyújtott támogatást. A pályázat útján 
elnyerhető támogatás mértéke 200 000.- Ft/fő támogatást jelentett a foglalkoztatóknak új 
munkahelyenként.  
A Molnár Gábor Műhely Alapítvány elsősorban a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci 
integrációját segíti elő azzal, hogy munkalehetőséget biztosít számukra, ezáltal a munkaerő-piaci 
szempontból e hátrányos réteghez tartozók közösségbe kerülnek és visszaszoknak a rendszeres 
munkavégzéshez. 
A városban található még a Kristályvölgy Egyesület, ami szintén pályázati pénzből támogatva 
közfoglalkoztatást szerveztek az elmúlt években a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának segítése 
érdekében.  
A munkaerő-piaci szolgáltatásokat a Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségén valamennyi kirendeltséget felkereső ügyfél igénybe veheti. A kirendeltség munkatársai 
között 1 fő képzett munkavállalási tanácsadó, 2 fő szociális munkás és 3 fő szociálpedagógus dolgozik. 
Emellett 2 fő álláskeresői klubvezető. Így a munkaerő-piaci szolgáltatások széles skáláját tudja nyújtani a 
kirendeltség az ügyfelek részére, mind egyéni, mind csoportos foglalkozások keretében, mint pl.: 
munkaerő-piaci információnyújtás, munkavállalási tanácsadás, képzési tanácsadás, önéletrajzírás, 
álláskeresési tanácsadás, stb. 
A településen a Munkaügyi Központ szervezésében folyamatosan indulnak képzések, amelyeken a 
regisztrált munkanélküliek részt vehetnek.  
 
Emellett a Schvéder Oktatási Központ szervezésében több tanfolyam, képzés is indult már. Ezek közül 
vannak tandíjmentes és tandíjas képzések is. Sok esetben azonban az uniós pályázatoknak köszönhetően 
ezek ingyenesek vagy minimális önrész befizetése szükséges csak. Indultak már nyelvtanfolyamok, 
számítástechnikai tanfolyamok, valamint szakképzést adó képzések is.  
 
2010 óta működik a településen az Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség. Célja, hogy javítsa a térség 
foglalkoztatási helyzetét. Ebben az évben az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők munkaerőpiacra 
segítését támogatják. Ebbe a csoportba sorolhatók a 25. év alattiak, az 50. év felettiek, romák, alacsony 
iskolai végzettségűek, megváltozott munkaképességűek illetve a tartós munkanélküliek. Az ő számukra 
próbálnak a településen munkát biztosítani. 

 

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

 
3.2.16. számú táblázat – Mélyszegénységben élők és romák foglalkoztatása 

év mélyszegénységben élők Romák/cigányok 

2008 6 5 

2009 6 6 

2010 11 5 

2011 13 7 

2012 16 9 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
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A városban évről évre nőtt a mélyszegénységben élők önkormányzati intézményekben történő 
foglalkoztatottsága. Ez elsősorban a közfoglalkoztatási programoknak köszönhető illetve, hogy az FHT-ben 
részesülőknek minimum 1 hónap munkaviszonyt kell felmutatni. Ellenkező esetben elesnek a támogatástól. 
A mélyszegénységben élők, romák, akik önkormányzati intézményekben dolgoznak elsősorban a 
Családsegítő és Gondozási Központban helyezkedtek el 1 vagy maximum 3 hónap időtartamra. A többi 
intézménynél nem jellemző annyira a foglalkoztatásuk, mivel nem jellemzőek olyan munkakörök, 
amelyeket el tudnának látni. A Családsegítő és Gondozási Központnál takarítókként, konyhai kisegítőkként 
dolgoznak elsősorban. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
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.  
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.  
A roma származás miatti elutasítás is előfordul a településen. Sok esetben az álláskeresők visszajelzést sem 
kapnak a felkeresett munkáltatóktól a döntést illetően. 
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó 
támogatások 

 

E területen az Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő 
pénzbeli és természetbeni ellátási formák adhatók: 

Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális 
segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély. 

Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális 
ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély, 
rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás. Természetbeni ellátás továbbá a 
köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás. 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 1991. évi IV. tv. 

 

Munkaerőpiaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatások  

 

13/A. §55 (1) Az állami foglalkoztatási szerv és az állami felnőttképzési intézmény a munkahelykeresést, a 
munkához, valamint megfelelő munkaerőhöz jutást, továbbá a munkahely megtartását szolgáltatások 
nyújtásával is elősegíti. 

(2) A munkaerőpiaci szolgáltatások formái a következők: 

a) munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása, 

b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás, 

c) munkaközvetítés. 

(3) Az állami foglalkoztatási szerv a (2) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott munkaerőpiaci 
szolgáltatást a (4) bekezdés szerinti jogszabályban meghatározott feltételekkel az alábbiak szerint biztosítja: 

a) pályázati eljárás eredményeként támogatást nyújt, vagy 

b) a 41. § (3)–(4) bekezdése szerinti uniós források bevonásával megvalósuló programok esetében a 2011. 
évi CVIII. törvény rendelkezései alapján, közbeszerzési eljárás keretében vásárol. 

Képzések elősegítése 

14. § (1) Támogatható az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott, vagy elfogadott képzése annak a 
személynek, 

a) aki álláskereső, 

b) aki 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét – nem töltötte be, és a tanulói, 
hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési járadékra és álláskeresési segélyre nem szerzett 
jogosultságot, 

c) aki gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi 
segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül, 

d)aki rehabilitációs ellátásban részesül, 

e) akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az 
állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte, vagy 

f) aki közfoglalkoztatásban vesz részt, és a képzésben való részvételt vállalja, továbbá 

g) aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyek képzése akkor támogatható, ha a képzés 
időtartama hetente nem haladja meg a harminc órát, és 

a) a gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban részesülő személy képzése a gyermek egy 
éves – gyermekgondozási díj folyósítása esetén másfél éves – korának betöltését követően kezdődik meg, 
valamint 

b) a gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső 
tevékenységet nem folytat. 

 

(4) Képzési támogatásként 
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a) az (1) bekezdés a)–b) pontjában, valamint e)–g) pontjában meghatározott személy részére a b) pontban 
foglaltak kivételével 

aa) keresetkiegészítés vagy keresetpótló juttatás, valamint 

ab) a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése; 

b) az (1) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott személy, valamint a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra jogosult álláskereső részére az általános iskolai végzettség megszerzéséhez, vagy a szakképzés 
megkezdéséhez, a külön jogszabályban meghatározott bemeneti kompetenciák megszerzéséhez szükséges 
képzésben történő részvételhez a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése adható. 

14/A. § (1) Az állami foglalkoztatási szerv a – külön jogszabály szerint érvényes munkaerőigénnyel 
rendelkező – munkaadóval, a munkaadó erre irányuló kérelme esetén megállapodást köt arra vonatkozóan, 
hogy 

a) az állami foglalkoztatási szerv a munkaerőigény kielégítése érdekében képzési támogatást nyújt 
álláskeresők számára a munkaerőigényben meghatározott munkakör betöltéséhez szükséges, állam által 
elismert szakképesítést nyújtó képzésben, vagy munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység 
gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére irányuló képzésben (betanító képzésben), valamint a 
közúti közlekedés C, D és E járműkategóriájára érvényes vezetői engedély és gépjárművezetői képesítési 
igazolvány megszerzését biztosító képzésben történő részvételhez, 

b) a munkaadó vállalja, hogy az a) pontban meghatározott álláskeresővel vagy a képzés megkezdését 
megelőzően, vagy a képzés alatt, vagy a képzés által nyújtott szakképesítés megszerzését követően 
munkaviszonyt létesít. 

 

Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások 

 

16. § (1) A munkaadó részére külön jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű személy 
munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához a munkabér és járuléka legfeljebb ötven százalékának, 
megváltozott munkaképességű személy esetében legfeljebb hatvan százalékának megfelelő összegű 
támogatás nyújtható, ha a munkaadó 

a) a foglalkoztatást legalább a támogatás folyósításának időtartama alatt vállalja, és 

b)a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban a munkavállaló munkaviszonyát a 
működési körében felmerülő okból felmondással nem szüntette meg, és 

c) kötelezettséget vállal arra, hogy a b) pont szerinti munkaviszony megszüntetésére a támogatás 
folyósításának időtartama alatt sem kerül sor. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás legfeljebb egyévi időtartamra, a legalább huszonnégy 
hónapja álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatásához legfeljebb kétévi időtartamra nyújtható. 

(3)87 Ha a munkaadó a szövetkezetekről szóló törvény szerinti szociális szövetkezet, a támogatás mértéke 
a munkabér és járuléka legfeljebb 70 százalékáig terjedhet feltéve, hogy a munkaadó vállalja a hátrányos 
helyzetű személy továbbfoglalkoztatását legalább a támogatás folyósítási időtartama 50 százalékának 
megfelelő időtartamra. 

(4)88 A (3) bekezdésben meghatározott támogatás esetén a támogatás és a továbbfoglalkoztatás együttes 
időtartama legfeljebb egy év, a legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként nyilvántartott személy 
foglalkoztatása esetén legfeljebb két év lehet. 

 

24. § Az álláskereső részére – az e törvényben meghatározott feltételek szerint – álláskeresési ellátásként 
álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár. 

 

Álláskeresési járadék 

 

25. § (1) Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki 

a) álláskereső, 
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b) az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap – a 27. § (1) bekezdésében 
meghatározott – jogosultsági idővel rendelkezik, 

d) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami 
foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. 

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában előírt feltételek alkalmazásában a munkahely akkor megfelelő, ha 

b) egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére alkalmas, 

c) a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetőleg – amennyiben az álláskeresési járadék 
összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb – a kötelező legkisebb munkabér összegét eléri, 

d) a munkahely és a lakóhely közötti naponta – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás 
ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő 
férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg, 

e) az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik. 

(3) A megváltozott munkaképességű álláskereső esetében az (1) bekezdés d) pontjában előírt feltétel 
alkalmazásában a munkahely akkor megfelelő, ha megfelel a (2) bekezdés a)–c) és e) pontjában foglalt 
feltételeknek, és a munkahely és a lakóhely közötti naponta – a megváltozott munkaképességű álláskereső 
által igénybe vehető közlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje a két órát nem haladja meg. 

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogosultsági idő időtartamába nem számítható be a 
fizetés nélküli szabadság harminc napot meghaladó időtartama, kivéve, ha annak igénybevételére 

a) háromévesnél – ha a munkavállaló a gyermek gondozása céljából gyermekgondozási segélyben 
részesül, tizennégy évesnél – fiatalabb gyermek gondozása, vagy tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek 
otthoni ápolása [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 128. § és 130. 
§], valamint 

b) közeli hozzátartozó ápolása [Mt. 131. § (1) és (2) bekezdése], továbbá 

d) önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatteljesítés miatt kerül sor. 

 (5) Az álláskereső részére a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő, rövid időtartamú 
munkalehetőség felajánlható. 

(6) Az álláskeresési járadék folyósításának időtartama alatt folytatott alkalmi foglalkoztatásnak minősülő 
munkaviszony időtartama az álláskeresési járadék folyósítási idejének kimerítését vagy megszüntetését 
követően megállapított álláskeresési járadék esetében nem vehető figyelembe jogosultsági időként. 

Álláskeresési járadék mértéke 

26. § (1) Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző, vagy – ha az álláskeresőként 
való nyilvántartásba vételre későbbi időpontban kerül sor – az álláskeresőnek az álláskeresővé válását 
megelőző négy naptári negyedévben az ezen időszakkal érintett jogviszonyokban elért, a 
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 19. §-ának (3) bekezdésében meghatározott munkaerő-
piaci járulék alapja (a továbbiakban: járulékalap) havi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani. A 
havi átlagos összeg kiszámítása során ezen időszak alatt elért járulékalap összegét osztani kell azoknak a 
hónapoknak a számával, amelyekben az álláskeresőnek volt járulékalapot képező jövedelme. Ha az 
álláskereső adott hónapban nem az egész hónapra vonatkozóan rendelkezik járulékalappal, akkor a 
hónapot a havi átlagos összeg kiszámítása során töredékhónapként kell figyelembe venni. 

(2) Ha az álláskereső az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben több munkaadóval állt 
munkaviszonyban, vagy több vállalkozói tevékenységet is folytatott, vagy munkaviszonyban állt és 
vállalkozói tevékenységet is folytatott, az álláskeresési járadék összegét valamennyi munkaadónál, illetőleg 
vállalkozói tevékenysége során elért járulékalap alapulvételével kell az (1) bekezdés szerint kiszámítani. 

(3) Megelőző négy naptári negyedévi járulékalap hiányában a járadék számításának alapja a négy naptári 
negyedévnél rövidebb időszakban elért járulékalap havi átlagos összege. Ha a megelőző négy naptári 
negyedévben egyáltalán nincs az álláskeresőnek járulékalapja, akkor az álláskeresési járadék 
megállapításának alapja a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 130 százaléka. 

(4) Az egy napra járó álláskeresési járadék számításának alapja az (1) és (3) bekezdésben meghatározott 
összeg harmincad része. 
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(5) Az álláskeresési járadék napi összege a (4) bekezdés alapján meghatározott járadékalap 60 százaléka, 
legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegének megfelelő 
összeg. 

 (7)A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló rendeletek hatálya alá 
tartozó személyek esetében az Európai Gazdasági Térség másik tagállamában szerzett bért, szakmai 
jövedelmet vagy átlagkeresetet az (1) bekezdésben meghatározott járulékalapként kell figyelembe venni. 

(8) A 27. § (12) bekezdésében meghatározott ideiglenes ellátás összege a kérelem benyújtásának 
időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér 60 százaléka. 

 

Nyugdíj előtti álláskeresési segély 

 

30. § (1) Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (a továbbiakban: álláskeresési segély) 
kell megállapítani, ha 

a) rendelkezik a 25. § (1) bekezdésének c)–d) pontjában, meghatározott feltételekkel, és 

b) a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb 
öt év hiányzik, és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült és az álláskeresési járadék 
folyósítási időtartamát kimerítette, vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési 
járadék folyósítását az állami foglalkoztatási szerv – kereső tevékenység miatt – megszüntette és az 
álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerzett jogosultságot, 

c)az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy a b) pontban meghatározott megszüntetését 
követően három éven belül betöltötte a b) pontban meghatározott életkort, és 

d)rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és, 

e) korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti 
bányászjáradékban nem részesül. 

(2) Az álláskeresési segély összegét a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb 
munkabér összege 40 százalékának alapulvételével kell megállapítani. Ha a 26. § (1) bekezdésében 
meghatározott járadékalap az előbbi összegnél alacsonyabb volt, az álláskeresési segély összegét a 
járadékalap alapulvételével kell megállapítani. Az egy napra járó álláskeresési segély összege az előzőekben 
foglaltak szerint meghatározott segélyalap harmincad része. 

(3) Az álláskeresési segély az álláskereső öregségi nyugdíj, megváltozott munkaképességű személyek 
ellátása jogosultságának megszerzéséig terjedő időtartamra folyósíthat. 

 

Költségtérítés 

 

32. § Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, valamint a 
munkahelykereséssel kapcsolatos (ideértve a lakóhelyétől az állami foglalkoztatási szervhez történő oda- és 
visszautazást, valamint az állami foglalkoztatási szerv által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi 
szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazást is), a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült 
indokolt helyközi utazási költséget meg kell téríteni. Jogszabály az álláskereső részére az e §-ban felsorolt 
okokból felmerült, indokolt helyi utazási költségek megtérítéséről is rendelkezhet. 

 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti lakónépesség 
száma 

segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 22291 658 3,0% 

2009 22078 639 2,9% 

2010 21858 426 1,9% 

2011 21725 45 0,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   
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Az álláskeresési segélyben részesülők számában erőteljes csökkenés figyelhető meg, azonban ez nem 
csupán a munkanélküliek számának csökkenése miatt következett be. A jogszabályi környezet változása 
miatt - Flt 30. §-a rendelkezik arról, hogy 2011. január elsejét követően miként változik az álláskeresési 
segélyre való jogosultság - sok ember kikerült az ellátás alól. Ennek a folyamatnak köszönhető ez a 
látványos csökkenés az adatokban.  
 
 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 

nyilvántartott álláskeresők száma 
álláskeresési járadékra 
jogosultak  

fő fő % 

2008 3881 1205 31,0% 

2009 7790 3091 39,7% 

2010 6662 1387 20,8% 

2011 4963 1112 22,4% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
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Az álláskeresési járadékban részesülők számában, 2009-ben emelkedés tapasztalható majd ezt követi egy 
erőteljes csökkenés. A gazdasági válság következtében sok ember vesztette el a munkáját, ezért 
emelkedett meg jelentősen a jogosultak száma. A válság lecsengésének köszönhetően ez a szám visszaállt a 
2008. évi állapothoz, sőt kisebb mértékű csökkenés is tapasztalható 2008. évhez képest. A jogszabályi 
változások miatt többen kikerültek a járadékban részesülők köréből.  

 
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek száma 

év 

rendszeres 
szociális 
segélyben 
részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési 
támogatás) 

Azoknak a száma, akik 30 
nap munkaviszonyt nem 
tudtak igazolni és az FHT 
jogosultságtól elesett  

Azoknak a 
száma, akiktől 
helyi 
önkormányzati 
rendelet 
alapján 
megvonták a 
támogatást 

fő 
15-64 
évesek %-
ában 

fő 
munkanélküliek 
%-ában 

2008 3240 15     5 0 

2009 696 3 5820 75 3 0 

2010 588 3 4800 72 6 0 

2011 924 4 4032 81 10 0 

2012 672   4068   8 0 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal    
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A rendszeres szociális segélyben részesülők száma 2008. évhez képest jelentősen lecsökkent. Ez a változás a 
jogszabályi háttér módosulása miatt következett be. A rendszeres szociális segélyben részesülők egy része 
átkerült a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőkhöz. Emiatt magas 2009-ben a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban részesülők száma. A válság hatásainak enyhülése pedig hozzájárult a 
munkanélküliség csökkenéséhez. Ennek a folyamatnak köszönhető, hogy a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülők száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás jogosultságától elesettek száma növekedett, majd 2011-től csökkent. Ez az önkéntes munka 
megjelenésének is köszönhető.  
 
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. 
Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség) 

gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a 
területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét  

A lakásfenntartási támogatás adását az 1993. évi III. törvény, azaz a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló törvény szabályozza. Ennek a 38.§ foglalkozik a normatív lakásfenntartási támogatással. 
A lakásfenntartási támogatás nyújtását helyi rendelet nem szabályozza, mivel a törvény nem teszi lehetővé 
2011 szeptember óta a helyi szinten történő támogatás adását. A lakásfenntartási 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 jegyző a villanyáram-, 
a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez 
vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletéhez, a közös költséghez, illetve a 
tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt. A lakásfenntartási támogatás alanyi jogon, 
normatív alapon állapítható meg. 

 

a) bérlakás-állomány 

 
TEIR adatok alapján 2011-ben Ajkán a város teljes lakásállománya 12 619 db volt. Ennek körülbelül 5 %-a 

az amely bérbeadással kerül hasznosításra. Ennek az oka egyrészt az, hogy magas azoknak az 
ingatlanoknak a száma, melynek lakói kiöregedtek, meghaltak, és az örökösök az alacsony árak miatt nem 
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kívánták eladni azokat, hanem inkább megtartották és – amennyiben lehetőségük nyílt rá – bérbeadással 
hasznosították azokat. Több lakás is üresen áll, mivel az emberek többsége nem tudja kifizetni az előleget 
vagy éppen a kauciót anyagi helyzete miatt. 
Az Önkormányzat szociális lakásállománya az elmúlt évek során folyamatosan csökkent. Míg 2008-ban 

121, addig 2011-ben már csak 83 volt az önkormányzat tulajdonában. 
 
3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

év 
összes 
lakásállomány 
(db) 

  

bérlaká
s 
állomán
y (db) 

  
szociális 
lakásállom
ány (db) 

  

egyéb 
lakáscé
lra 
használ
t nem 
lakáscé
lú 
ingatla
nok 
(db) 

  

    

ebből 
elégtelen 
lakhatási 
körülmények
et biztosító 
lakások 
száma 

  

ebből 
elégtele
n 
lakhatás
i 
körülmé
nyeket 
biztosító 
lakások 
száma 

  

ebből 
elégtel
en 
lakhatá
si 
körülm
ényeke
t 
biztosít
ó 
lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 
körülmé
nyeket 
biztosító 
lakások 
száma 

2008 12589 0 25 0 121 0 0 0 

2009 12600 0 52 0 84 0 0 0 

2010 12610 0 52 0 83 0 0 0 

2011 12619 0 43 0 83 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatok       
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A lakások számában kismértékű emelkedés tapasztalható 2008. óta. Az összes lakásállományon belül 
beszélünk szociális és egyéb bérlakásról. Az egyéb bérlakásokon belül megkülönböztetjük Ajkán a piaci 
alapú, valamint a költség alapú bérlakásokat. A költségalapú bérlakások, pályázatokból felújított, származó 
lakások, amelyeket kedvezőbb feltételekkel lehet bérelni, mint a városban található, de nem önkormányzati 
tulajdonban lévő lakást. A piaci alapú lakások az orvosi lakások, amelyek nagy része üresen áll. Az 
önkormányzat ezeket, a lakásokat a közel jövőben értékesíteni szeretné. 
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A bérlakásról és a szociális bérlakásokról Ajka városa a 30/1993. évi (XII.28.) rendeletben rendelkezik.  
Egyéb bérlakás az az önkormányzat tulajdonában lévő lakás, amely nem tartozik a szociális bérlakás 
kategóriába és bérleti díját költség- vagy piaci alapon állapítja meg a Képviselő testület. 
A bérlakások száma 2009-ben látványosan megemelkedett, miközben a szociális lakások száma csökkent. 
Ennek oka, hogy a pályázati támogatásból épült/felújított ingatlanok bekerületek a bérlakás kategóriába 
illetve a szociális bérlakásokból ebbe a kategóriába soroltak át lakásokat, mint például a költség alapúakat. 
2010-ben és 2011-ben értékesítésre kerültek az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások, emiatt a 
lakások számában csökkenés tapasztalható.  
 

b) szociális lakhatás 

 

 
 



 44 

Szociális bérlakás az a lakás, amely a város önkormányzata tulajdonában van és szociális körülményei 
alapján a rászoruló részére a Humán és Népjóléti Bizottság utal ki. Bérbevételre az jogosult, akinek a 
családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
a 150 %-.át, egyedül élőként pedig az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. 
A 2009. évi csökkenés az előbbi bekezdésben kifejtett átcsoportosítás miatt történt. A szociális lakások 
számában változás 2010 óta nem történt. 
A szociális lakások az összes lakásállomány 0,65 %-át, a költségalapú önkormányzati bérlakások pedig a 0,35 
%-át teszik ki. A város belterületén található szociális bérlakások mindegyike ki van adva, azonban a 
városközponttól távoli szociális bérlakások között sok üres van. A szükséglakások száma a településen 10., 
ebből 3 lakás üres. Összességében elmondható, hogy az önkormányzat képes lakhatási lehetőséget 
biztosítani a szociálisan rászoruló igénylők számára. 
 

b) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 
Az önkormányzatnak egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanokról nincs információja. 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség) 
gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a 
területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét 2013. január 1-
jétől. 

 

A lakásfenntartási 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 jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a 
csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti 
kölcsön törlesztő-részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási 
támogatást nyújt. 

 

A lakásfenntartási támogatás alapnyi jogon, normatív alapon állapítható meg. 

 
3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási 
támogatásban részesítettek 
száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők 
száma 

2008 1509 0 

2009 1284 0 

2010 1134 0 

2011 1743 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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Ajkán adósságcsökkentési támogatás nincs, csak lakásfenntartási támogatást lehet igényelni. Emiatt nullás 
a táblázat. Az évek során az a lakásfenntartási támogatást igénylők száma ingadozást mutat. 2009-2010-ben 
csökkenés, majd 2011-ben egy erőteljes növekedés figyelhető meg. Ez a változás azonban elsősorban a 
jogszabályi változásoknak köszönhető és nem pedig a munkanélküliséggel összefüggő oknak. 2011-ben jóval 
kedvezőbbek lettek a feltételek és több ember kapott jogosultságot erre a támogatási formára.  

 

 
 

f) eladósodottság 

 
Az ajkai önkormányzat csak lakásfenntartási támogatásokkal foglalkozik, adósságcsökkentéssel egyáltalán 
nem. A végrehajtó iroda elmondása szerint a településen leggyakoribb a fűtés számlatartozás. Emellett 
rengeteg a közműtartozás, víz, áram, sőt még telefon is. Azonban ezeket nem fizetés esetén kikapcsolják a 
szolgáltatás, 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 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. 
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3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
Jelen Helyi Esélyegyenlőségi Program készítésekor e pályázati kiírások definícióját igyekeztünk alkalmazni, 
mely szerint szegregátumnak nevezzük azokat a földrajzilag egybetartozó és elhatárolható területeket, ahol 
a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem 
rendelkezők aránya az aktív korú lakosságon (15-64 éves korosztály) belül eléri, illetve meghaladja az 50 %-
ot. 
Ajkán nincs telep, sem szegregátum ezért ezzel a fejezettel nem foglalkoztunk. A hozzákapcsolódó 
táblázatokban nullás adatok szerepelnek, melyek a HEP mellékletében lesznek megtalálhatók. 
 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
A 2011. évi CLXXXIX törvény (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény), 13§ (1) bekezdése is 
foglalkozik az önkormányzatok egészségügyi szolgáltatásairól. Ez alapján a helyi közügyek valamint a 
helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik az 
egészségügyi alapellátás, valamint az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások biztosítása. 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi 
alapellátás körében gondoskodik: 
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 
A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik  
a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 
b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és ennek 
esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel 
rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát, 
d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló 
egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. 
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. 
A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított 
ellátásokat. 
Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai 
szociális munka, nappali ellátás. 
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a 
rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális 
szociális intézmény. 
Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a 
társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi pénzbeli és 
természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és biztosítása, a 
betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyító-megelőző ellátás, a 
tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és egyéb szükségletek kielégítése során.  
Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi intézmények 
használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb kockázattal járó 
gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban (szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát. 
 
A továbbiakban azt igyekszünk bemutatni, hogy Ajkán hogyan alakul az egészségügyi és szociális 
ellátásokhoz való hozzáférés. A bemutatás alapvetően a város egészére vonatkozik – azonban a 
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helyzetelemzés elvégzését követően feltárt problémák beazonosításánál, valamit a problémák megoldására 
vonatkozó intézkedési terv(ek) kialakítása során igyekszünk a jelen fejezet középpontjában álló célcsoport 
(mélyszegénységben élők és romák) helyzetére fókuszálni. 
 

 az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

A város önkormányzata kötelező feladatai között – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152 § (1) 
bekezdése alapján –az alábbi egészségügyi alapellátás körébe tartozó feladat ellátásáról gondoskodik: 

• a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról 12 felnőtt és 6 házi gyermekorvosi körzetben, vállalkozó 
orvosokkal, feladat-ellátási szerződés alapján, főként önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelőkben, 

• a fogorvosi alapellátásról 6 fogorvosi körzetben, vállalkozó fogorvosokkal feladat-ellátási szerződés 
alapján, részben saját tulajdonú, részben önkormányzati tulajdonú, illetve önkormányzat részére tartós, 
ingyenes használatba adott fogorvosi rendelőkben, 

• az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról felnőtt és házi gyermekorvosi ügyelet formájában, 
főként területi ellátási kötelezettségű háziorvosokkal és részben un. külsős orvosokkal, közreműködési 
szerződés alapján 

• a védőnői ellátásról 9 területi védőnői körzetben, önkormányzati tulajdonú védőnői tanácsadókban 

• iskola-egészségügyi ellátásról főként vállalkozó ifjúság-egészségügyi orvosokkal, közreműködői 
szerződés, illetve feladat-átvállalási megállapodás alapján, az iskolákban lévő orvosi rendelőkben, egy 
ifjúság-fogorvossal, valamint 6 iskolavédőnői körzetben alkalmazott védőnővel 

A városban – valamint megyei szinten is – a legjelentősebb egészségügyi szakellátást nyújtó intézmény a 
Magyar Imre Kórház. 

Ajkán az egészségügyi alapellátási feladatok az Egészségügyi Alapellátási Intézményben zajlanak. Itt 
rendelnek a vállalkozó háziorvosok, fogorvosok, ifjúsági/gyermekorvosok. Kötött feladat-ellátási, feladat 
átvállalási és közreműködői megállapodások, valamint a finanszírozó hatósággal kötött finanszírozási 
szerződésből fakadó források biztosításával. Az orvosok az Ajkait Kft részére rezsi költséget fizetnek 
rendelőjük után. A sürgősségi betegellátást kistérségi szinten biztosítja a Központi Ügyeleten. 

 
 
 
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 
Felnőttek és gyermekek 
részére tervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi 
gyermekorvosok 
által ellátott 
szolgálatok 
száma 

2008 0 12 7 

2009 0 11 6 

2010 0 11 6 

2011 0 11 6 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 
2008-ban magasabb volt a háziorvosi praxisok száma. A felnőtt háziorvosok száma haláleset miatt csökkent, a 
gyermek háziorvosoké pedig nyugdíjazás miatt. Ez a változás nem okozott problémát a gyermek körzeteknél, 
mivel a gyermek létszám folyamatosan csökken, ezért nincs szükség ennyi gyermekorvosra. Várhatóan 2013-ban 
nyugdíj miatt 5-re csökken ez a létszám, de így is gond nélkül ellátható a szolgálat. Probléma a felnőtt 
háziorvosoknál jelentkezik, hiszen nagy körzetek alakultak ki és jóval több ellátott beteg van, mint amire az 
orvosoknak keretlétszáma van. Emiatt sok esetben több beteget látnak el, mint amire támogatást kapnak. 2013-
tól 12-re emelkedik a felnőtt háziorvosok száma. Ennek köszönhetően javul a helyzet, de még mindig nem 



 48 

megoldott. Probléma, hogy nem jönnek a településre új orvosok, házi orvosi szolgálatot ellátni, mivel nem éri 
meg annyira, mint esetleg egy külföldi munkalehetőség. Önkormányzat által nyújtott támogatásokkal (pl épület 
felújítás, korszerűsítés támogatás) kedvezőbb környezet lenne kialakítható  
 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 615 

2009 679 

2010 698 

2011 551 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 2008-tól emelkedést mutat, majd 2011. évben 
jelentős csökkenést. Ez a változás a helyi szabályozások módosításának köszönhető. Ugyanis 2008-ban Ajka 
Város képviselő-testülete rendeletben megemelte a jövedelmi határt, amely alapján több igénylő lett 
jogosult erre az ellátási formára. Ez miatt emelkedett az ellátottak száma. Azonban 2011-ben a jövedelmi 
határt a Képviselő-testület lecsökkentette, emiatt többen kiszorultak az ellátás alól. 

 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év 
ápolási díjban részesítettek 
száma 

2008 88 

2009 92 

2010 100 

2011 101 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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Az ápolási díjban részesülők száma kis mértékben, de növekszik. Ezt az ellátási formát, az a személy veheti 
igénybe, akinek a családjában tartós beteg van, aki ápolásra szorul. Az ápolási díj megállapítása ugyancsak 
jövedelemhatártól függ. Az emelkedés annak tudható be, hogy az az aktív korú munkanélküli, aki nem talál 
állást, de családjában van tartós beteg ápolási díjat igényelhet. Ez által javíthatja jövedelmi helyzetét, addig 
is, amíg nem talál munkát. Elmondható, hogy az emelkedés a munkanélküliséggel függ össze.  

 
 

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 
(népegészségügyi szűrések: méhnyakrák szűrés a 25-65 éves nőknek –helyben igénybe vehető, és 
emlőszűrés a 45 -65 év közötti nőknek Veszprém Megyei Kórházban vehető igénybe ). 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. 

 
Ajkán évente több alkalommal szerveznek tüdőszűrést, vércukorszínt, mérést. Az elmúlt évek során 
rendszeres volt a helyiek tájékoztatása a különböző szűrővizsgálatokról, oltásokról. Informálták a lakókat az 
újonnan megjelenő lehetőségekről is. Azonban fontos lenne lakosság egészségkultúrájának fejlesztése. 
Hiszen sokan otthon nem tartanak megelőzés céljából semmilyen gyógyszert. Emellett szükség lenne 
rendszeres felvilágosító programokra, előadásokra. Több alkalommal vannak ilyen a városban, de 
rendszeresen, hanem alkalmanként. 
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
Ajkán a fejlesztést a Nevelési Tanácsadó, a mozgásszervi rehabilitációt pedig az ajkai Kórház végzi.  
A Nevelési Tanácsadó szolgáltatásait bárki ingyenesen igénybe veheti. 16 éves kori alatti gyermekek esetén 
csak szülői beleegyezés szükséges ezen kor felett pedig már erre sincs szükség. Jelenleg logopédia és a 
nevelési tanácsadás a feladata az intézménynek, de 2013 szeptemberétől ez bővülni fog a 
gyógytestneveléssel valamint a fejlesztő felkészítéssel.  
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Az intézmény a következő feladatokat végzi:  
- Tanácsadás-konzultáció, ebbe beletartozik a 4 üléses serdülő konzultáció is. 
- Vizsgálat, melyet szakértői bizottság végez. Lehet pszichológiai, logopédiai, pedagógia.  
- Terápia biztosítása. Ez lehet fejlesztő pedagógiai, pszichológiai. 

A Nevelési Tanácsadó működése során figyelembe veszi, a szülők igényeit s alkalmazkodik azokhoz. Az 
intézmény munkatársai a foglalkozásokat úgy szervezik, hogy nézik a szülők munkarendjét. Emellett 
lehetőség van arra, hogy a foglalkozásokra a gyermekeket hol az édesapa hol az anya, ha ez nem 
lehetséges, akkor pedig valamelyik nagyszülő hozza el. Három műszakos munkarend esetén is figyelembe 
veszik a szülők időbeosztását. Így minden esetben előzetesen egyeztetnek a munkatársak a gyermekek 
hozzátartozóival. A településről hiányzik a gyermekpszichiátria. Ha egy gyermeknek szüksége lenne rá, 
akkor a Tanácsadó jogosult a gyermeket továbbküldeni. Mindezek miatt javasolt lenne gyermekpszichiáter 
foglalkoztatása a településen. 
 
A Magyar Imre kórház 55 ágyas vegyes profilú rehabilitációs osztályt működtet. Ide a betegek beutalóval 
kerülhetnek be. Beutalót bárki kaphat, akinek mozgásszervi rehabilitációra van szüksége. Az osztályra 
mozgásszervi tünetekkel járó betegségek esetén kerülhetnek be a páciensek. Az osztályon nemcsak Ajka, 
hanem a vonzáskörzetben élők ellátása is történik. Bárki jogosult ellátásra anyagi, szociális körülményeitől 
függetlenül. A kezelésre körülbelül 1-1,5 hónapos várólista van, azonban az akut betegek elsőbbséget 
élveznek.  
 
A következő kezelési formák vehetők igénybe: 
 
- gyógytorna (egyéni, csoportos) 
- Fizikoterápia (elektromos kezelések) 
- Masszázs 
- Ergoterápia (cselekvés terápia) 
- Logopédia 
- Neuropszichológia 

 

Fekvő-beteg ellátáson kívül, járó-beteg ellátás, - ehhez kezelőlapra van szükség, amelyet akár a háziorvos 
is kiírhat - illetve rehabilitációs szakrendelés is működik. 

Jelenleg a kórház rehabilitációs osztályának felújítása zajlik. Ennek során, nagyobb területen, korszerűbb 
eszközökkel és hidroterápiás lehetőséggel bővül az ellátás. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
A településen minden iskola, óvoda étkeztetését ugyanaz a szolgáltató végzi, ez a Bakonygaszt ZRT. 
Probléma, hogy gyermekekre és felnőttekre együttesen főznek, különbségtétel nélkül. A felnőttek, fizikai 
munkát is végző felnőttek napi energia bevitele és a tápanyag összetétel igényük is más. Azonban ugyanazt 
az étel kapják, mint a gyermekek. Jelenleg nincs jogszabály, ami ezt a problémát megoldaná. A jogszabály 
elfogadása folyamatban van így vélhetően hamarosan javulni fog ez a helyzet. Jelenleg az Országos 
Tisztiorvosi Hivatal 1/2011. számú normatív utasítása van, ami ezt a kérdést szabályozza. Azonban ez nem 
kötelező érvényű. Ajkán a bölcsödének van külön főzőkonyhája így elmondható, hogy a kisgyerekek ellátása 
megfelelő.  
 
Mivel jogszabály még nincs elfogadott ezért a konyhák ellenőrzése sem folyamatos. Az ellenőrzést a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete végzi. Ajka térségi 
felmérést 2008-ban végeztek. Ebből a felmérésből kiderült, hogy túl sok sót használnak az ételek 
elkészítéséhez, valamint kevés tej, tejtermék, zöldség, gyümölcs van a kínálatban. A közétkeztető konyhák 
működésének, tisztaságának, ellenőrzésének élelmiszer biztonsági szempontból történő felülvizsgálata, 
ellenőrzése jelenleg már a VEMKH Devecseri Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer –ellenőrző 
Hivatal feladatai közé tartozik. A VEMKH Ajkai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet az étkeztetés 
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mennyiségi és minőségi összetételét vizsgálhatja és vizsgálja, jelen pillanatban az anyagban említett ajánlás 
figyelembe vételével. 
2013. évben indult a „menza minta – minta menza” program, amelyhez a konyhák, menzák önkéntesen 
csatlakozhatnak, bizonyos feltételrendszer alapján. A program célja a mennyiségileg  és minőségileg 
egyaránt egészséges táplálkozás közétkeztetésben való bevezetése,  meghonosítása, lehetőség szerint helyi 
termelőktől vásárolt alapanyagok, nyersanyagok alkalmazásával, felhasználásával. 

 
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

2013 tavaszán került kidolgozásra Ajka város sportkoncepciója 2013-2018-ig. Ebben megfogalmazásra 
kerülnek a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékkal élők lehetőségei a város sportjában. 

A sportkoncepció szerint „a sport lehetőséget teremt a hátrányos helyzetű csoportok integrálására, illetve a 
fogyatékkal élők bevonására a közösségi élményt nyújtó szabadidős tevékenységekbe vagy különböző 
szintű versenyekbe egyaránt.” 
Kiemelt feladatként jelöli meg az önkormányzat számára a „hátrányos helyzetű fiatalok sportolási 
esélyeinek növelését, a fogyatékkal élők sportolási lehetőségének biztosítását, a rendszeres, folyamatos 
sport programokon keresztül a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatását, az esélyegyenlőség 
kialakítását.” 
A sportkoncepció fő stratégiai céljai között szerepel az „egészségkárosultak, a tanulásban értelmileg és 
mozgásban akadályozottak sportjának fokozott figyelemmel kísérése, szervezeteik működtetéséhez, 
rendezvényeik lebonyolításához támogatási lehetőségek biztosítása.” 

Ajkán a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ Sportcentruma koordinálásával számos 
szabadidős tevékenység zajlik. Az általa nyújtott sportkínálatot és sportszolgáltatásokat mindenki igénybe 
veheti mindenféle megkülönböztetés nélkül. 

Mindenki számára adott a lehetőség, hogy részt vegyen a városi kispályás bajnokságban, a 
tekebajnokságon, a természetjárók által szervezett túrákon, futóprogramjainkon, stb. A kispályás bajnokság 
állandó résztvevője a „Romák” nevű csapat. Nemre, korra, származásra való tekintet nélkül ingyen 
használhatja mindenki az önkormányzat tulajdonában lévő sportpályákat különböző szabadidős 
tevékenységekre. (kocogás, lakossági gimnasztika)  

A Molnár Gábor Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI diákjai az egész év folyamán naponta 
használhatják testnevelés óráik keretében a Városi Sportcentrum létesítményeit. (sportcsarnok, atlétikai 
pálya, edzőpályák, kézilabda pályák) 

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, a fogyatékkal élők rendezvényeikhez az önkormányzat sok 
esetben térítésmentesen biztosítja a tulajdonában lévő sportlétesítményeket, valamint szakmai segítséget 
nyújt programjaik lebonyolításához. (pl. Mozgáskorlátozottak bálja a Városi Sportcsarnokban, amely 
akadálymentesített létesítmény.) 

 
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 a Térségi Családsegítő és Gondozási Központ (új nevén: Térségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ, a Máltai 
Szeretetszolgálat, a Szent István Egyházközség, Molnár Gábor Műhely Alapítvány. 
 
A Térségi Családsegítő és Gondozási Központ (Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ (SzSzGK), Térségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (TCsGySZ) az alábbi feladatokat látja el, ezekről bővebben a HEP 
másik fejezetében lehet olvasni. 
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 Családsegítés(TCsGySZ) 
 Szociális étkeztetés(SzSzGK), 
 Házi segítségnyújtás(TCsGySZ) 
 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás(SzSzGK), 
 Nappali ellátás(SzSzGK), 
 Gyermekjóléti Szolgálat(TCsGySZ) 

-Önálló helyettes szülő(TCsGySZ) 
 Időskorúak Gondozóháza(SzSzGK), 
 Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása(SzSzGK), 
 Idősek Otthona(SzSzGK), 
 Idősek Otthona Emelt Szintű Férőhelyekkel(SzSzGK), 
 
A Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 2013. július 1. napjától átalakul. Létrejön belőle egy új 
intézmény a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, amely a házi segítségnyújtás, a családsegítés, 
gyermekjóléti szolgáltatás feladatait látja el. A többi feladat ellátása pedig továbbra is a korábbiaknak 
megfelelően lesz biztosítva. 
 
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. 
 

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

 
Erről nem áll rendelkezésre pontos információ. Elmondható azonban, hogy a szociális ellátások területén 
nem tapasztalható a 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. 
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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 közel 70 civil szervezet tevékenykedik, ebből 40-et fog össze a Civil Szervezetek 
Szövetsége. A civil szervezetek sokat tesznek a városi élet, a programok színesebbé tételér.  

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.  

A Civil Ház a következő szolgáltatásokat biztosítja: 
- Internet és telefonhasználat folyamatos a nyitvatartási időben: 8-16 óra; 5-6 fő naponta 
- Számítógép használat folyamatos a nyitvatartási időben: 8-16 óra; 5-6 fő naponta 
- Fénymásolás folyamatos a nyitvatartási időben: 8-16 óra; 5-6 fő naponta 
- Tagszervezetek eszközeinek és iratainak tárolása, iktatása igény szerint - folyamatos 
- Ingyenes jogi tanácsadás igény szerint á.: hetente 
- Pénzügyi-könyvelési tanácsadás igény szerint 
- Tagszervezetek részére térítésmentes helyiség biztosítása szabad kapacitástól függően 
- Tanfolyamokon való részvétel, illetve szervezés, pl.: számítógépes  
- Időszerű témákban továbbképzéseken, tájékoztatókon való részvétel aktualitás szerint 
- Rendszeres egészségmegőrző, érdeklődési körre épülő foglalkozások, pl.: Vércukor és vérnyomás-mérés: 

szerda, Nyugdíjas egészségmegőrző torna: kedd; Aerobik hétfő-péntekig; Kézimunka klub: kedd, 
Mozdulat, mozgás műhely hétfő-péntekig; Üveggyári Nyugdíjas Klub: kéthetente szerda 1500-1600 óra 35 
fő. Bányász Hagyományápoló Klub: kéthetente kedd 1500-1800 óra 40 fő; Méhész Klub: havonta egy 
alkalommal szombaton. 

 
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 itt került sor: 

- Generációk ligetének felállítása 
- Baba-börze 
- Gyermekeknek „Mikulásváró”, felnőtteknek „Civilek karácsonya” elnevezésű rendezvény 
- Civil bál 
- Civil fesztivál 

 
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 
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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. 
2007-ben kezdte meg működését a Térségi Információs Központ. 
A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ 2007. augusztusában szervezte az első Nyári Fesztivált 
azzal a céllal, hogy a májusi „Ajkai Napok” folytatásaként olyan színvonalas nyárvégi programsorozatot 
hozzon létre, amely nagy turisztikai vonzerővel bír, minden korcsoportnak, korosztálynak igényes 
szórakozási lehetőséget nyújt, és valamennyi térségi, kistelepülési, városi művészeti csoportnak 
bemutatkozási lehetőséget biztosít. 
A Nyárbúcsúztató – augusztus végén – szintén 2007-ben került először megrendezésre, hogy a modern, 
felújított ajkai strand-és élményfürdő területén a szezont a lakosság számára vonzó programmal zárja. 
 
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. 
Két nagy szabadtéri rendezvény is bekerült az új szervezésű programok sorába, hiszen a környező 
települések számára, művészeti csoportjaik részvételével zajlik „A mi falunk a legjobb” verseny, ahol a 
térségi települések egy-egy hétvégén programsorozatokkal várják az odalátogatókat, kidomborítva a helyi 
jellegzetességeket, a lokális kultúra megismertetését, az identitástudat megerősítését. Ezekből, a 
produkciókból áll össze egy nagyszabású Látóhatár elnevezésű kistérségi kulturális bemutató, mely 2007. 
szeptemberében először került megrendezésre. 
2009-ben először – bányász hagyományok megőrzése céljából – a bányásznap alkalmából szervezte meg és 
bonyolította le a VMK a Bányász Városok Művészeti Találkozóját, 17 város részvételével.  
Országos hatókörű rendezvények is kibővültek, amelyeket a művelődési központ szervez– a VMK 
névadójának tiszteletére. A Nagy László Vers- és Prózamondó Találkozót, évente mintegy száz versmondó 
részvételével; a Bakony Néptáncfesztivált, az idén 19. alkalommal 2013. november 8-9-én az ország minden 
részéről több együttes vesz részt a versenyprogramban; az Ajka Tárlat Országos Képző-és Iparművészeti 
Kiállítást,- 136 alkotó 257 alkotással nevezett tavaly, 116 alkotó 163 alkotása került kiállításra, 10 művész 
díjazásban részesült. 
Az Ajkai Napok programsorozat gerincét minden évben a Városi Nyugdíjas Nap, és a Gyermeknap jelenti, 
melynek sokszínű programját – kiállítások, hangversenyek, a Magyar Film Napjának megünneplése – a 
Pünkösdi Borfesztivál négy napos rendezvénysorozata zárja. 
Minden évben kettő bérletes színházi évadot hirdetnek meg a településen – az idén 3-at – mely nagy 
népszerűségnek örvend – Bródy bérlet: négy előadással, Tamási bérlet: öt előadással, Nagy László bérlet: öt 
előadással -, mindezek mellett gyermekszínházi bérlet is van – Bogáncs, Vuk, Hófehérke – három-három 
előadással, őszi és tavaszi évadban. 
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, - 
„Aranydeszka” Országos Színjátszó Fesztivál, 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. 
 
Rendszeresen megvalósuló programjaink: 
A Magyar Kultúra Napja – ünnepi műsor, és minden évben ekkor nyílik meg az Ajkai Képzőművészeti 
Egyesület kiállítása, mely színesíti, gazdagítja az ünnepi eseményt. 
A Magyar Sajtó Napja – a helyi média képviselőivel (Ajkai Szó c. heti kiadvány, Ajka TV, Térségi Kilátó c. 
kistérségi lap, ill. Veszprém Megyei Napló, Klub Rádió) karöltve szakmai nap kerül megrendezésre, melyre 
minden érdeklődőt, a médiában tevékenykedő fiatalokat várják, segítve ezzel a kapcsolattartást. 
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A Színház Világnapján – szakemberek bevonásával tartanak olyan „drámajátékot” a helyi színjátszó 
csoportoknak, melynek lényege az interaktivitás, és a tapasztalatok átadása. 
A Költészet Napja alkalmából irodalmi estre várják az érdeklődőket, mely témájában szinte minden évben 
kapcsolódik Nagy Lászlóhoz.  
A Táncművészet Világnapján a helyi tánccsoportok ünnepi műsora színesíti a város kulturális kínálatát.  
A Magyar Dráma Ünnepe alkalmából az „Aranydeszka” Országos Színjátszó Fesztivál fődíjasának előadását 
láthatják a drámapedagógiai kurzusra érkező pedagógusok és minden érdeklődő. 
A Zenei Világnapon a város felnőtt és gyermekkórusai adnak ünnepi hangversenyt, melyben 
közreműködnek a Zeneiskola diákjai és tanárai. A tavalyi évben a Haydn Emlékév tiszteletére a hangszeres 
szólisták a zeneszerző műveit tolmácsolták. 
 A komolyzenei kínálatban kiemelt helyet foglal el a Mendelssohn Kamarazenekar Gyertyafényes 
Adventi Várakozása, mely az évek folyamán a város legrangosabb zenei eseményévé vált, a helyi kórusok 
fellépésével zajló karácsonyi templomi hangverseny mellett. 
Helyi, megyei, országos és határon is átívelő tárlatok – évente közel húsz alkalommal – szervezése mellett a 
legjelentősebb az évtizedek óta népszerű Ajka Tárlat Országos Képző- és Iparművészeti „seregszemle”, 
melyre több száz alkotó küldi el munkáját, s amely nagy jelentőséggel bír művészeti szakmai körökben. 
Jó kapcsolatot ápol a település a Veszprém Megyei Művész Céhhel, Grafikusművészek Országos 
Szövetségével, a Magyar Rézkarcolók Egyesületével, a Magyar Képzőművészek Egyesületével, és minden 
alkalommal szívesen vesznek részt a tárlat zsűrizésében és szakmai segítségnyújtással állnak a helyi alkotók 
rendelkezésére. 
Ajka mindig is élen járt a köztéri szobrok elhelyezésében és gyarapításában, ennek 2009-es szép példája a 
korábban már Ajkán többször is kiállító neves szobrászművész Diénes Attila alkotásának elhelyezése a 
Városligetben a várossá nyilvánítás 50. évfordulója tiszteletére. 

 

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 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. 
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.) 

 
Önkéntes munka szervezésével a városban a Kristály-völgy Egyesület foglalkozik. A Kristály-völgy Egyesület 

az önkéntes tevékenység megvalósításába 2009-ben a Csalán Egyesület által szervezett ÖTLET program 

megvalósításakor fogott bele.  Ekkor nem csak az Egyesület fogadott közérdekű önkéntes tevékenység 

keretében munkatapasztalat szerzésére önkéntest, hanem térségi szinten is megszervezte a 

fogadószervezeteket, a törvény szerinti bejelentkezéshez segítséget nyújtott a szervezetek számára.  
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Az önkéntesek szervezetnél történő fogadása ekkor vette kezdetét, első ízben az Egyesület által szervezett 

rendezvények (pl. Somló Hangja Fesztivál keretében megrendezett Helyi Termék Vásár, Fenntartható sátor) 

lebonyolítása során. 

Az önkéntesek bevonása és az adományozási tevékenység, mint célszerinti tevékenység a 2010 

októberében bekövetkezett vörösiszap katasztrófa során kapcsolódott össze. Az adományok fogadása, azok 

kiosztása önkéntesek nélkül nem valósulhatott meg. A Kristály-völgy Egyesület ezért az itt szervezett 

tapasztalatainak köszönhetőn módosította alapító okiratát, melybe 2011 áprilisában már bekerült a 

katasztrófa helyzetek elhárítása és az adományozási tevékenység is.  

2011-ben elindult a Veszprém Megyei Önkéntes Centrum kialakítása. Szintén 2011-ben került benyújtásra a 

TÁMOP 5.5.2 intézkedése keretében a térségi Önkéntes Pont kialakítása pályázat, melynek keretében 3000 

munkaórát, és 100 fő önkéntes bevonását vállalták térségi szinten. 

A projekt kötelező indikátorai tekintetében a bevonásra kerülő önkéntesek 20%-nak a hátrányos helyzetű 

rétegekből kell kikerülnie, így evidenssé vált, hogy a korábbi BPJ-s, majd FHT-ra változott támogatási 

formákban részesülők között is meg kellett kezdeni a toborzást.  

Az érettségit, adó középiskolákat és gimnáziumokat is tájékoztattuk az Önkéntes Pont megalakulásáról, és a 

20/2012. (VIII. 31.) Kormányrendeletről, hogy tervezhetővé váljon a diákok közösségi szolgálata. 

Az Egyesület megkereste az ajkai Civil Szervezetek Szövetséget, hogy a Szövetség által tömörített 

szervezeteket is elérhesse, illetve lehetővé tegye, hogy minél több civil szervezet alkalmassá váljon 

önkéntesek fogadására.   

Az ajkai intézmények tevékenységei között olyan, részint a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

munkálatokat kell elvégezniük az önkénteseknek, mint az udvari játékok lefestése, kerítés állagának 

megóvása, festése. A városi óvodák és a családsegítő intézményeinek kerítésfestése, a takarítás és a 

játszóudvar rendbetétele. 

Ennek tükrében jelenleg a következő intézményekben és területeken végez az Egyesület közérdekű 

önkéntes tevékenységet Ajkán: 

 VIMSZ Ajka, takarítás, karbantartás, dajka kisegítő     9 fő 

 Városi Bölcsőde Ajka, karbantartó, dajka kisegítő     2 fő 

 Molnár Gábor Műhely Alapítvány, szociális terület                10 fő 

 Máltai Szeretetszolgálat, gyermekgondozás      1 fő 

 Kristály-völgy Egyesület, önkéntes akciók  

 (komposztláda osztás, fenntartható játszóház)                 10 fő 

  

A Kristály-völgy Egyesület az önkéntesség népszerűsítésére létrehozta az egyik legnépszerűbb közösségi 

oldali profilján az Önkéntes Pont csoportot. Itt teszik közzé az aktuális adományozási és egyéb, önkéntes 

akciókra irányuló lehetőségeket.  

Itt indult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére ruhagyűjtés, itt tették közzé a nyári önkéntes akciókat, 

melyekre jelentkezni tudnak a résztvevők.  

Ajkán önkéntesek fogadására lehetőséget adnak még, a következő regisztrációval rendelkező szervezetek 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, Időskorúak Gondozásáért Alapítvány, Civil Szervezetek 
Szövetsége, Ajka Város Önkormányzata. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 
partnersége a települési önkormányzattal 

 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat évente 500.000.- Ft támogatást kap az ajkai Önkormányzattól. Azonban 
az önkormányzat ezt az összeget nem minden esetben tudja arra fordítani, amire valóban szükség lenne. A 
településen több létminimum alatt élő család van, akinek nem telik élelmiszerre vagy a közüzemi számlák 



 57 

befizetésére. A jogszabályi háttér nem teszi lehetővé, ezeknek, az embereknek Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat általi törvényes támogatását, azonban áttételes módon segíti a rászorulókat. A Nemzetiségi 
Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a városban több intézménnyel, amelyek alapján 
anyagilag támogatja azokat. A tavalyi évben 150. 000.- Ft-tal támogatta a kórházat, amelyből egészségügyi 
felszereléseket vásárolt az intézmény továbbá 100. 000.- Ft-tal támogatott két iskolát és az óvodát, amely 
összeget felzárkóztatásra fordíthattak. A Roma Önkormányzat kulturális programok megszervezését is 
támogatja anyagilag így a pünkösdi, valamint az augusztus 20-i rendezvényeket. A Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat egy romákból álló focicsapatot is támogat anyagilag. Számukra mezeket, sport 
felszereléseket vásárolnak valamint a nevezési díj kifizetését is felvállalta a szervezet. 
Az önkormányzat a rendőrséggel is szervez közös programokat. Ilyen például Húsvétkor az igazoltatás során 
megállapított gépjárművezetők ajándékozása. A dolog érdekessége, hogy az ajándékokat roma gyermekek 
adják át a szabályosan közlekedőknek. 
 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A romák körében jelentős probléma a tartós 
munkanélküliség. A nehézipar megszűnésével, 
amely felszívta a képzetlen munkaerőt, nehéz 
munkát biztosítani. Emiatt fontos feladat a 
munkahelyteremtés. 
 

Megoldás lehet a munkahely probléma 
megoldására a közmunkaprogramba vagy 
mezőgazdasági jellegű idénymunkákba nagyobb 
számban történő bevonásuk, valamint a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat bevonása 
foglalkoztatásukba, a kapcsolattartásba. Az 
önkormányzat által nyújtható munkahelyteremtést 
segítő különböző kedvezményekkel, pályázatokkal, 
adókedvezményekkel a jelenlegi körülmények 
javítása. 

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, 
tisztasági csomagok ajándékozása. 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. 

A romák többsége alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkezik, szakképzettséget csak kevesen 
szereznek. Tehetséggondozás  
 

A romák társadalmi beilleszkedése nagymértékben 
függ iskolázottsági szintjüktől. Az iskolázottsági 
hátrányoknak számos oka van: családi szocializáció, 
nyelvi hátrányok, szociális helyzetük. Javulást 
eredményezhet speciális roma oktatási –nevelési 
programok kidolgozása, melynek keretén belül az 
idősebb korosztály befejezhetné az általános 
iskolát, esetleg szakmát tanulhatna. Emellett fontos 
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már a fiatal korban induló tehetséggondozás 
pályázatokkal, „Ki mit tud” szerű rendezvények 
megvalósításával. 

Közmű tartozások felhalmozása, sok végrehajtás 
indítása 

EON – előrefizetős,„kártyás” fogyasztásmérő 
felszerelése a rászoruló családok részére (min. 2000 
Ft-os feltöltéssel) 
Jó megoldás a nehéz anyagi helyzetbe került, 
díjhátralékos fogyasztóknak, mivel ezzel a 
készülékkel meg tudják akadályozni a tartozásuk 
további növekedését 

Gyermekek nem járnak óvodába. Emiatt nevelésük 
nehézkes, mivel kisebb korban könnyebben 
fejleszthetők. Emellett a szülők sok esetben nem 
érdeklődnek a gyermekek iránt, nem mutat példát. 
12. évfolyam elvégzése után nincs utánkövetés, 
gyermekek elkallódhatnak 

Védőnői hálózat erősítése, bevonása esetlegesen 
mentori szolgáltatás megszervezése a gyermekek 
iskola utáni életének nyomon követésére, 
támogatására. A védőnői hálózat probléma esetén 
történő jelzése, arra vonatkozóan, hogy mely 
gyermeknek lenne nagy szüksége az óvodai 
beíratásra esetleg bölcsödére. Szülők aktiválása, 
bevonásuk az iskola, óvoda életébe valamint 
munkavállalási kedvük erősítése.  

A segélyezési rendszer, a családi pótlék, stb. nem 
ösztönzi munkára azt a réteget, akinek az igényei 
nem is kívánnak több bevételt.  

Munkára kötelezés a segélyek fejében (nem éves 
szinten egy hónap, hanem havonta két hét, így 
munkakeresésre is marad idő)  
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 
Gyvt. gyermeki jogokat szabályozó 6. §-a szerint minden gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és 
erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéséhez, személyiségének 
kibontakoztatásához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, önálló életvitelének megteremtéséhez. Joga 
van arra, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, az egészségére káros szerek elleni 
védelemben részesüljön. A Gyvt. 17 § (3) bekezdése alapján a veszélyeztetettség megelőzése és 
megszüntetése érdekében történő együttműködési és kölcsönös tájékoztatási kötelezettség is kiemelten 
fontos. 
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 családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését. A szolgáltatás elvi alapjai, működésére vonatkozó szabályozók jogszabályi kereteit a Gyvt., 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet adják. A 
gyermekjóléti szolgáltatást az adott fenntartó (önkormányzat, kistérségi társulás, egyház, civil szervezet, 
stb.) gyermekjóléti szolgálat által biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének jelentős része eléri 
az adott település valamennyi gyermekét, szolgáltató és megelőző funkcióval bír. Tevékenységét 
összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel szervezési, 
szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. A gyermekjóléti szolgálat az általa ellátott településrészen, 
településen figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 éves gyermek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. 
 
Pénzbeli és természetbeni ellátások: 
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése, 
d) az otthonteremtési támogatás, 
e) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. 
 
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 
a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 
b) a gyermekek napközbeni ellátása, 
c) a gyermekek átmeneti gondozása. 
 
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 
a) az otthont nyújtó ellátás, 
b) az utógondozói ellátás, 
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 
 
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 
a) a védelembe vétel, 
b) a családba fogadás, 
c) az ideiglenes hatályú elhelyezés, 
d) az átmeneti nevelésbe vétel, 
e) a tartós nevelésbe vétel, 
f) a nevelési felügyelet elrendelése, 
g) az utógondozás 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.) 

 

Gyermekek száma a településen   

  
fő 

nők férfiak összesen 

nő 15654 14644 30298 

0-2 évesek     709  

0-14 éves 1718 1810 3528 

15-17 éves 447 488 935 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    
 

 
 
A településen élők száma és ezzel együtt a gyermekek száma is folyamatosan csökken 2008 óta. A 
gyermekek nemek szerinti megoszlásában a fiúk száma a magasabb. Ez a tendencia figyelhető meg 
országosan is. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény értelmében a 
gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét 
biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez. 
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a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási 
helyzete   

 

Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy 
körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését 
gátolja, vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont) 

 

A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a gyermekjóléti szolgáltatás 
feladata. 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 Gyámhivatal a gyermeket 
védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés). 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-éig hatályban 
tartja a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 14. pontjában rögzített definíciót a hátrányos 
és halmozottan hátrányos helyzet vonatkozásában, ezt követően a definíciót a Gyvt. fogja tartalmazni . A 
2013. szeptember 1-éig hatályos szabályozás értelmében hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete miatt 
megállapították. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek törvényes 
felügyeletét ellátó szülője, óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetén a 
tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott 
tanulmányait fejezte be sikeresen. Erről a szülő önkéntesen a Gyvt-ben meghatározott eljárás keretében 
nyilatkozhat. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.  

A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek és tanulók számát és az ily módon előállított statisztikai adatokat minden év október 
31-ig megküldi az illetékes kormányhivatal részére (Nktvr. 27-29. §)  

 
 

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

év 
védelembe vett 18 év 
alattiak száma 

Megszűntetett esetek száma a 
18 év alatti védelembe vettek 
közül 

veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2008 32 18 466 

2009 38 22 433 

2010 54 13 343 

2011 71 15 392 
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A védelembe vett 18 év alattiak száma folyamatos emelkedést mutat, azonban ez nem kirívó, hiszen 
országosan is megfigyelhető ez a folyamat. Emelkedik azon szülőknek a száma, akik egyike vagy mindketten 
elvesztik munkájukat. Emiatt anyagi gondokkal küzdenek a családok. Ezzel szemben viszont a gyermekek 
közösségbe történő beilleszkedését nagyban befolyásolja a divatos, márkás ruhák viselete, drága 
mobiltelefonok megléte. Ennek köszönhető, hogy sok rossz anyagi körülmények között élő gyermek 
bűncselekményt követ el pénzszerzés miatt. Ajkán magas a bűncselekmény elkövetése miatt védelembe 
vett 18 év alattiak száma. 

A megszüntetett esetek számát több tényező befolyásolja. Ilyenek a nagykorúvá válás, családból történő 
kiemelés, illetve ha eredményes volt a beavatkozás. 2012-ben a korábbi évekhez képest nagy volt a 
megszüntetett esetek száma, ami annak is köszönhető, hogy Ajkán működik Családok Átmeneti Otthona. Itt 
általában nagycsaládosok élnek, gyakorta 6-7 gyerekkel.  
A veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma elég magas a településen. 2009-2010 években csökkenés volt 
megfigyelhető majd 2011-ben ismét növekvő értéket mutat a veszélyeztetett korú gyermekek száma. A 
csökkenés annak is betudható, hogy a középiskolákban évekig a veszélyeztetett korú gyermekek közé 
számolták a más településről bejáró gyermekeket is. Majd későbbiekben őket nem számolták már bele. 
Emellett azonban jellemző a családok elszegényedése, anyagi helyzetük romlása, ami sok esetben nem csak 
anyagi, hanem számos más problémát is jelent, amely érinti a gyermekek életét is.  
 
 

c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat jegyzője 
a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot 
állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a)) A jogosultság megállapítása során sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet 
vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint. 

 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra az rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és  

1. nyugellátásban,  
2. korhatár előtti ellátásban,  
3. szolgálati járandóságban,  
4. balettművészeti életjáradékban,  
5. átmeneti bányászjáradékban,  
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6. időskorúak járadékában vagy  
7. olyan ellátásban  

részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá 
tartozik. (Gyvt. 20/B. § (1)) 
 
Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a 
gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére. 

 
 
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek száma 

Ebből 
tartósan 
beteg 
fogyatékos 
gyermekek 
száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek 
száma  

Ebből tartósan 
beteg 
fogyatékos 
gyermekek 
száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek 
száma 

2008 633 5 0 0 122 

2009 833 7 0 0 108 

2010 873 4 0 0 152 

2011 729 4 0 0 67 

2012 687 5 0 0   

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok    
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak egy évben kétszer Erzsébet utalványt, ingyenes 
intézményi étkezést és ingyenes tankönyvet kapnak a jogszabályi előírásoknak megfelelően Ajkán. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot illetően jogszabályi változás nem történt, 
maradtak a jövedelmi határok. Emiatt a 2008-tól történő növekedés valamint a 2010. évtől történő 
csökkenés két dolog miatt lehetséges. Egyik a gyermekek számának változása másik pedig a lakosok anyagi 
helyzetének romlása. Mivel 2008-tól folyamatos csökkenést mutatnak a gyermek létszámok, ezért az 
értékek emelkedése a jogosultak körében a gazdasági válság miatti munkanélküliség emelkedésének 
köszönhető. 2010-2011-től csökkent a válság hatása, valamint a munkanélküliség is. Emiatt csökkenhetett a 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma is. 

A rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek számának változása ingadozást mutat évről 
évre. Ajka Város Önkormányzatának képviselő-testülete a költségvetéstől függően határozza meg az anyagi 
keretet, amelynek terhére ez a támogatási forma osztható. A keret évről évre történő módosulásának 
tudható be a kedvezményezettek számának ingadozása. 

 
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya   

 
A gyermek jogán járó helyi juttatások: óvodáztatási támogatás, a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás valamint  a tanszer támogatás. A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásokról az 
előző pontban már nyilatkoztunk.  
 
Óvodáztatási támogatás: A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki  

 a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá  

 gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és  

 akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll 
pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a 
szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét 
szülő a gyámhatósági eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig 
legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. (Gyvt. 20/C. § (1), 
(2)) 
Az óvodáztatási támogatás az első évre 20. 000.- Ft majd következő évben 10. 000.- Ft-ra csökken. 
Rászorultsági alapon az ajkai lakosok tanszertámogatást is kaphatnak. 
 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 
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Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a 
gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére. 
 

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

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 
száma óvoda 

Ajkai Városi 
Óvoda adatai 
alapján 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 
száma 
iskola 1-8. 
évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 
kedvezményes 
étkezésre 
jogosultak 
száma 1-13. 
évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 
száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 
részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 
részesülők 
száma 

2008 117 213 329 1034 0 0 

2009 167 238 319 1076 0 0 

2010 196 269 349 1157 0 0 

2011 171 295 270 1026 2 0 

2012 147 287 202 1089 2 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
Önkormányzati adatok     

 

 

Azok, akik rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek jogosultak az ingyenes étkezésre és az 
ingyenes tankönyvre is egyaránt. Fenti táblázat kitöltése a városi intézményektől beérkezett adatok alapján 
készült el. A táblázat azonban nincs összhangban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek 
számával. Emiatt a táblázat nem tekinthető reprezentatívnak. 

Az ingyenes étkezésben résztvevők száma évről évre növekszik. Azonban az iskolák esetén 2012-ben 
csökkenés tapasztalható az ellátottak számában. A folyamatos növekedés a lakosság elszegényedésének 
jele, hiszen egyre többen lesznek jogosultak erre az ellátási formára, amely jövedelmi határ függő. Az 
iskolák esetén tapasztalható 2012. évi csökkenés jogszabály változás illetve elballagó gyermekek magas 
számának is köszönhető. Mindezek mellett 2012-ben bevezetésre került egy szabályozás, amely szerint, ha 
a gyermek egy bizonyos napot meghaladóan hiányzik az iskolából megvonható tőle ez a kedvezmény. 
Mindezen folyamatoknak köszönhető az ellátottak számának csökkenése.  
Az ingyenes tankönyv ellátásban részesülők száma ingadozást mutat, amely igazából a rossz 
kommunikációnak köszönhető. Hiszen sokan nem tudnak erről a lehetőségről vagy az osztás időpontjáról, 
mert a szülők nem kísérik figyelemmel az iskola értesítéseit. 
 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek: Elsősorban a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. 
törvény szerinti menedékjogot kérő, menekült, menedékes, oltalmazott vagy humanitárius tartózkodási 
engedéllyel rendelkező gyermekek helyzetére szükséges kitérni. A menedékes - rászorultsága esetén - 
jogosult a befogadás anyagi feltételeire, valamint ellátásra és támogatásra. A menekültügyi hatóság, 
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valamint a jegyző az ellátásra, támogatásra vonatkozóan határozattal dönt (2007. évi LXXX. törvény, 32. 
§). 
 
4.1.4. számú táblázat – Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma 

 

 

év 

Magyar 
állampolgársággal 
nem rendelkező 
óvodások száma 
(fő) 

Ebből 
hátrányos 
helyzetű 
(fő) 

Magyar 
állampolgársággal 
nem rendelkező 
általános 
iskolások száma 
(fő) 

Ebből 
hátrányos 
helyzetű 
(fő) 

Magyar 
állampolgárs
ággal nem 
rendelkező, 
18 év alatti 
középiskolás
ok száma (fő) 

Ebből 
hátrányos 
helyzetű 
(fő) 

2008 6 0 0 0 1 0 

2009 1 0 0 0 0 0 

2010 1 0 1 0 1 0 

2011 3 0 3 0 1 0 

2012 5 0 3 0 1 0 

Forrás: Önkormányzati adatok, BM-BÁH     
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A nem magyar állampolgárságú gyermekek esélyegyenlőségnek biztosítása esetén az elsődleges cél, hogy a 
gyermekek bejussanak a számukra megfelelő közoktatási intézményekbe, illetve oktatásuk során az 
interkulturális pedagógiai program megszervezésének feltételei biztosítottak legyenek. 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. A nagyobb befogadó állomásokon megjelenő, külföldi állampolgárságú gyermekek 
egy része nem kerül be közoktatási intézménybe, vagy aránytalan utaztatással, intézményváltás során jut 
csak hozzá oktatási szolgáltatáshoz. 
Az iskolák és az óvodák adatai alapján nincs hátrányos helyzetű, intézménybe járó, nem magyar 
állampolgárságú gyermek a településen. 
 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
Nincs ilyen gyermek a településen. Az ide kapcsolódó táblázatok a HEP mellékletében megtalálhatóak 
lesznek. 
 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

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

betöltetlen státuszok) 

 
 
 
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év védőnői álláshelyek száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek 
száma 

2008 9 177 

2009 9 180 

2010 9 186 

2011 9 177 

2012 9 175 

2013 9  na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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Ajkán 9 területi és 6 iskolavédőnői körzet van. A szakfelügyeletet a járási vezető védőnő látja el. Ajkához 
tartozik a védőnői ellátás szempontjából Ajka-Padragkút körzet és Öcs település is. A Családvédelmi 
Szolgálat védőnői feladatait hétfőn a Pápáról, kedden és pénteken Tapolcáról átjáró CSVSZ védőnő látja el. 
A kórházban egy főállású kórházi védőnő segíti a kismamákat. Betöltetlen védőnői státusz a városban nincs. 
Két körzetben tartós helyettesítéssel megoldott az ellátás, mivel két védőnő GYED-en van.  
A 9 körzetben várandósok, 0-7 évesek és a 7-18 éves otthongondozottak ellátása történik, valamint az 
óvodai egészségnevelés. A város oktatási intézményeit a főállású iskolavédőnők látják el.  
2012. évben a gondozott várandósok száma 350 fő volt. Fokozott gondozást igényel 121 fő, egészségügyi 
okból 93 fő, szociális okból 12 fő, egészségügyi és szociális okból 16 fő. Dohányzó várandósok száma 30 fő. 
Az év során újonnan nyilvántartásba vettek száma 225 fő. Gondozatlan várandósok száma 1 fő. 2012-ben a 
korszületések száma 10 volt, de ennek száma az előző évekhez képest csökken. 
A védőnők által elvégzendő feladatok közé tartoznak az életkorhoz kötött státuszvizsgálatok. Ezek 
teljesülése városi átlagban 97 % és 100% között alakult a különböző életkorokban. A csecsemőknél minden 
kötelezett korcsoportban gyakorlatilag hiánytalanul megtörténtek a védőnői szűrések, melyek 
eredményéről a szülők a védőnőtől leletet kaptak, melynek átvételét aláírásukkal igazolták. Egy éves kortól 
évente, az iskolában minden második évfolyamon kötelező a védőnői szűrés elvégzése. A szűrések 
elvégzésére az Anya és Gyermekvédelmi Tanácsadókban az iskolai szűrésekre az iskolaorvosi szobákban, 
középiskolák esetén az Ifjúság-egészségügyi rendelőben kerül sor, a szükséges eszközök a védőnők 
rendelkezésére állnak. A hallás vizsgálathoz szükséges szűrő-audiométerből kevés van, így azt a védőnők 
viszik magukkal a vizsgálatokra. 

 

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

 

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  

2008 0 140210 37971  0 

2009 0 144881 36302  0 

2010 0 142094 36255  0 

2011 0 141674 37089  0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatgyűjtés   
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d) 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-oktatási ellátást pedig a Nevelési Tanácsadó valamint a Térségi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat, óvodák, iskolák látják el. Emellett a problémák kiszűrében nagy szerepet 
töltenek be a védőnők. Azonban ezekről is volt már szó a korábbi fejezetekben. 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

év 
bölcsődék 
száma 

bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

Szociális szempontból 
felvett gyerekek száma 
(munkanélküli szülő, 
veszélyeztetett 
gyermek, nappali 
tagozaton tanuló 
szülő) 

Működő összes bölcsődei 
férőhelyek száma 

2008 1 103 13 40 

2009 1 124 28 60 

2010 1 138 20 74 

2011 1 133 19 74 

2012 1 129 16 98 

Forrás: TeIR, KSH Tstar    
2008 óta a városi bölcsődét folyamatosan fejlesztik, férőhelyekkel bővítik a helyi igényeknek megfelelően, 

illetve az épületet korszerűsítik. Ezen folyamatoknak köszönhetően 2013-ra megszűnt a várólista. Az 
intézmény kihasználtsága 100%-os. 

Szociális szempontból általában a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, egyedülállók, védelembe 
vett gyermekek kerülnek a bölcsödébe. Az elmúlt években folyamatosan nőtt a minimálbér összege, emiatt 
sokan az értékhatár feletti jövedelemmel rendelkeznek. Ennek köszönhető, hogy csökkent a szociális 
szempontból felvett gyermekek száma. A bölcsődébe beíratott gyermekek számának növekedése, pedig a 
férőhelyek folyamatos bővülésének köszönhető. 
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4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

év 
családi napköziben engedélyezett 
férőhelyek száma 

családi napköziben a térítésmentes 
férőhelyek száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 7 0 

2011 7 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi  
 

 
 

Az ajkai Családi Napköziben jelenleg 7 gyermek van a legkisebb 1,5 éves, a legidősebb pedig 4 éves. Mivel a 
szolgáltatás nem ingyenes csak a tehetősebb családok tudják igénybe venni ezt az ellátási formát. Azonban 
ennek ellenére igény lenne a bővítésre. A férőhelyek számának emelését a Kormányhivatal jogosult 
megtenni. Ennek engedélyezése folyamatban van. 
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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. 
 

 Pénzbeli és természetbeni ellátások: 
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése, 
d) az otthonteremtési támogatás, 
e) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. 

 
 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 
b) a gyermekek napközbeni ellátása, 
c) a gyermekek átmeneti gondozása. 

 
 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

a) az otthont nyújtó ellátás, 
b) az utógondozói ellátás, 
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

 
 A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

a) a védelembe vétel, 
b) a családbafogadás, 
c) az ideiglenes hatályú elhelyezés, 
d) az átmeneti nevelésbe vétel, 
e) a tartós nevelésbe vétel, 
f) a nevelési felügyelet elrendelése, 
g) az utógondozás 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 
(Gyvt. 16. §), 
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 a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
amely 2013. július 1. napjától alakult meg valamint a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ. A 
gyermekvédelmi feladatokat a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el. Emellett további 
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segítséget az Ajkai Járási Gyámhivatal tud biztosítani. Ideiglenes elhelyezést a Családok Átmeneti Otthona 
nyújthat a településen vagy a helyettes szülői hálózat.   

 

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

 

A Nagy László Városi Művelődési Központ nyáron, szünidőben napközis táborokat hirdet. Van kézműves, 
bőrműves tábor általános iskolások részére. A városi rendezvények alkalmából, mint például az augusztus 
20-i rendezvény sorozat, gyermek programok is meghirdetésre kerülnek. Van a településen még úszótábor, 
erdei tábor, azonban ezek mindegyike fizetős, nehéz anyagi körülmények között élők nem tudják igénybe 
venni.  

Ingyenes és kedvezményes térítési díj ellenében igénybe vehető táborokat a Térségi Családsegítő és 
Gondozási Központ (új név: Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) szervez, emellett rendszeres 
játszóházak, ünnepségek, szabadidős programok, fejlesztő foglalkozások, személyiségfejlesztő csoportok is 
jellemzőek programkínálatukban. Van farsangi, mikulás, karácsonyi, húsvéti ünnepély, amelyek mindegyike 
ingyenes az érdeklődők számára. 

A Városi Sportszervezési és Szabadidő Centrum több ingyenes programot is biztosít nemcsak a 
gyermekeknek, hanem a felnőtteknek is. Van teke bajnokság, kis pályás labdarúgó bajnokság, lakossági 
gimnasztika. Emellett az egyes szakosztályoknak fizetős programjaik is vannak ilyen például a kézilabda 
tábor. Működik ajkán a TAO program (Társasági adó). Ebben a nyereséges vállalkozások támogatást 
biztosítanak, amellyel rászoruló gyermekek táboroztatását biztosítják ingyen. 

 

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

 
A településen nincs hétvégi gyermekétkeztetés. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermekek számára az önkormányzat pályázati forrásból biztosítja a nyári szünidő egész idejére az ingyenes 
étkezést. Az előzetes felmérést és az étkeztetés szervezését a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat látja el. Ugyancsak ebben a támogatási formában részesülők kaphatnak ingyenes tankönyvet a 
településen. 

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 
Hátrányos megkülönböztetés valamint az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértéséről nincs 
tudomása az önkormányzatnak. 

 

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

 
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 

 

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, valamint a fogyatékossággal élő gyermekek számára, arányára. A fejezet során 
bemutató-elemző jelleggel leírjuk a fent említett csoportba tartozó gyermekek köznevelési lehetőségeit, 
valamint a számukra esélyegyenlőséget biztosító intézkedéseket. 

Ajka Város fenntartásában 2 körzeti óvoda működik, amelyekből az Ajkai Városi Óvoda 7 telephelyből épül 
fel. A Klebersberg Intézményfenntartó Központ által fenntartottan, az Ajkai Tankerülethez általános iskola, 
és középfokú intézmény tartozik. A Hitgyülekezet tart fenn egy középiskolát. 
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A városban csaknem teljes egészében érvényesül a szabad óvoda- és iskolaválasztáshoz való jog, mivel a 
férőhelyek száma összességében jellemzően több, mint a beiratkozók száma (4.4.3-as számú táblázat). 

A továbbiakban vizsgáljuk meg részletesebben az óvodai nevelés adatait! 

Óvodák 
 

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 
1025 

Óvodai csoportok száma 

36 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 
5-17, 5. 30-17, 5. 30-16. 30, 6-16 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 

4 hét (2013. 07. 22-08. 24 Regenbogen 
Német Nemzetiségi Óvoda esetén) 

 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 
74 0  

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 
74  0 

Gyógypedagógusok létszáma 

3  0 

Dajka/gondozónő 
36  0 

Kisegítő személyzet 
13  0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés  
 
Ajka Város Önkormányzata nemcsak a 1993. évi LXXIX. közoktatási törvényben meghatározott 5 éves 
kortól és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerinti 
kötelező óvodai ellátást biztosította, hanem azon túlmenően a szülői igényeket is kielégítette. 2009 óta 
csökkent azon óvodáskorú gyermekek száma, akiket nem írattak a szülők óvodába már 3 éves korban. Az 
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óvodák kihasználtsága a gyakori hiányzások miatt azonban alatta maradt az engedélyezett létszámnak. Az 
óvodába beírt gyermekek és a tényleges igénybevétel között átlagosan 36 %-os eltérés tapasztalható, így a 
feladatellátás 2011-től 36 gyermekcsoportban valósul meg. 
 
 

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

év 

3-6 éves 
korú 
gyermekek 
száma 

óvodai 
gyermekcsoportok 
száma 

óvodai 
férőhelyek 
száma 

óvodai 
feladat-
ellátási 
helyek 
száma 

óvodába beírt 
gyermekek száma 

óvodai 
gyógypedagógiai 
csoportok száma 

2008 986 39 1040 8 870 0 

2009 998 39 1040 8 871 0 

2010 989 39 1025 8 909 0 

2011 963 36 1025 8 903 0 

2012  na 36 1025 8 913 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
Önkormányzati adatgyűjtés     

 
Az indítható óvodai csoportok számának meghatározását a Képviselőtestület átruházta a Humán és 
Népjóléti Bizottságra, ami hatáskörében eljárva a 2011/2012-es nevelési évre a korábbi 36 csoport helyett 
34 óvodai csoport indítására adott engedélyt az Ajkai Városi Óvoda tekintetében. A nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC törvény 2014-től a 3. életévüket betöltött gyermekek óvodai ellátását kötelezővé teszi, 
ennélfogva a fenntartó önkormányzatoknak 2014/2015-ös nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számát növelnie kell. A városban 2 óvoda van, az Ajkai Városi Óvoda és a Regenbogen Német Nemzetiségi 
óvoda. Az Ajkai Városi Óvoda 7 telephellyel működik. A fenti táblázatban a két óvoda összesített adatai 
olvashatók, a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvodában 2 csoport működik. Ajka lakosságának csökkenése 
ellenére az óvodába beíratott gyermekek száma növekszik, ami több dolognak is köszönhető. Egyrészt 
működik Ajkán Családok Átmeneti Otthona, ahol nagyon sok kisgyermek van, emellett más településről is 
jönnek gyerekek, valamint az ideköltözők száma is befolyásolhatja az adatokat. 
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4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 

2012-2013. év 3 éves 
4 
éves 

5 éves 
6 
éves 

7 éves  Összesen 

székhely             

Az intézménybe 
beíratott 
gyermekek 
létszáma  

35 64 44 41 1 185 

Más településről 
bejáró gyermekek 
létszáma  

0 0 1 3 0 4 

az intézménybe 
beíratott, 20%-ot 
meghaladóan 
hiányzott 
gyermekek száma 
(az adott évből 
eltelt időszakra 
vetítetten) 

8 22 6 11 0 47 

a beíratott 
gyermekek közül a 
hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

1 6 3 2 0 12 

a beíratott 
gyermekek közül a 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

1 0 0 0 0 1 

  tagóvoda             

Az intézménybe 
beíratott 
gyermekek 
létszáma 

170 191 193 172 4 730 

Más településről 
bejáró gyermekek 
létszáma 

8 8 7 12 2 37 

az intézménybe 
beíratott, 20%-ot 
meghaladóan 
hiányzott 

40 45 44 31 0 160 
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gyermekek száma 
(az adott évből 
eltelt időszakra 
vetítetten) 

a beíratott 
gyermekek közül a 
hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

26 40 38 33 0 137 

a beíratott 
gyermekek közül a 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

6 8 7 5 0 26 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati 
adatgyűjtés     

 
A táblázat adatai tükrözik az óvodai ellátás jogszabályi hátterét, mely szerint az óvodai nevelés csak 2014. 
szeptember 1-től lesz kötelező a 3. életévüket betöltött gyermekek számára. Természetesen az 
óvodavezetők azoknak a gyermekeknek az óvodai felvételét sem utasítják el, akik a 3. életévüket 
betöltötték, ajkai lakcímmel rendelkeznek, és a szülők dolgoznak. 

A 4.4. fejezetnél már bemutattuk, hogy a település óvodáiba járó gyermekek közül a hátrányos helyzetű 
gyermekek intézményi megoszlása hogyan alakul. Azonban ahhoz, hogy teljes képet kaphassunk a 
leginkább segítségre szorulók csoportjáról, az egyes intézményekbe járó hátrányos helyzetű gyerekek 
adatain túl meg kell vizsgálnunk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek intézményenkénti, valamint 
az intézmény egyes csoportjaiban megjelenő problémás esetek számát, eloszlási arányát is. Azonban a 
vizsgálat itt még nem állhat meg, szemügyre kell vennünk azt is, hogy vajon látható-e összefüggés a 
hiányzások száma, valamint a fejlesztő foglalkozásban résztvevő gyermekek száma/aránya és a gyermekek 
hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzete között (4.4.5-ös táblázat). 
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4.4.5. számú táblázat - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása 

  

beíratott 
hátrányos 
helyzetű 
gyermekek 
létszáma 

az 
intézménybe 
beíratott, 
20%-ot 
meghaladóan 
hiányzott 
hátrányos 
helyzetű 
gyermekek 
száma (az 
adott évből 
eltelt 
időszakra 
vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 
részesülő 
hátrányos 
helyzetű 
gyermekek 
száma 

beíratott 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 
gyermekek 
létszáma 

az 
intézménybe 
beíratott, 
20%-ot 
meghaladóan 
hiányzott 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 
gyermekek 
száma (az 
adott évből 
eltelt 
időszakra 
vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 
részesülő 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 
gyermekek 
száma 

Székhely             

Csoport 1 2 0 1 0 0 0 

Csoport 2 3 3 1 1 1 1 

Csoport 3 3 1 0 0 0 0 

Csoport 4 3 0 0 0 0 0 

Csoport 5 1 1 1 0 0 0 

Csoport 6 0 0 0 0 0 0 

Összesen 12 5 3 1 1 1 

A csoportok 
összlétszámából 
a 6 évesnél 
idősebb 
gyermekek  

2 1 2 0 0 0 

A csoportok 
összlétszámából 
a 7 évesnél 
idősebb 
gyermekek 
(ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel) 

0 0 0 0 0 0 

Tagóvoda             

Csoport 1 33 8 10 8 3 4 

Csoport 2 32 5 18 2 0 2 

Csoport 3 17 3 13 3 0 2 

Csoport 4 22 4 15 3 1 3 

Csoport 5 30 3 20 4 1 1 

Csoport 6 19 2 9 6 1 4 

Összesen 153 25 85 26 6 16 
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A csoportok 
összlétszámából 
a 6 évesnél 
idősebb 
gyermekek  

31 5 24 5 2 5 

A csoportok 
összlétszámából 
a 7 évesnél 
idősebb 
gyermekek 
(ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel) 

0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

 
A fejlesztő foglalkozáson résztvevő gyermekek valamilyen részképesség területen lemaradásban vannak, 
ezért fejlesztési terv alapján integrált fejlesztő foglalkozáson vesznek részt. Sajnálatos módon ezeknek, a 
gyermekeknek a száma folyamatos emelkedést mutat, amelynek oka lehet a gyermeket váró anya 
egészségtelen életmódja, összefügghet a család anyagi helyzetével, a családon belüli nevelés hiányával 
valamint a szülők alacsony iskolázottságával. Az óvodákban viszonylag sok hiányzás is tapasztalható, amely 
ugyancsak a gyermekek szociális háttere, a család anyagi helyzete miatt fordulhat elő. Sok esetben a szülő 
nem kel fel azért, hogy a gyermeket elvigye óvodába, vagy amennyiben nem jogosult gyermekvédelmi 
támogatásra és nem tudja kifizetni az óvodai étkezési térítési díjat, nem biztosítja gyermekének az óvodai 
ellátást. 
 
Iskolák 
 
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló 
száma 

      

tanév 
Általános iskola 1-4 
évfolyamon tanulók 
száma 

Általános iskola 5-8 
évfolyamon tanulók 
száma 

általános iskolások 
száma 

napközis tanulók száma  

  fő fő fő fő % 

2010/2011 559 579 1138 537 47,20% 

2011/2012 559 600 1159 489 42,20% 

2012/2013 662 692 1354 597 44,10% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar         

 
A napközis tanulók létszáma az összlétszámhoz igazodva azzal indokolható, hogy az 1.-4. évfolyamos 
tanulóknak kötelező a napközit igénybe venni. Felső tagozaton csak tanulószoba van. Mivel a 2010/2011 és 
2011/2012 tanévben az 1-4. évfolyamon tanulók száma nem változott viszont a gyermekek összlétszáma 
emelkedett, ennek köszönhető, hogy a napközis tanulók számának aránya csökkent. 2012/2013 ismét 
emelkedett a napközisek száma, mivel az 1-4. évfolyamon tanulók létszáma is növekedett. 
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

tanév 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma a 
gyógypedagógiai oktatásban 

általános 
iskolai 
feladat-
ellátási 
helyek 
száma 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen db 

2010/2011 20 22 42 4 8 12 5 

2011/2012 20 22 42 5 7 12 5 

2012/2013 25 27 52 6 9 15 6 

Forrás: TeIR, KSH Tstar      
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A 4.4.7. táblázatban foglalt adatokra hivatkozva, vagyis a gyermek létszámok emelkedése miatt, az általános 
iskolákban indított osztályok létszámában is növekedés tapasztalható. 
 

4.4.9. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás 

A településen élő általános iskolás korú gyermekek 
összlétszáma 

804 

Más településről bejáró általános iskolások létszáma 171 

Más településre eljáró általános iskolások létszáma 0 

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma 190 

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek 
létszáma 

50 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

 
A 4.4.9. táblázat azt mutatja be, hogy a településen levő általános iskolák hány vidéki gyermeket fogadnak.  
A városban jelenleg 804 tanuló folytat általános iskolai tanulmányokat, közülük 171 fő (15,6%) un. 
„bejárós”, azaz más településről jár be napi rendszerességgel. Ez az arany mutatja Ajka vonzáskörzetének 
erejét.  
Valószínűsíthető – bár erről pontos adatok nem állnak rendelkezésre – hogy a gyermekek ajkai iskolába való 
bejárásának két jelentősebb oka lehet: 
· a szülők munkahelye Ajkán található és/vagy 
· a „bejárós” gyermek lakóhelyén nincs általános iskolai oktatás. 
 
Szintén a fenti táblázatból kiolvasható fontos adat, hogy az általános iskolába járó gyermekek 24 %-a (190 
fő) hátrányos, 6,2%-a (50 fő) halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. 
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a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

E fejezetben a kiemelt figyelmet igénylő tanulók óvodai és általános iskolai ellátását elemezzük. Az 
elemzéshez szükséges adatokat kérdőíves felmérés formájában gyűjtöttük össze az intézményektől. A város 
valamennyi óvodájától és általános iskolájától sikerült adatokhoz jutnunk, így bátran állíthatjuk, hogy 
helyzetelemzésünk ezeket, az intézményeket illetően alkalmas a valós problémák feltárására, valamint arra, 
hogy megalapozott fejlesztési javaslatokat tegyünk.  

A továbbiakban elsőként meghatározzuk a kiemelt figyelmet igénylő tanulók definícióját, valamint röviden 
bemutatjuk – az esélyegyenlőségi szempontból releváns – szabályozást. Végül elsőként az óvodák, majd azt 
követően az általános iskolák adatainak részletes elemzésével zárjuk le ezt a témakört. 

Definíciók 

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. 

 

A fogalmi meghatározás további részében a következő fejezet megírása során három leggyakrabban 
használt fogalom magyarázatát adjuk meg: 

 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) 

 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). 

 Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 

Az Nkntv. 2013. szeptember 1-jéig hatályban tartja a közoktatásról szóló törvény 121.§-a (1) 
bekezdésének 14. pontjában rögzített definíciót a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet 
vonatkozásában, ezt követően a definíciót a Gyvt. módosítása tartalmazza. 

A 2013. szeptember 1-jéig hatályos szabályozás értelmében hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, 
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete 
miatt megállapították. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek 
törvényes felügyeletét ellátó szülője, óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló 
esetén a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott 
tanulmányait fejezte be sikeresen. Erről a szülő önkéntesen a Gyvt-ben meghatározott eljárás keretében 
nyilatkozhat. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. 

2013. szeptember 1-jétől hatályos szabályozást a 2013. évi XXVII. törvény iktatta be. 

Ennek alapján  
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Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 
gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

 a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő 
mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról - önkéntes 
nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

 a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 
bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 
hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

 a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek 
a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított 
lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan 
lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges 
feltételek. 

  
Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében fent meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, 
továbbá 

 a nevelésbe vett gyermek, 

 az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 
A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg 

kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező 
időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos 
helyzetének fennállását. 
 

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek óvodai ellátásáról a 4.4.5. fejezetben már írtunk. 
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b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, 
iskolapszichológusok száma stb.) 

 

4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek 

  Fő Hiányzó létszám 

Nem szaktanítást végző tanító 0 0 

Szaktanítást végző tanítók száma 60 0,5 

Szaktanítást végző tanárok száma 151 0 

Gyógypedagógusok létszáma 4 0 

Gyermekvédelmi felelős 2,25 0 

Iskolaorvos 1 0 

Iskolapszichológus 0 0,5 

Kisegítő személyzet 29 0 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

 
 

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. 

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

eltérések 
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A köznevelés-szolgáltatás megszervezésekor három követelmény érvényesítésére kell törekedni: a 
szakszerűség, a törvényesség és a hatékonyság elvének érvényre jutására. Amennyiben e három elv 
érvényesül, az oktatás várhatóan eredményes és hatékony lesz. 

Mit jelentenek e fogalmak? 

Szakszerűség: a sikeres iskolai tanulmányok, a sikeres életkezdés biztosításához szakszerű pedagógiai 
tevékenységre van szükség annak érdekében, hogy minden gyermek, minden tanuló segítséget kapjon 
készségei, képességei és tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez és ismeretei 
folyamatos korszerűsítéséhez. 

Törvényesség: a gyermek, a tanuló ügyeiben méltányosan, humánusan, valamennyi tényező 
figyelembevételével, a többi gyermek, a többi tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló 
lehetőségek közül a gyermek, a tanuló számára a mindenkori jogszabályok adta lehetőségek közül a 
legkedvezőbbet választva kell dönteni. 

Hatékonyság: a közpénzek felhasználásakor a legkörültekintőbben kell eljárni, hogy a befektetett pénzek 
felhasználásával a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújtsa az intézmény.3 

Az iskolai eredményesség egyik mutatószáma – az alapfokú oktatási intézmények esetében – a 8. 
évfolyamot eredményesen befejezett tanulók létszáma. Annak érdekében, hogy pontos képet kaphassunk a 
város helyzetéről valamennyi alapfokú oktatási intézménytől bekértük az eredményességi mutatókat 
(ennek intézményenkénti összefoglaló 4.4.12. számú táblázatát az 1. számú melléklet tartalmazza.) A 
4.4.12. számú táblázat az imént említett intézményi adatokat foglalja egybe. 

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 

tanév 

8. évfolyamot eredményesen 
befejezettek száma / aránya a 
nappali rendszerű oktatásban 

fő % 

2010/2011 157 96 

2011/2012 152 95 

2012/2013 19 90 

 Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 

                                                           
3 dr. Szüdi János: Szakszerûség és hatékonyság a közoktatásban, CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. 
Budapest, 2008 
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A fenti táblázatban az ajkai iskoláktól beérkezett adatok összesítve szerepelnek. A településen 
folyamatosan csökken a gyermekek létszáma, valamint az iskolákba beíratott gyermekeké is. Az általános 
iskolát elvégzettek aránya 90-100% körül mozog, ennél az aránynál kicsit rosszabbak a Molnár Gábor 
Általános Iskolában végzett gyermekek eredményei, azonban itt a fogyatékos gyermekek tanulnak, amely 
magyarázhatja az általános iskolát sikeresen elvégzők számának rosszabb arányát. A 2012/2013 tanévre 
adatokat csak a Molnár Gábor Általános Iskola szolgáltatott ezért ez eredmény nem tükrözi a valóságot 
sem. 
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4.4.13. számú táblázat - Iskolai ellátás igénybevétele  - telephelyi bontásban 

2012-
2013. 
tanév 

                            

Teleph
ely1 
(szüksé
g 
szerint, 
töröljö
n vagy 
szúrjon 
be 
plusz 
sorokat
) 

Tagoz
at 
meg-
nevez
ése  

Létszá
m 

Napkö
zis 

Bejár
ó 

 
Hátrá
nyos 
helyz
e-
tűek 
létszá
ma 

HH 
tanul
ók 
arány
a az 
osztál
y 
létszá
-
máho
z 
viszo-
nyítva 

Halm
ozo-
ttan 
hátrá
nyos 
helyz
e-
tűek 
létszá
ma 

HHH 
tanul
ók 
arány
a az 
osztál
y 
létszá
-
máho
z 
viszo-
nyítva 

Saját
os 
nevel
ési 
igény
ű 
tanul
ók 
létszá
ma 

SNI 
tanul
ók 
arány
a az 
osztál
y 
létszá
-
máho
z 
viszo-
nyítva 

SNI 
tanul
ók 
szám
ából a 
hhh 
tanul
ók 
szám
a 

Évis-
métl
ők 
szá
ma 

Magá
n-
tanul
ók 
szám
a 

Létszá
m, 
amely
nek 
alapjá
n 
integr
ációs 
norm
atívát 
igény
elnek 

1. 
évfolya
m A 
osztály 

  108 72 31 10 9% 0 0% 1 1% 0 3 0 70 

1. 
évfolya
m B 
osztály 

  65 41 34 18 28% 11 17% 0 0% 0 0 0 48 

2. 
évfolya
m A 
osztály 

  100 96 10 32 32% 8 8% 1 1% 0 4 0 71 

2. 
évfolya
m B 
osztály 

  55 0 58 7 13% 0 0% 1 2% 0 0 0 56 

3. 
évfolya
m A 
osztály 

  120 105 15 20 17% 6 5% 2 2% 0 1 0 68 

3. 
évfolya
m B 
osztály 

  54 54 2 4 7% 15 28% 0 0% 7 0 0 57 

4. 
évfolya
m A 
osztály 

  103 59 34 16 16% 1 1% 0 0% 0 0 0 65 

4. 
évfolya
m B 
osztály 

  63 24 34 2 3% 0 0% 0 0% 0 0 0 54 

5. 
évfolya

  101 11 12 17 17% 3 3% 5 5% 0 3 0 83 
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m A 
osztály 

5. 
évfolya
m B 
osztály 

  77 1 14 21 27% 7 9% 4 5% 1 1 0 50 

6. 
évfolya
m A 
osztály 

  112 16 19 23 21% 6 5% 7 6% 1 7 0 89 

6. 
évfolya
m B 
osztály 

  70 0 8 6 9% 1 1% 4 6% 0 3 0 63 

7. 
évfolya
m A 
osztály 

  96 7 19 12 13% 0 0% 5 5% 0 1 0 77 

7. 
évfolya
m B 
osztály 

  88 0 15 9 10% 4 5% 6 7% 0 1 3 50 

8. 
évfolya
m A 
osztály 

  87 0 13 19 22% 7 8% 6 7% 1 2 2 69 

8. 
évfolya
m B 
osztály 

  87 0 13 7 8% 1 1% 1 1% 0 0 1 54 

Összese
n: 

  1386 486 331 223 16% 70 5% 43 3% 10 26 6 1024 

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok, KIR 

A fenti táblázat az ajkai iskolák összesített adatait tartalmazza. Az elmondható, hogy a hátrányos és a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma évről évre növekszik, mivel sokan egyre nehezebb 
anyagi körülmények közé kerülnek. Ezzel arányosan szociális körülményeik is romlanak. 
Az összesített táblázat alapján a gyermekek 24 %-a bejáró, 35 %-a napközis, HH: 16%, HHH: 5%, SNI: 
3%körül mozog. Ez az arány az egyes iskoláknál is hasonló értékeket mutat, kivétel ez alól a Molnár Gábor 
Általános Iskola, ahol 50 % körüli a bejáró gyermekek száma, a napközisek aránya 100%, HH: 75 %, HHH: 
55%, SNI 100%. Ebben az iskolában a fogyatékos gyermekek tanulnak ezzel a ténnyel magyarázható, hogy 
az arányok eltérnek az átlagostól. 
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4.4.14. számú táblázat – Kompetenciamérési adatok 

       

ISKOLA NEVE 2010 2011 2012 

Országos 
kompetencia-
mérés 
eredménye 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos átlag 

6. évfolyam 1524 1483 1417 1465 1485   1472 

8. évfolyam 1611 1583 1549 1577 1631   1567 

10. évfolyam 1765 1620 1817 1617 1765     

6. évfolyam 1478 1498 1392 1486 1452   1416 

8. évfolyam 1602 1622 1534 1601 1648   1515 

10. évfolyam 1669 1613 1770 1635 1779   1632 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok   
 
A fenti táblázatban az ajkai iskolák kompetenciamérési adatai összefoglalva, összesítve találhatók. A 
táblázat adatairól elmondhatók, hogy összességében egy elég kedvező képet mutatnak a gyermekek 
képességeiről. Azonban az egyes iskolák között elég éles különbségek tapasztalhatók vannak nagyon jól, 
nagyon rosszul és átlagosan teljesítő iskolák. A Bródy Imre Gimnázium gyermekei a kompetenciamérések 
eredményei alapján kiválóan teljesítettek az elmúlt években. Ezzel szemben a Szent-Györgyi Albert 
szakközépiskola diákjai teljesítettek a legrosszabbul. Itt csak 10. osztályos gyermekek vannak, nincsenek 6, 
8. osztályos gyerekek így róluk felmérés sem készülhetett. 
Összefoglalva az iskolákban készült kompetenciamérési adatok nagyon változatosak, hol jók, hol 
rosszabbak, azonban az összesítésben Ajka diákjai elég jól szerepeltek, az országos átlaghoz mértén szinte 
minden esetben. 
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4.4.15. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton 

tanév Gimnázium (%) 
Szakközépiskola 
(érettségit adó 
képzés) (%) 

Szakiskolai 
képzés (%) 

Speciális 
szakiskola (%) 

Nem tanult 
tovább (%) 

 

összlét
-
számo
n belül 

HHH-
tanuló
k 
körébe
n 

összlét-
számon 
belül 

HHH-
tanuló
k 
körébe
n 

összlét-
számon 
belül 

HHH-
tanuló
k 
körébe
n 

összlét-
számon 
belül 

HHH-
tanuló
k 
körébe
n 

összlét-
számon 
belül 

HHH-
tanuló
k 
körébe
n 

2008/200
9 

34  na 37 
na 

30 0,7 
na na na na 

2009/201
0 

30 
na 

48 
na 

22 0,4 
na na na na 

2010/201
1 

32 
na 

41 
na 

28 0,5 
na na na na 

2011/201
2 

33 
na 

39 
na 

29 0,6 
na na na na 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

 
A táblázatból és a beérkezett adatokból tisztán látszik, hogy nincsenek adatok a 3H gyermekek 
továbbtanulási mutatóira vonatkoztatva. Az ajkai iskolák továbbtanuló gyermekei legnagyobb arányban a 
szakközépiskolát választják, kisebb mértékben a gimnáziumot és legkisebb mértékben pedig a szakiskolai 
képzést. Ez az arány az országos átlagnak teljes mértékig megfelel, ahhoz igazodik.  
 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Az önkormányzat rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt és rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 
nyújt a szociálisan rászorult gyermekek és családjuk részére, emellett az általános iskola a helyi civil 
szervezetek és alapítványok, közreműködésével segíti, támogatja a hátrányos helyzetű tanulók nyári 
táborokba való eljutását, erdei iskolába, tanulmányi kiránduláson való részvételét, ugyanis sok szülő anyagi 
helyzete miatt nem teheti meg ezek finanszírozását. Emellett minden év végén az iskola tanulás-ösztönző 
díjakkal (emléklap, könyv) jutalmazza meg a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hátrányos helyzetű tanulókat.  
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az ép értelmű, de testi, érzékszervi fogyatékkal élő 
gyermekek számára az oktatási intézményekben 
nem- vagy csak részben biztosítottak a feltételek. 

Fontos lenne az oktatási intézmények teljes körű 
akadálymentesítése (speciális eszközök, hang és 
fényjelzések), korszerűsítése. Ez segíthetné az 
integrált oktatás megvalósulását. (Ajkai Bródy Imre 
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola esetén 
kiemelt probléma) 

A roma származású és a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek számára nem elérhetőek az 
olyan szakkörök, különórák, amelyek képességeiket 
fejlesztenék, és segítenék iskolai előmenetelüket, 
mert ezekért fizetni kell. 

A szolgáltatások ingyenessé és hozzáférhetővé 
tétele segítené ezeknek, a gyermekeknek a 
felzárkóztatását, tehetséggondozását és 
integrációját. 

Éhező gyermekek problémája Óvoda, iskola felmérése alapján ingyenes étkezés 
biztosítása a rászorulóknak. Szolgáltatók bevonása, 
akik felajánlanak ingyen ebédet néhány kiválasztott 
gyermeknek. 

Gyermekek neveléséhez szükséges szakember hiány 
(Iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus hiánya), 
logopédusi ellátás hiánya nagycsoportos kor alatt 

Szakemberképzés, 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, mentori 
hálózat kialakítása 

Szeptembertől az iskola fenntartója dönthet 
gyermekvédelmi felelős alkalmazásáról, anyagi okok 
miatt félő, hogy nem alkalmaznak 

Gyermekvédelmi felelős munkakör megtartása 

0-3 éves korú gyermekek – tápszer és gyógyszer 
kiváltása problémát jelent, szakrendelésre, 
utógondozásra (pl. koraszülött) nem tudják elvinni a 
gyermeket (útiköltség, meglévő gyermekek 
felügyelete nem megoldott), a szemüveget, vagy 
más gyógyászati segédeszközt nem tudják kiváltani, 
gyakori a nem megfelelő összetételű táplálkozás, 
esetenként éhezés is előfordul.  

Tipegő-ház kialakítása (a Biztos Kezdet 
Gyermekházhoz hasonló céllal és működéssel): a 
szülőnek ismereteket ad, a gyermek beszokik a 
közösségbe, óvodakezdéskor kisebb hátránnyal 
indul. Szakember folyamatosan jelen van, felismeri 
a problémát. A házban a rászorulónak fejlesztés, 
gyógytorna biztosítása. Gyermekfelügyelet 
biztosítása szükség esetén, (ha a másik gyermeket 
vizsgálatra, vagy fejlesztésre kell vinni). Az étkezés 
biztosítása rászorultság esetén. Gyógyszer, tápszer, 
szemüveg kiváltásához rendszeres és elérhető 
anyagi segítség. Útiköltség megelőlegezése. 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést néhány jogszabály tiltja ugyan, de a nők és férfiak között a 
társadalmi élet minden területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének, okainak feltárását és persze 
felszámolását nem írja elő jogszabály. A nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőtlenség minden bizonnyal 
a legmélyebben gyökerező, legnehezebben tetten érhető, a társadalom részéről a leginkább, a legtisztább 
lelkiismerettel támogatott igazságtalanság. Nem könnyű fellépni ellene. Pedig a nemek közötti 
egyenlőtlenséget – mint a társadalmi egyenlőtlenségeket általában – nem csupán azért érdemes leküzdeni, 
mert igazságérzetünk, emberi szolidaritás-érzésünk ezt diktálja, hanem azért is, és elsősorban azért, mert az 
egyenlőtlenség: pazarlás. 

Vizsgálódásunk kiindulópontja – természetesen ezúttal is – a jogszabályi megalapozottság. A következő 
jogi alapvetések adják e téma vizsgálatához a zsinórmértéket: 

• Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a 
férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális jog 
tekintetében. 

• a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a 
munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén történő 
végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv, 

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

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

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
A városban található, nőket is foglalkoztató munkahelyek jellemzően a közszféra és a szolgáltatási 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 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. 
A nők jellegzetesen az alacsony fizetésű munkakörökbe szorulnak. A település nem rendelkezik 
kimutatással a férfiak és nők bérezését illetőleg. A várandós és kisgyermekes anyák visszatérése biztosított 
és támogatott az önkormányzati munkahelyeken. Munkaerőpiaci-helyzetükről azonban nem készült 
felmérés. 

 



 92 

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 nők férfiak nők férfiak nők 

2008 11110 11181 10754 10817 771 601 

2009 11039 11039 8168 10466 1110 824 

2010 10951 10907 10628 10488 919 743 

2011 10887 10838 10796 10793 626 609 

2012  na na   na  na 543 534 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
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Az álláskeresők között a nők aránya évről évre folyamatos csökkenést mutat, jelenleg a nyilvántartott 
álláskeresők kevesebb, mint fele nő. Ez azzal magyarázható, hogy a városban működő gazdasági társaságok 
főként betanított jellegű munkában, több műszakban foglalkoztatnak gyártósori összeszerelőket, akik 
többségükben a nők közül kerülnek ki.  
A közfoglalkoztatásban, ahol viszont jellemző a nehéz fizikai munka, kevesebb a nők részvétele.  
 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
A korábbi évek tapasztalatai szerint a nők részvétele magasabb arányú volt a munkaerő-piaci átképzéseken, 
amikor olyan tanfolyamok kerültek indításra, amelyekre tudtak jelentkezni (pl. nyelvek, eladó, felszolgáló, 
kisgyermekgondozó, szoc. gondozó, TB ügyintéző, stb. Jellemzően a nők könnyebben vonhatóak be 
képzésekbe, mint a férfiak. (A férfiak körében a személy és vagyonőr, valamint a C, C+E, D, D+E kat. 
jogosítványok, megszerzésére mutatkozik nagyobb arányú érdeklődés.) 
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c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

5.1.4. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

év 
munkanélküli 
nők száma 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettségű  

8 általános 
szakiskola/s
zakmunkás-
képző 

gimnázium érettségi főiskola 
egyete
m 

2008 601 na na na na na na na 

2009 824 17 239 276 84 165 36 7 

2010 743 20 209 242 82 147 31 12 

2011 609 17 160 177 79 134 32 10 

2012 534 16 143 147 64 118 34 12 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés       
 
A fenti táblázat adataiból látható, hogy az értékek mindenütt csökkenést mutatnak. Ez a népességszám 
csökkenésének betudható, hiszen Ajka lakosságszáma évről évre csökken, ahogy azt korábban már 
kifejtésre került.  

 

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. 

Azonban az alacsony iskolai végzettségűeknél összességében elmondható, hogy nehezebben tudnak 
elhelyezkedni akár férfiről, akár nőről van szó. Azonban a nők fogékonyabbak arra, hogy képezzék magukat. 
Ennek köszönhetően javítani tudják elhelyezkedési esélyeiket.  
 

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

 

Felmérés ugyan nem készült a férfiak és nők közötti bérkülönbségekről, azonban, ahogyan azt az idősek 
fejezetében részletezzük a nyugdíjak összege jelentősen különbözik férfiak, és nők esetén. Ez a 
bérkülönbségeknek is betudható. Erre a folyamatra irányuló felszámolás nem indult, hiszen a közszférában 
ez nem jellemző folyamat, a vállalkozói szektorban pedig olyan felmérés, ami ezt bizonyítaná nem készült. 
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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.) 

 

5.2 számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások 

év 
3 év alatti 
gyermekek száma a 
településen 

működő 
bölcsödék 
száma 

bölcsődei 
férőhelyek 
száma 

működő 
családi 
napközik 
száma 

férőhelyek 
száma családi 
napközikben 

férőhelyek 
összesen 

önkor-
mányzati 

egyéb 

2008 986 1 40 0 0 0 40 

2009 998 1 60 0 0 0 60 

2010 989 1 74 0 0 0 74 

2011 963 1 74 0 1 7 81 

2012  na  na 98 0  na na  na  

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés      
 
A születések száma Ajkán évről évre csökken, ezzel arányosan a bölcsődei férőhelyek száma emelkedik. A 
folyamat hatására 2013-ra az ajkai bölcsődében megszűnt a várólista, az intézmény kihasználtsága 100%-os. 
Jelenleg csak ajkai kisgyerekek elhelyezése lehetséges. Amennyiben igény jelentkezik rá, közigazgatásilag 
Ajkához tartozó településekről is lehet majd a későbbiekben gyermekeket fogadni, azonban erre még nem 
érkezett igény.  
A bölcsőde mellett működik a Családi Napközi, amelynek kihasználtsága ugyancsak 100%-os. Itt tervezik a 
férőhelyek 10-re történő emelését. Ennek engedélyeztetése folyamatban van.  

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 
A fogamzásszabályozás és szexualitás gyakran még a mai családokban is tabu témának számít. Ezért 
kiemelten fontos szerepet kapnak a közoktatási intézmények a gyerekek felvilágosításában. A gyerekek 
szexuális felvilágosítását célzó programok, tanórák már az általános iskolában megkezdődnek, majd a 
középiskolákban folytatódnak; osztályfőnöki, biológia óra keretében előadást tartanak a védőnők.  
Várandós tanácsadást heti rendszerességgel tartanak a védőnők. A védőnő koordinálja a terhesség idejének 
megfelelő vizsgálatok megtörténtét. A védőnő otthonában is meglátogatja a várandósokat és életvezetési-, 
lakásrendezési tanácsokat ad, hogy megfelelő legyen a csecsemő fogadása. 
 

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

év védőnők száma 
0-3 év közötti 
gyermekek száma 

átlagos gyermekszám 
védőnőnként 

2008 9+6=15 986 177/818 

2009 9+6=15 998 180/820 

2010 9+6=15 989 186/810 

2011 9+6=15 963 177/805 

2012 9+6=15 na  175/720 

Forrás: TeIR és helyi 
adatgyűjtés   
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A korábban bemutatott adatok alapján látható, hogy Ajkán a védőnői feladatokat 2008 óta 15 fő látja el. Az 
egy védőnőre jutó gyerekszám 2010-ben volt a legmagasabb majd folyamatosan csökkent az ellátottak 
száma. Ez a változás a születések számának valamint a lakosságszám állandó csökkenésének és az 
elvándorlásnak tudható be. A védőnői hálózat által nyújtott tanácsadáson kívül számos prevenciós 
programlehetőség van a városban, mely a családtervezési kérdésektől kezdve a várandósággal, a 
gyermekvállalással kapcsolatos valamennyi kérdéskört lefedi.  
 
 
A Civil Szervezetek Szövetsége minden évben több alkalommal szervez Baba-Börzét és tervezi a korábban 
jól működő Baba-Mama Klub újbóli elindítását. Emellett vannak még a településen játszóházak, gyerek 
fesztiválok, amelyek szervezésében mind a civilek mint pedig a művelődési központ részt vesz.  
Alapvetően abban az esetben, ha a kisgyermekes szülő motivált, számtalan lehetőség közül választhat, hogy 
naprakész ismeretekhez jusson, akár a kisgyermek ápolásával-gondozásával, akár fejlődésével, 
fejlesztésével kapcsolatban. A problémát az okozza, ha a szülő nem tekinti értéknek, hogy gyermeke 
egészégének megőrzésével, vagy a gyermek helyes nevelésével kapcsolatos leglényegesebb információkat 
megkaphassa. Leggyakrabban ezek - a hasznos információkat nélkülöző - szülők azok, akik gyereküket 
elhanyagolják, adott esetben veszélyeztetik, azaz a gyermek optimális fejlődési lehetőségének biztosítása 
érdekében külső segítségre szorulnak. Ahhoz, hogy a probléma időben a megfelelő segítő szervezet tudtára 
juthasson, a jelzőrendszernek hatékonyan kell működnie. Gyakorlati tapasztalataink azt mutatják, hogy Ajka 
városában kifejezetten jól működik a jelzőrendszer, a problémás helyzetek hamar feltárásra kerülnek, így a 
megoldáshoz idejében érkező hatékony segítség nyújtható a kérdéses személyek számára. 
 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
Ajka területén 2013. évben és azt megelőző években -a nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
vonatkozásában az alábbiak bűncselekmények alapján indult eljárás az ajkai rendőrkapitányságon: 
 

1. könnyű testi sértés vétsége 
2. súlyos testi sértés bűntette 
3. személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás  
4. házastárs, volt házastárs, bejegyzett élettárs, volt bejegyzett élettárs,  vagy volt élettársa sérelmére 
elkövetett zaklatás  
5. garázdaság vétsége 
6. személyi szabadság megsértésének bűntette 
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A leggyakoribb bűncselekmények a testi sértés, garázdaság és a zaklatás voltak. 
 
A sértett fordulhat segítségért a rendőri eljárás alatt - vagy ha nem igényel rendőri eljárást- a területi 
Gyámhivatalhoz, Családsegítő és Családgondozóhoz, az Áldozatsegítő szolgálathoz, illetve a területen 
működő ingyenes Jogsegély irodához.  A zaklatás vonatkozásában  az 1998. évi XIX. torvény 138/A. §-a 
alapján távoltartás elrendelésére kerülhet sor, amennyiben az ahhoz szükséges feltételek fennállnak.  
A távoltartás elrendeléséről a területileg illetékes bíróság határoz, mely időtartama 10-60 napig terjed. 
 
 

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

év 
önkormányzati 
anyaotthon a településen 

önkormányzati 
anyaotthon a 
település 50 km-es 
körzetében 

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 
anyaotthon a településen   

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 
anyaotthon a település 50 km-
es körzetében 

2008 0 2 3 1 

2009 0 2 3 1 

2010 0 2 3 1 

2011 0 2 3 1 

2012 0 2 3 1 

Forrás: Helyi adatgyűjtés    

     

 
 



 97 

 
 

Ajkán 3 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.  

A CSÁO-k gyermekjóléti alapellátási szolgáltatást nyújtanak, amely 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 otthonba befogadott családok reménytelennek tűnő helyzetükben elveszíthetik hitüket a családban, a 
munka fontosságában, a társadalomban betöltött szerepükben. Szakemberek segítségével ez a folyamat 
visszafordítható, amennyiben időben kezelik a problémákat. Ajkán, vonzáskörzetében, de országos szinten 
is egyre jobban növekszik az átmeneti gondoskodást igénybevevők száma. Ezért fontos feladat új otthonok 
kialakítása vagy régiek férőhelyekkel történő bővítése.  

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 

év 
Képviselőtestület tagja 

Városi bíróság és ítélőtáblák 
vezetői 

Közgyűlések tagjai 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2008 15 2 0 1 0 0 

2009 15 2 0 1 0 0 

2010 15 0 0 1 0 0 

2011 15 0 0 1 0 0 

2012 15 0 0 1 0 0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés      
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Érdemes külön választani a fenti táblázat kapcsán a nők szerepét a politikai, városvezetési tereken 
valamint a kultúra területén, programok szervezésében. Jelenleg a képviselő-testületben nincs nő. Indult 
ugyan a választásokon, de nem sikerült a testületbe bejutnia. A korábbi években azonban a 15 főből 2 nő is 
volt. 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 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 

 

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. A Munkaügyi Központ rendszeres pályázati 
programokkal igyekszik ezt a problémát megszüntetni, a nők elhelyezkedési esélyeit növelni.  

Felmérés ugyan nem készült a férfiak és nők közötti bérkülönbségekről, azonban, ahogyan azt az idősek 
fejezetében részletezzük a nyugdíjak összege jelentősen, különbözik férfiak, és nők esetén. Ez a 
bérkülönbségeknek is betudható. Erre a folyamatra irányuló felszámolás nem indult, hiszen a közszférában 
ez nem jellemző folyamat, a vállalkozói szektorban pedig olyan felmérés, ami ezt bizonyítaná nem készült. 
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A nőket, elsősorban a gyermekes anyákat 
fokozottabban érinti a munkanélküliség, 
nehezebben találnak munkát. 

Megoldás lehet az esélyegyenlőség érdekében a 
nőkre szabott foglalkoztatási programok 
kezdeményezése, családbarát munkahelyek 
létrehozása. A család és a munkahely 
összeegyeztetésének biztosítása érdekében a 0-3 
éves korosztály napközbeni ellátásának fejlesztése. 
A terhes nők és szoptatós anyák munkahelyi 
biztonságának javítása. 

Munkahelyek hiánya Elsősorban nem a város feladata, de különböző 
kedvezményekkel, pályázatokkal, 
adókedvezményekkel a jelenlegi körülmények 
javítása 

Dolgozó édesanya, gyermek betegsége esetén nem 
tud gyermekkel otthon maradni, mert fél, hogy 
elveszíti az állását 

Családbarát program, önkéntes gyermekfelügyelet 

Probléma a gyermekvállalás utáni munkavégzés 
nehézségei (gyermek betegsége, az anya otthoni 
feladatai). 

Atipikus foglalkoztatási formák bevezetése, 
erősítése. Négy, hat órás munkaidős 
munkavégzések bevezetése. Családon belüli 
munkamegosztás fontosságának szemléltetése 
(média szerepe fontos lenne) 

Várandós anyák körében megfigyelhető a növekvő 
számú szociális veszélyeztetettség, ennek 
következtében nem megfelelő táplálkozás, 
gyógyszerek kiváltásának nehézsége, hiánya, 
dohányzás problémája.  

Tipegő-ház kialakítása (a Biztos Kezdet 
Gyermekházhoz hasonló céllal és működéssel): a 
szülőnek ismereteket ad. Védőnők 
közreműködésével egészségnevelés. Az étkezés 
biztosítása rászorultság esetén. Gyógyszer 
kiváltásához rendszeres és elérhető anyagi segítség. 
Gyermekfelügyelet biztosításához, Tipegőház 
kialakításához kapcsolódó épületek korszerűsítése, 
akadálymentesítése. 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

Tény, hogy soha nem volt annyi idős ember a világon, mint napjainkban. Tény az is, hogy a korcsoporton 
belül is nő az arányuk. A társadalmak elöregedése globális problémává lett, különösen a fejlett ipari 
térségekben, országokban, így az Európai Unióban és Magyarországon is. 

Az idősödéssel párhuzamosan csökken a fiatal korosztályok aránya, az öregedési index egyre 
kedvezőtlenebbé válik. A megváltozott helyzet kezelésére ismert nemzetközi szervezetek új időspolitikai 
célokat, fejlesztési szándékokat, deklarációkat fogalmaztak meg, amelyeket figyelembe vettek a magyar 
idősügyi koncepció megalkotói is. 

Paradigmaváltás történt az időspolitikában. A korábbi deficitmodellt – amely főleg a veszteségekre 
összpontosított (egészség- és teljesítményromlás) – felváltotta a fejlődésmodell. Ebben az új modellben 
előtérbe kerül: 

 a meglévő képességek megőrzése és fejlesztése 

 a széles körű aktivitás 

 az eddig nem használt képességek előhívása és 

 az új kihívásokra való reagálás képességének kialakítása. 

A modell a passzivitás helyett az idős emberek aktivizálását célozza meg. A törekvések arra irányulnak, hogy 
az idősek (újra) bevonhatóak legyenek a társadalomba. Fontossá válik a felnőttoktatás, az egész életen át 
tartó tanulás (life long learning), és a generációk közötti kapcsolatok javítása. A fejlett társadalmakban – 
részben a várható élettartam növekedésének hatására – új értelmet nyert az időssé válás folyamata, és 
maga az időskor fogalma. 

Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy kit tekintsünk idősnek? 

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia (2009.) az időskor meghatározásánál több aspektust is figyelembe vesz. Ezek: 

 kronológiai életkor (évek száma) 

 biológiai életkor (az egészségi állapot függvénye) 

 pszichológiai életkor (szubjektív érzés – ki mennyi idősnek érzi magát) 

 szociológiai életkor (a társadalom kit mennyire tart idősnek) 
Ám az Idősügyi Stratégiában leggyakrabban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) életkor szerinti 

felosztását használják, ami három korcsoportot különbözetet meg: idősödők (60-74 évesek), idősek (75-89 
évesek) és a nagyon idősek, agg vagy szépkorúak (90 éves és felette). E három csoporthoz tartozó 
embereket együttesen nevezzük időseknek. 

 

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

 
A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők vonatkozásában az alábbi jogszabályi rendelkezések 
irányadók: 
 
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 

1. saját jogú; és 
2. hozzátartozói 

nyugellátásokat biztosít. 
 
A saját jogú nyugellátások körébe tartozik: 

1. az öregségi nyugdíj, 
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2. a rehabilitációs járadék. 
 
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás: 

1. az özvegyi nyugdíj; 
2. az árvaellátás; 
3. a szülői nyugdíj; 
4. a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint 
5. özvegyi járadék. 

 
Időskorúak járadéka 
A Szt. értelmében az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő 
hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony 
összegű ellátással rendelkeznek. A Szt. 25. §-a szerint az ellátást a települési önkormányzat jegyzője állapítja 
meg. 
 
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXI. törvény értelmében a kötelező 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer alapján az időskorú saját jogú nyugdíjra (öregségi nyugdíj, 
rehabilitációs járadék) és/vagy hozzátartozói nyugdíjra (özvegyi, árvaellátás, szülői, baleseti hozzátartozói 
nyugellátás, özvegyi járadék) lehet jogosult. 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén  

  Fő Változás 

2007 29998   

2008 29685 99% 

2009 29419 99% 

2010 29131 99% 

2011 29058 100% 

 

 
 
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő férfiak 
száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők 
száma 

összes nyugdíjas 

2008 4021 5478 9499 

2009 3992 5364 9356 

2010 3985 5224 9209 

2011 3955 5410 9365 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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A fenti táblázatokból látható, hogy 2008 óta folyamatosan nő a nyugdíjasok száma, a város teljes 
lakosságának száma pedig csökken. A nyugdíjasok aránya 32% a teljes lakossághoz képest, amely érték, ha 
lassan is, de növekszik. Mindezek alapján elmondható, hogy a város lakossága öregedő. 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. 
  
Ajka Városi Idősügyi Tanács Egyesülete 2012. évben felmérést készített az Ajkán élő nyugdíjasok 
helyzetéről, amelyben elemezte, hogy egyes ellátások alapján mennyi az idősek jövedelme egy hónapban. 
Ezek alapján a legmagasabb jövedelme az öregségi nyugdíjban valamint a korhatár alattiaknak járó 
ellátásokban részesülőknek van. Az ő átlag jövedelmük egy hónapban109.000.- és 122.000.- Ft között van.  
Ilyen magas jövedelmekben részesülők száma körülbelül 7.500 fő. A többi nyugdíjas havi jövedelme ennél 
jóval alacsonyabb. A legmagasabb összeg is csak 80.000.- Ft.  
A statisztikából az is látszik, hogy magasabb a férfiak nyugdíja, mint a nőké. Bérkülönbség két ok miatt is 
kialakulhat egy részt, hogy egyenlőtlenek voltak a bérek a férfiak és nők között, vagyis a férfiak magasabb 
bérezésben részesültek ugyanazért a munkáért illetve, hogy a nőknek alacsonyabb volt az iskolai 
végzettsége.  
 

 

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. 2009-2010. között megugrott ezen álláskeresők 
száma, vélhetően a gazdasági válság miatt. Azonban 2012-ben egy ismételt emelkedés indult meg 
ennél a csoportnál. 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. 

 

Jelen táblázatban a korábbi táblázatokból kigyűjtött adatok szerepelnek, amelyek információt szolgáltatnak 
az időskori munkanélküliségről. 
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    2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő 1934 1662 1234 1077 

56-60 év 
fő 92 116 95 102 

% 4,8% 7,0% 7,7% 9,5% 

61 év felett 
fő 3 7 4 5 

% 0,2% 0,4% 0,3% 0,5% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     
 

2009-2010 között nőtt meg a munkanélküliek száma a válságnak köszönhetően, de ez a növekedés bármely 
aktív korú korcsoportnál megfigyelhető volt. 

 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

Ajkán a nyugdíjasok, időskorúak számára sokféle program, rendezvény van, amelyekkel megszerzett 
tudásukat gyarapíthatják Ezeket a rendezvényeket nemcsak a Nagy László Városi Művelődési Központ, a 
Civil Szervezetek Szövetsége, hanem a Nyugdíjas Klubok is szervezik. Minden évben van számítástechnikai 
oktatás, ezt általában a Civil Szervezetek Szövetsége rendezi.  

Emellett fontos megemlíteni a Nyugdíjas Szabadegyetemet, amely már 1996 óta színesíti az időseknek szánt 
programok sorát. Évente körülbelül 4-5 előadás van egy előre meghatározott témában. A témák pedig 
évente változnak. Volt már szó „Európa kincseiről” valamint „Hazánkról”. A Szabadegyetemet a városban az 
„Életet az éveknek” Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete szervezi.  

A településen nem jellemzőek az időskorúak foglalkoztatását támogató programok. 

A közintézményekben a mai napig jellemző nyugdíjasok foglalkoztatása. Ennek oka általában, hogy ezen 
munkavállalók kellő szakértelemmel rendelkeznek munkájukban. Ezt a szaktudást nem lehet könnyen 
pótolni. Egy új munkavállaló betanítása sok időt vehet igénybe. Emiatt sok esetben segítenek be a munkába 
a közintézményeknél az időskorú, nyugdíjas munkavállalók. Ez azonban nem jellemző a termelő 
vállalatokra. Azoknál szívesebben foglalkoztatják a fiatalabb munkavállalókat. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Az országos adatokhoz hasonlóan Ajkán is jellemző az 55 év felettiek a többi korcsoporthoz viszonyított 
munkanélküliségének kiemelkedő értéke, ahogy az már korábban is meg lett említve. A munkáltatók nem 
szívesen alkalmaznak 55 év felettieket tartva az esetleges betegségektől és a kisebb mértékű 
munkabírástól. 

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 
való hozzáférés 

 
Ebben a pontban az idősek által igénybe vehető alapszolgáltatások és szakosított ellátási formák kerülnek 
bemutatásra: 
 
Alapszolgáltatások 
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a 
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, 
valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik 
megoldásában.  
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Szakosított ellátási formák 
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az 
alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek 
megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. 
 
A város szociális alap és szakosított ellátásait a Térségi Családsegítő és Gondozási Központ (a Térségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat valamint a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ) keretein 
belül biztosítja, önálló szakmai egységekkel, ezek az alábbiak: 
 
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 Családsegítés 
 Gyermekjóléti Szolgálat 
 Házi segítségnyújtás 

 
Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ 

 Szociális étkeztetés 
 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 Nappali ellátás 
 Időskorúak Gondozóháza 
 Idősek Otthona 
 Idősek Otthona Emelt Szintű Férőhelyekkel 

 

Szociális étkeztetés 
Az intézmény 350 adagos saját konyhával rendelkezik, amely ellátja a bentlakásos intézményekben élők, 
valamint a szociális étkezést igénylők étkeztetési feladatait.  A szociális étkezők száma 420 fő, ebből 
havonta helyben fogyasztással 60-70 fő, 260-270 fő elvitellel, illetőleg 70-80 fő részére gépkocsival történik 
az ebéd házhoz szállítása. Saját konyhánk kapacitásán túl kb. 110-130 fő részére vásárolt élelmezéssel 
(különböző vendéglátóegységek konyhájáról) oldjuk meg a város rászorulóinak szociális étkeztetését. 
A szociális étkeztetés szakfeladat biztosítja a rászorulók részére a napi egyszeri meleg ételt. 
A diétás étkeztetés, valamint a gluténmentes kenyér sütése saját konyháról történik (13 féle diétára van 
igény folyamatosan). 
Az intézmény ebédlőjében lehetőség van az ebéd helyben történő elfogyasztására is 
 
Az étkeztetést döntően a 65 év feletti időkorú személyek veszik igénybe, akik egészségi állapotuk vagy 
diétaszükségletük miatt napi egyszeri meleg étkezésüket nem tudják megoldani.  
 
 Családsegítés 
A családsegítő szolgáltatás célja általános és speciális segítő szolgáltatása keretében segítséget nyújtani 
Ajka város és Halimba, Öcs, Szőc, Úrkút települések működési területén élő szociális és mentálhigiénés 
problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető 
okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, az életvezetési képesség megőrzése céljából. 
A családgondozó és a hozzáforduló kliens közös munkálkodása során a szakember támogatása mellett a 
probléma felismerését, meghatározását követően az egyének, családok, csoportok, közösségek hatékony 
megoldási mechanizmusokat alkalmazva érjenek el eredményt kapcsolati konfliktusaik, problémáik 
kezelésében. Cél, hogy csökkenjen a kiszolgáltatottság és a periférikus helyzet. 
A szolgáltatás feladata a szükségletek feltárása és megoldásának elősegítése az ellátási területén élők 
számára. E feladatkörében családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési feladatokat 
végez. Szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevő megfelelő tájékoztatása 
érdekében. 
Feladata továbbá a hátrányos helyzetű egyének, családok, csoportok hátrányainak leküzdése 
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Gyermekjóléti Szolgálat 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozottak szerint 
ellátásokkal és intézkedésekkel a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a 
szülői kötelezettségek teljesítéséhez segítséget kell nyújtani a társult települési önkormányzatok működési 
területén. 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. 
 
Házi segítségnyújtás 
A házi segítségnyújtás feladata gondoskodni 
- a társult települési önkormányzatok működési területén élő időskorú személyekről, akik otthonukban 

önmaguk ellátására nem képesek és róluk nem gondoskodnak, 
- azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, 
A működési engedély 132 fő ellátására szól, jelenleg 130 fő gondozottunk van. 
 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás krízishelyzetre történő gyors reagálás – az ellátott jelzése alapján – a 
nap 24 órájában. A szolgáltatásban készenléti- ügyeleti rendszerben 5 fő szociális gondozónő vesz részt. A 
gondozónők heti váltásban készenléti szolgálatot, szükség esetén ügyeletet vállalnak.  
Riasztás esetén a központban - hangjelzéssel egybekötve – a számítógépen megjelenik a segítségkérés 
ténye. A szolgálatot teljesítő nővér telefonon értesíti a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban készenlétet 
vállaló szociális gondozónőt, aki azonnal a helyszínre megy. Az ügyeletes gondozónő szállítását taxi 
vállalkozó végzi, akivel a Térségi Családsegítő és Gondozási Központ megállapodást kötött. A gondozónő a 
fennálló probléma megoldása érdekében haladéktalanul intézkedik. Szükség esetén orvost, mentőt hív. 
Tevékenységünknek az egyén szükségleteivel összhangban kell lennie. 
Jelenleg 90 jelzőkészülék kihelyezésére van lehetőség, jelenleg 89 készülék van kihelyezve. 
 
Nappali ellátás (Idősek Klubja) 
A nappali ellátás a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős 
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére 
biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai 
szükségleteik kielégítésére. Biztosítja a demens igénybe vevők ellátását, és szociális étkeztetést biztosít az 
arra rászorulók részére. A gondoskodás célja a gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó 
segítségnyújtás, melynek mértékét és fajtáját mindenkor a segítségre szoruló ember testi, lelki és szociális 
állapota határozza meg. Az Idősek Klubja szolgáltatásai 50 fő veszi igénybe. 
 

6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

év 
64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

fő fő % 

2008 4876 78 2% 

2009 4934 56 1% 

2010 5016 51 1% 

2011 5045 51 1% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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A nappali ellátásban részesülők száma 2008-tól lecsökkent. Ennek az az oka, hogy bezárt az Idősek Klubja, 
amely ugyancsak nappali ellátást biztosító intézmény volt. A bezárás oka az intézmény kihasználatlansága 
volt. Ennek ellenére senki nem maradt ellátás nélkül, mivel a Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 
átvette a feladatokat. A bezárás ellenére a nappali ellátás kihasználtsága továbbra sem éri elé a 100%-ot. 
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6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 4 

2009 4 

2010 4 

2011 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 
 
Időskorúak járadéka 
A Szt. értelmében az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő 
hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony 
összegű ellátással rendelkeznek. A Szt. 25. §-a szerint az ellátást a települési önkormányzat jegyzője állapítja 
meg. 

 

Ebben az ellátási formában részesülők számának csökkenése, az ellátásban részesülők halála miatt 
történt. Új igénylés pedig nem volt. 

 
Időskorúak Gondozóháza 
Az Időskorúak Gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg 
személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem 
képesek gondoskodni. Az ellátásban részesülő személy életvitelének megkönnyítése, egészségi, mentális 
állapotának javítása, megőrzése, autonómiájának megőrzése mellett segítségnyújtás biztosítása a 
mindennapi tevékenységének elvégzésében. 
Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti teljes körű 
ellátást biztosít az ellátást igénybe vevő számára, és átmeneti elhelyezést biztosít. 
A gondozóház 20 férőhelyes, kihasználtsága 100%-os 
 
Idősek Otthona 
Az Idősek Otthonába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők 
fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban nem képesek gondoskodni. Az 
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ellátásban részesülő személy életvitelének megkönnyítése, egészségi, mentális állapotának javítása, 
megőrzése, autonómiájának megőrzése mellett segítségnyújtás biztosítása a mindennapi tevékenységének 
elvégzésében. 
Az idősek otthona teljes körű ellátást nyújt, és végleges elhelyezést biztosít.  
42 fő ellátására van lehetőség. 
 
Idősek Otthona Emelt Szintű Férőhelyekkel 
Cél elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ellátása, ápolása, gondozása, akiknek 
egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. 
Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi háromszori 
étkeztetéséről, ruházattal illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, 
valamint lakhatásáról gondoskodik teljes körű ellátással. 
Az Ajka, Frankel Leó u. 8. sz. alatti Idősek Otthonában a működési engedély szerint 42 fő elhelyezésére van 
lehetőségünk. 
Az intézmény az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket biztosít: 

- 32 db egy személyes lakószobát, melyhez vizesblokk kapcsolódik. 
- 5 db két személyes lakószobát, melyhez szintén vizesblokk kapcsolódik. 
- és az épület korszerűen kialakított és berendezése teljes mértékben felszerelt (TV, műszaki 

berendezések, hűtőszekrény, mosógép, telefonvonal, nővérhívó stb.). 
 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

A településen kórház működik, amely 2012. május 1-től állami fenntartásba került. A Magyar Imre Kórház, 
amely a fekvőbeteg ellátást, valamint a járóbeteg szakellátást biztosítja, továbbá az önkormányzattal kötött 
feladat-ellátási szerződéssel a kötelező alapellátási feladatok közül a háziorvosi ügyeleti szolgálat, a védőnői 
szolgálat és az ifjúság- és iskola-egészségügyi szolgálat ellátását vállalta területi ellátási kötelezettséggel.  

A kórház külön nem szervez szűrőprogramokat, háziorvosi beutaló alapján fogadja a betegeket az 
intézményben elérhető vizsgálatok elvégzésére.  

Ajkán jellemző, hogy egy-egy szabadtéri program lebonyolításakor szűrőprogramokat is biztosítanak a 
résztvevők számára. Mindezek mellett külön szűrőprogramok is jellemzőek, amelyeket a városban található 
vállalkozások szerveznek. Előfordult már gyógyszertáraknál ingyenes vérnyomás-, vércukorszint mérés 
valamint Ajka legismertebb bolthálózata is hozzájárult a lakosok egészségének megőrzéséhez szűrőnap 
rendezésével.  

Júniusban a Richter Egészségváros Programsorozat keretein belül egy egész napos sporttal, életviteli 
tanácsadással, szűrésekkel tarkított rendezvényre is sor került. Az Egészségváros legfőbb célja, hogy 
rávilágítsa a lakosságot, milyen nagy szerepe van az egyéni felelősségnek és szerepvállalásnak az egészségi 
állapot alakulásában és az egészség ne csak akkor váljon értékké, amikor már betegségről beszélünk.  

A város nagy hangsúlyt fektet az intézmények, parkok, közterületek akadálymentesítésére. A fizikai 
akadálymentesítés szinte minden intézményben megoldott. 

A város szociális alap és szakosított ellátásait a Térségi Családsegítő és Gondozási Központ keretein belül 
biztosítja, önálló szakmai egységekkel. Ez a téma korábban a 6.3. pontban részletesebben ki lett fejtve. 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés. 

 

A településen 26 nyugdíjas klub működik. Találkozóikat több féle 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 mást, helyszínt 
keresnek, a klubok vagy segítik az érintettek bejutását. 

A nyugdíjas klubok nagyon aktívak a városban, minden rendezvényen részt vesznek, munkájukkal 

támogatják a VMK dolgozóit. Sok esetben a vendégek kísérik, illetve az érdeklődők ellátásában is kiveszik 
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részüket. Részt vesznek, mint rendező a „Generációk napján”, „Nemzedékek találkozóján”, Testvérvárosi 

találkozókon, Borfesztiválon, a Nyári Fesztiválon. 

c) idősek informatikai jártassága 

Az idősek informatikai jártásságára nem állnak rendelkezésre pontos adatok. A városban élő nyugdíjasok 
körülbelül 20-30% ismeri a számítógépet. Minden évben szervez a Civil Szervezetek Szövetsége 
számítástechnikai tanfolyamot vagy tanfolyamokat, amelynek mindig van idős korosztályból származó 
résztvevője. Az, hogy melyik nyugdíjas érdeklődik a számítógép iránt és miért azt sok esetben az 
élethelyzetük befolyásolja. Azoknál az időseknél, akiknek a családjában nincs erre példa, mert egyedül élnek 
vagy szintén idősebb korosztályúakkal élnek együtt nem jellemző a számítógép használat. Abban az esetben 
viszont, ha együtt él gyerekeivel esetleg unokáival, akkor már jobban érdeklődik a számítógép használata 
iránt.  

 

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

 

Ajka kulturális és közművelődési programjait a civil szervezetek, Civil Szervezetek Szövetsége valamint a 
Nagy László Városi Művelődési Központ szervezi elsősorban. Azonban vannak kisebb rendezvények, 
amelyeket az a célcsoport szervez, amelynek a program elsősorban szól. Ennek köszönhetően a Nyugdíjas 
Klubok is kiveszik a részüket a városi élet pezsgőbbé tételében. A nyugdíjasok, időskorúak számára sokféle 
program adott a város teljes lakossága számára szervezett rendezvényeken kívül. Ezek a külön a 
nyugdíjasok számára meghirdetett programok. 

A városban 26 Nyugdíjas Klub alakult. A klubok részt vehetnek különböző versenyeken, rendezvényeken. 
Van vers és prózamondás, amelynek országos versenyét megelőzik az előválogatók, megyei versenyek. 
Hasonló tematika alapján a helyi időskorúak munkáit legyen az festmény, kézműves termék egy kiállításon 
bemutatják. Ezen a kiállításon a kiállított darabokat előzsűrizik és a legjobbak lehetőséget kapnak egy 
országos kiállításon történő részvételre.  

Az idős korosztály különböző fesztiválokon, egyéb rendezvényeken gyakorta fellép táncos, énekes 
műsoraival. A sportban is rendeznek nyugdíjasok számára versenyeket, amelyeknek országos döntője is 
van. Olyan versenyszámokban, mint a sakk, teke, kártya, úszás és a túra. Idén a Bakonyban rendezik a 
dunántúli Nyugdíjas Túra Bajnokságot.  

Mindezek mellett évente számítástechnikai tanfolyamot szerveznek a város lakosainak, amelynek 
résztvevői között szintén szerepelnek a nyugdíjasok, időskorúak. Korábban említésre került a Nyugdíjas 
Szabadegyetem, amely segítséget nyújt az időskorúak ismereteinek bővítéséhez. 
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A városban az idősek aránya egyre emelkedő 
tendenciát mutat, és nagy számban élnek egy 
személyes háztartásban rossz anyagi körülmények 
között. Rájuk az elmagányosodás jellemző. 
Hozzátartozók távol laknak, vagy nincsenek, illetve 
nem tartják a kapcsolatot. 

A városban több bentlakásos idősellátó intézmény 
működik, az egyedül élő betegek számára segítség a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a szociális 
étkeztetés, és a házi segítségnyújtás. Lehetséges 
megoldás a szolgáltatások bővítése önkéntesek 
bevonásával, akik segíthetnének az időseknek 
takarításban, bevásárlásban, egyéb általuk igényelt 
szolgáltatás nyújtásában. A magányos, beteg 
lakásukhoz kötött idősek számára, a magányuk 
oldására szintén önkéntesek segíthetnének 
beszélgetéssel, felolvasással. 

Az idősek kiszolgáltatott helyzetben vannak a 
bűnelkövetőkkel szemben. 

Megelőző intézkedések bevezetése, erősítése az 
idősekkel szembeni bűnelkövetések csökkentése 
érdekében. Megelőző intézkedésekkel fontos a 
figyelmüket felhívni különböző veszélyekre. 
Rendőrség és a civil társadalom együtt sokat tehet 
ennek érdekében. A szomszédok figyeljenek az 
idősekre. 

Téli időszakban fokozott veszélyeknek vannak 
kitéve, kihűlés, fagyhalál. 

Figyelőhálózat megszervezése, önkéntesek 
bevonásával. 

A kisnyugdíjasok helyzete a legproblémásabb, 
leginkább akkor, amikor özveggyé válnak. 
 

Nyugdíjasok összeköltözésének, nyugdíjas 
otthonba történő költözés támogatása, segítése. 
Illetve az üresen álló lakások eladásának vagy 
bérbeadásának segítése. (melyből havi jövedelem 
kiegészítés érhető el)  

Nyugdíjas klubok, városi intézmények, szabadidő 
eltöltéséhez kapcsolódó helyek, helyszínek nem 
megfelelő állapota, teljes körű akadálymentesítés 
hiánya. 

Intézmények korszerűsítése, akadálymentesítése, 
felújítása. 
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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. 
A fogyatékosság, valamint a fogyatékkal élők professzionális és laikus megsegítése Ajka városának vezető 
testülete előtt is jól ismert kérdés. 
Az Európai Unióban a fogyatékossággal élő emberek valamint a tartós egészségügyi problémákkal küzdők 
aránya eléri a 15%-ot. 2001. évi népszámlálási adatok alapján hazánkban a fogyatékkal élők száma 577 000 
fő volt, ami az összlakosság 5.7%-át tette ki.  A fogyatékkal élők aránya a kor előrehaladtával egyre nő, így a 
60 éven felüliek esetében közel 38%. Ez az arányszám nem tartalmazza a krónikus betegségekkel, és más 
súlyos egészségügyi problémákkal küzdők számát. „A fogyatékosságot leginkább valamilyen tartós betegség 
idézi elő (43,3%-ban). A fogyatékos személyek 31,8%-a születése óta szenved fogyatékosságban” 
 
A hazánkban élő fogyatékos személyekről (2001. évi adat) életkor, nem, valamint fogyatékossági típus 
szerinti eloszlásáról az alábbi táblázatból nyerhetünk hasznos információkat. 
 
A fogyatékos népesség életkor, nem, és fogyatékossági típus szerinti megoszlása: 
 

Korcsoport 

(év) 
Összesen Mozgássérült Látás Hallás 

Értelmi 

fogyatékos 
Beszédhibás Egyéb 

Összesen 577 006 251560 83040 53565 56 963 7 300 124 578 

Ebből:        

0–14 28 803 4664 3503 2254 10 550 1 242 6 590 

15–39 84 294 20906 13355 6875 24 086 1 861 17 211 

40–59 205 235 93225 21521 11845 13 498 2 111 63 035 

60–X 258 674 132765 44661 32591 8 829 2 086 37 742 

Férfi        

Összesen 282 868 121715 34947 26842 31 408 4 794 63 162 

Ebből:        

0–14 16 926 2669 1853 1194 6 328 883 3 999 

15–39 49 506 12595 7270 4083 14 089 1 328 10 141 

40–59 110 921 52146 10573 6675 7 422 1 425 32 680 

60–X 105 515 54305 15251 14890 3 569 1 158 16 342 

Nő        

Összesen 294 138 129845 48093 26723 25 555 2 506 61 416 

Ebből:        
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0–14 11 877 1995 1650 1060 4 222 359 2 591 

15–39 34 788 8311 6085 2792 9 997 533 7 070 

40–59 94 314 41079 10948 5170 6 076 686 30 355 

60–X 153 159 78460 29410 17701 5 260 928 21 400 

(Forrás: KSH, 2001. Népszámlálási adat) 

A táblázatban a 2011. évi népszámlálási adatok eredménye látható. A fogyatékosok társadalmi rétegének 
túlnyomó részét a mozgássérültek alkotják. „A 2001. évi népszámlálás kategóriái szerint megállapítható, 
hogy a fogyatékos személyek közül legnagyobb arányt a testi fogyatékosok és a mozgássérültek képviselik 
együttesen (43,6%), - ekkor a mozgássérült emberek száma 251 560 volt -, míg az értelmi fogyatékosok 
aránya megközelítőleg 10%, a vakok és gyengénlátók aránya 14,4%. Az egyéb fogyatékosságban szenvedők 
aránya az 1990. évi adathoz képest (6,7%) 21,6%-ra növekedett. Hallás-, beszédzavar-fogyatékosságban kb. 
10%-uk szenved. 

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.  
Az ellátottak körét egészében szemlélve megállapítható, hogy az értelmi sérültség nem definiálható 
önmagában, hiszen pedagógiai, pszichológiai, szociológiai elakadások nehezítik a sérült, és szűkebb 
környezetének életlehetőségeit. 
 
A Molnár Gábor Műhely Alapítvány ellátási területe:  
 

 5-14 év 15-34 év 35-54 év 55-64 év 65-74 év 75 év 
felett 

Össz. 

Látás  3 1    4 

Hallás  1 1    2 

Értelmi   33 7 2   42 

Mozgás   2     2 

Autista  2     2 

Halmozottan  1 7     8 

Összesen: 1 48 9 2   60 

 
A központi idegrendszer károsodása akár örökletes, akár környezeti tényezők hatására jön létre, fejlődési 
zavart okoz. Az eltérés mennyiségi szempontból mérhető, minőségi szempontból leírható. 
Túlnyomó többségben a mentális (enyhe, középsúlyos) retardáció fordul elő, amelyhez epilepsia, kevert 
szorongásos tünetek társulnak. Down szindrómával 7 sérültet, skizoid tünetekkel 5 sérültet gondoz az 
Alapítvány. Sérültségük a legtöbb esetben születéskor, illetve a méhen belüli fejlődési szakaszban alakult ki, 
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az Alapítványnál lévő két fő pszichiátriai betegségben szenvedő fiatal, életkoruk 14. és 17. évében 
betegedett meg. Az értelmi sérültségük kapcsán, iskolai tanulmányaikban is jelentős zavar jelentkezett, 
amelyhez a közösségi alkalmazkodás negatív módosulásai is terhelően társultak. A 4 fő látássérült fiatal, 
fixálódott mentális zavarral küzd, amelyhez még részképesség-zavar is kapcsolódik. Hallássérült fiatalok 
logopédai fejlesztésre szorulnak, szociálisan erősen gátoltak. Értelmi sérült fiatalok jelentős része szintén 
erősen gátolt szociálisan, néhányan pedig túlzott közléskényszerrel, erős önérvényesítési szándékkal, 
agresszív magatartással nehezítik társas kapcsolataikat. Halmozottan súlyos sérültek mindennapi 
fejlesztése, gondozása a fájdalommentes, és az egyre gyorsuló leépülést megakadályozandó céllal bír. 
 
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás) 

 
7.1.3. táblázat -  Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban 

Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban, a különféle típusú foglalkoztatásban résztvevők száma 
az alkalmazók szerinti megoszlásban 

  

Közszférában  
foglalkozatott (pl. 
önkormányzat, 
kormányhivatal, 
állami vagy 
önkormányzati 
fenntartású 
intézmény) 

Non profit 
szervezet 

Gazdasági 
vállalkozás 

Szociális 
foglalkozatásban 
alkalmazottak 

fejlesztő-felkészítésben 
résztvevők száma 

 0 14  na 

munka rehabilitációban 
foglalkoztatottak száma  

 0 9  na 

Védett munkahelyen foglalkoztatottak száma  0   na  

Támogatott foglalkoztatásban résztvevők száma 0   9 na 

Nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásban résztvevő 
fogyatékos személyek száma 

0  0  na 

Forrás: helyi adatgyűjtés több forrás segítségével    
 
Ajkán a Támogatott Foglalkoztatás 2012. január 31-én megszűnt. A Molnár Gábor Műhely Alapítvány 2011. 

szeptember 9-től tranzitfoglalkoztatásban egy főt tudott a nyílt munkaerő-piacon elhelyezni. A fogyatékkal 

élő emberek foglalkoztatásának e formájában jelenleg 7 munkavállalót foglalkoztat az Alapítvány. 

 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.  

 

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 elhelyezkedni, mert a „teljesítmény” produkálása 
maximális testi-értelmi-mentális egységességet kíván. Emellett még nehezítő körülménynek számít a 
mozgássérültek munkába állásánál, hogy a munkahelyek nem akadálymentesítettek. A hallássérültek 
számára nincsen indukciós hurok, a látássérültek részére térfestés vagy hangjelzéses iránymutatás, ami a 
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munkaerőpiacra történő visszatérésüket nagymértékben segíthetné. 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. Ezek 
miatt fontolóra kellene vennie a város vezetésének egy védett munkahely kialakítását, amelyre már van 
akkreditációs lehetőség, és kialakítani egy olyan módszertant, amely lényege, hogy az elvégzendő munkát 
szállítják a védett munkahelyre, és ott segítőkkel, több pihenőidővel, és rugalmas problémakezeléssel 
foglalkoztatni a megváltozott munkaképességűeket és a fogyatékossággal élőket. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 
A Molnár Gábor Műhely 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.  
 
 
A feladatellátás a nappali intézményben jelenleg 60 fő engedélyezett férőhelyen történik.  
 

Az értelmileg, érzékszervileg, mentálisan sérült fiatalok mindennapjaiban megjelenő fejlesztő-szinten tartó 
foglalkozás, a művészeti terápiák és a munkavégzés, lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gondozott a társadalom 
hasznos tagjaként, idejét hasznosan, képességeit maximálisan kihasználva tevékenykedjen. A sérült felnőttek 
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kommunikációját, kapcsolatépítését segíti a logopédus foglalkozása, és a számítástechnikai foglalkozás. Ezáltal 
fejlődik önkifejeződésük, amelyet a technika használatával írásbeliségben is megélhetnek. A drámafoglalkozások 
során az érzelmi világukban segítjük az eligazodásukat. Az érzelmek megnevezése, indulati-akarati 
megnyilvánulásaik felismerése, lehetőséget biztosít arra, hogy azokat kezelhessék, és tudatosabb viselkedésre tegye 
alkalmassá őket. 

 
A művészeti foglalkozások (zene-, és táncterápia) rendszerességet, tervszerűséget követel a fiataloktól. A 

nyilvános fellépések összeszedettséget, izgalmi szintjük kezelését igényli, és azt a magas szintű kohéziót, amelyet az 
egymásra figyelés, az együttmozgás elsajátítása jelent. A művészeti közösségbe tartozás felelősségteljes pozíció, 
hangulati ingadozások nem törölhetik a próbákat. A közösségi érdekek, személyes érdekszint feletti kezelése, 
nagyfokú szociális fejlődést implikál.  

 
A rendszeres munkavégzés, és a szociális foglalkoztatás keretén belül kapott juttatás alkalmassá teszi őket arra, hogy 
felnőttként, a kötelesség tudatával szervezzék mindennapjaikat. A munkavégzés során kötelesség-, és 
felelősségtudatuk fejlődik felnőttségük kifejeződésében, egyre kevesebb szerep jut a betegségtudatnak. 
Mindennapi munkavégzésükkor alkalmasságukban megerősödnek, önértékelésükben olyan szintet érnek el, hogy 
képessé válnak az életük tervezésére, céljaik meghatározására. 
 
A szociális foglalkoztatáson belül a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban részt vevők esélyt kaphatnak arra, hogy a 
nyílt munkaerő-piacon elhelyezkedhessenek. A rehabilitációs munkavégzés alkalmassá teheti a klienst arra, hogy 
egy magasabb szinten, a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban találja meg pozitív önértékelésén túl, az önfenntartás 
esélyét. 
 
Az ellátó rendszerben szervezetünk igyekszik az állandó kapcsolattartás során feltérképezni azokat a sérülteket 
gondozó családokat, ahol az idő elteltével a felnőtt gondozás jut szerephez. 
 
A szolgáltatás hatásának értékelése:   
 
Fokozott igény mutatkozik a nappali szociális ellátásra. Nő azoknak a száma, akik önállóak, munkaképesek, 
de sérültségük foka olyan mértékű, hogy munkájuk végzéséhez támogatást igényelnek. Nagy erőfeszítést 
tesznek, hogy megfeleljenek a társadalmi elvárásoknak, fáradoznak a kiszolgáltatottságuk elkerülésén, 
aktív, eredményes életre törekszenek. 
Nő azoknak a fogyatékosoknak a száma is, akik súlyos fokban sérültek. Támogatással ők is hasznosan, 
képességeiket kibontva, strukturált rendben és közösségben élhetnek. A számukra hátteret biztosító család 
aktív, kereső életet él, miközben a napi ellátásukat az intézmény biztosítja. 
A nyugdíjkorhatár kitolódásával hosszabbodik az az idő, amíg a családok rászorulnak a nappali ellátás 
szolgáltatásaira. 
A szolgáltatás működtetésével megelőzhető a sérült emberek kiszorulása a társadalom közösségéből, 
megelőzhető a családok széthullása, és elkerülhető, hogy végleges ápolási-gondozási otthonba kerüljenek, 
családjukból kiszakítva. 
A fogyatékosok nappali ellátását igénylők száma fokozatosan növekszik. Ez a folyamat az alábbi okokra 
vezethető vissza: 
A fogyatékos emberek fejlesztésének útján továbblépési lehetőségként ez az ellátási típus az utolsó. A 
tankötelezettség teljesítése után is gyógypedagógiai fejlesztésre van szüksége a sérült embereknek. A 
társadalmi beilleszkedéshez alapvetően fontos a közösségi életforma, meghatározott módon és időben, a 
családi védelem és biztonság mellett.  
A nappali ellátásban az ellátottak életkora várhatóan kitolódik. Számolni kell annak lehetőségével is, hogy a 
rászorulók teljes körű ellátását az idős hozzátartozó már nem tudja biztosítani, a személyi segítés mellett 
sem, így a nappali ellátást követő perspektíva az idős értelmi sérült ember számára az átmeneti otthonba, 
illetve a lakóotthonba kerülés. Ajka városa jelenleg nem rendelkezik ezzel az ellátási formával. Az átmeneti 
otthon működtetésével válhatna teljessé a kerület fogyatékosokat ellátó intézmény rendszere. 
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7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

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,- forint. 
- Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén a tartósan 

beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 25.900,- forint, 
- A saját jogon nevelési ellátásra jogosult tartósan beteg illetőleg súlyosan fogyatékos személy 

20.300,- forint. 

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. 
Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult, aki 

 látási fogyatékos, 

 hallási fogyatékos, 

 értelmi fogyatékos, 

 autista, 

 mozgásszervi fogyatékos, vagy 

 halmozottan fogyatékos 
és  

 állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások 
állandó segítségére szorul, 

 állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, és 
állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások 
állandó segítségére szorul. 

 
A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2013-ban 28.500,- forint)  

 65%-a (18.525,- forint): ha az igénylő látási, hallási, értelmi, vagy mozgásszervi fogyatékos, illetve 
autista, 

 80%-a (22.800,- forint): ha az igénylő halmozottan fogyatékos személy, vagy ha az igénylő látási, 
értelmi, vagy mozgásszervi fogyatékos, vagy autista, feltéve, hogy az önkiszolgáló képessége 
teljesen hiányzik. 

Vakok személyi járadéka  

2001. június 30-ig a 18. életévét betöltött erősen látáscsökkent vagy vak személy részére a vakok személyi 
járadékát állapították meg. 2001. július 1-jétől új jogosult részére a vakok személyi járadékát nem lehet 
megállapítani.  

 



 117 

Rokkantsági járadék 

Rokkantsági járadékra jogosult a 18. életévét betöltött személy, ha 25. életévének betöltése előtt teljesen 
munkaképtelenné vált, illetve 80%-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett. Az 
ellátást legkorábban a 18. életév betöltésekor, de még a 25. életév betöltése előtt lehet igényelni. 2013-
ban a rokkantsági járadék összege 33.300,- forint. 

Közgyógyellátás  

A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó 
kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány adható ki. 
 
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási 
támogatásba befogadott 

 járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre - ideértve a különleges táplálkozási igényt 
kielégítő tápszereket is - gyógyszerkerete erejéig, (az egyéni gyógyszerkeret legfeljebb 12.000,- Ft, 
az éves eseti keret 6.000,- Ft) 

 gyógyászati segédeszközökre, ideértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is, valamint azok 
javítására és kölcsönzésére, továbbá 

 az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra. 

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 járműv, 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 900.000,- forint, 
- a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel 

rendelkező, újnak nem minősülő, de legfeljebb négy éve forgalomba helyezett 
személygépkocsi esetén a vételár 60%-a, de legfeljebb 600.000,- forint, 

- segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű esetén a vételár 60%-a, 
de legfeljebb 600.000,- forint, 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,- forint. 

Az utóbbi két esetben vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősül. 
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 Személygépkocsi átalakítás 
Személygépkocsi átalakítási támogatás a személygépkocsinak 

- 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,- forint. 

Parkolási Igazolvány  

Parkolási igazolványra jogosult az, aki 

 a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) 
Korm. rendelet értelmében közlekedőképességében súlyosan akadályozott, 

 látási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos, illetve autista, 

 2001. július 1-jét megelőzően vaknak, vagy 

 a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 
rendelet szerint vaknak vagy gyengén látónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi 
fogyatékosnak, vagy autistának minősül,  

és a minősítést szakvéleménnyel vagy szakhatósági állásfoglalással igazolja. 

Személyi jövedelemadó kedvezmény 

Az adókedvezményre jogosult a súlyosan fogyatékos személy. Az adókedvezmény az adóév első napján 
érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg (személyi kedvezmény). 

Gépjárműadó fizetése alóli mentesség 

 Adómentes a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a 
cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt 
rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó 
szülőt is (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) - egy darab, 100 kW teljesítményt el 
nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13.000,- forint erejéig.  

Utazási kedvezmény 

Fogyatékos személyek utazási kedvezménye 

Kedvezmények a helyközi 
közlekedésben 

Kedvezmények a 
helyi közlekedésben 

jegy- 
kedvezmény 

bérlet-
kedvezmény 

bérletkedvezmény 

(vasúti személyszállítás, 
helyközi autóbusz 
közlekedés) 

(helyi közúti 
közlekedés) 

[%] [%] 
vak személy  90 90 100 
hallássérült személy 90 90 100 
a magasabb összegű családi pótlékban 
részesülő gyermek, valamint a súlyosan 
fogyatékos személy  

90 
90 100 
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a magasabb összegű családi pótlékban 
részesülő gyermek, valamint a fogyatékossági 
támogatásban részesülő személy, a vak 
személy és hallássérült személy 1 fő kísérője 

90 

- 100 

Utazási költségtérítés 

 A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerint a fogyatékos gyermek korai fejlesztését és 
gondozását, fejlesztő felkészítését nyújtó intézmény igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási 
költségekhez támogatás jár. 
Az utazási költségtérítés mértéke megegyezik az adott távon menetrend szerint közlekedő közforgalmú 
közlekedési eszközök igénybevételére megszabott - a helyközi járatokon érvényes, a biztosított által 
igénybe vehető, a személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott 
kedvezmény összegével csökkentett legolcsóbb díjtételű menetjegy árával. A hely-és pótjegyek árához 
nem jár utazási költségtérítés. 
 
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásaiban részesülők száma 

egészségkárosodott személyek szociális 
ellátásaiban részesülők száma 

2008 45 48 

2009 55 72 

2010 60 60 

2011 60 36 

2012 60 48 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

év 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

önkormányzati fenntartású 
intézményben  

egyházi fenntartású 
intézményben 

civil fenntartású 
intézményben  

2008 0 0 45 

2009 0 0 55 

2010 0 0 60 

2011 0 0 60 

2012 0 0 60 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével 
 

A Molnár Gábor Műhely Alapítvány épületében működött korábban a Civil Ház. Ez az évek során kiköltözött 
az épületből. Emiatt több hely lett, lehetőséget kapott az Alapítvány a bővítésre. Jelenleg 60 fő vesz részt 
nappali ellátásban. Azonban az igény ennél jóval nagyobb, a 60 hely kevésnek bizonyult, mivel a Molnár 
Gábor iskolában végzők körülbelül 30 %-a szeretné a szolgáltatást igénybe venni. Az épület jelenlegi 
állapotában nem kaphat férőhelybővítést. Emiatt vagy új épületre vagy bővítésre lenne szükség, erre 
azonban pénzügyi problémák miatt nincs lehetőség. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 
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7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1.           

  

Igen/nem 

Lift 
Vakvezet
ő sáv 

Mozgá
skorlát
ozotta
k 
részér
e 
mosdó 

Rámpa 

Hango
s 
tájéko
ztatás 

Indukció
s hurok 

Tapintha
tó 
informác
ió 

Jelnyelvi 
segítség 

Egyéb 

oktatási 
intézmények 

alapfok van van van van 
 nincs 

van van 
 nincs  nincs 

középfok van van van van 
 nincs 

van van 
 nincs  nincs 

felsőfok 
 ninc
s 

 nincs  nincs  nincs 
 nincs 

 nincs  nincs 
 nincs  nincs 

egészségügy
i 
intézmények 

fekvőbete
g ellátás  

van  nincs  nincs van 
 nincs 

 nincs 
 nincs  nincs  nincs 

járó beteg 
szakellátá
s 

van  nincs x x  nincs van 
 nincs  nincs  nincs 

alapellátá
s 

 ninc
s 

 nincs 
részbe
n  

részben  nincs  nincs 
 nincs  nincs  nincs 

kulturális, művelődési 
intézmények 

van  nincs van van  nincs van van 
 nincs  nincs 

önkormányzati, 
közigazgatási intézmény 

van  nincs  van van  nincs  nincs 

 nincs  nincs  nincs 

igazságszolgáltatási, 
rendőrség, ügyészség 

 ninc
s 

 nincs   nincs  nincs  nincs  nincs 

 nincs  nincs  nincs 

szociális ellátást nyújtó 
intézmények 

van van van van nincs  van van 
 nincs  nincs 

Forrás: helyi adatgyűjtés, személyes tapasztalat, fogyatékos ügyi referens 
információi, fogyatékosok civil szervezetei    

 
Ajka város Önkormányzata az elmúlt években jogszabályi kötelezettségeit szem előtt tartva felmérte a 
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. 2006 évben kialakításra került egy akadálymentesített emelt szintű idősek otthona, 2008-ban 
az Idősek Gondozóháza teljes körű akadálymentesítésen esett át. Az iskolai hálózat tekintetében 2010 re 
teljes körű felújításra került a Fekete István- Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskola épülete, melyben teljes körű akadálymentesítés valósult meg. Akadálymentes 
vizesblokkok, fürdőhöz akadálymentesített fürdő, lift, látás sérülteknek vezetősáv és braille felirat került 
elhelyezésre. 
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A Városi Könyvtár és Szabadidő Központ felújítása során több ütemben került sor akadálymentesítésre. Első 
ütem keretében akadálymentesített bejárat, lift és vizesblokk, és információs pult került kialakításra. Az 
épület energetikai korszerűsítése mellett többfunkciós akadálymentesített terem is készült 2007-ben. A 
színházterem 2010 es átalakítása során a nézőtér akadálymentesítése valósult meg. Az akadálymentesítés 
kialakítása során az önkormányzat kikérte az ajkai Mozgássérült Egyesület és a Veszprémi egyesület 
tapasztalatait és véleményét. 
A 2012- ben átadott új bölcsődei szárny akadálymentes kialakítással került megtervezésre és kialakításra. 
Az önkormányzat rendelkezik olyan óvodával mely akadálymentesen közelíthető meg. 
A kórház sürgősségi osztályának kialakítása és a kórház felújítása során az akadálymentesítés megvalósul. 
A Városháza akadálymentesítése részben megtörtént, akadálymentes vizesblokk került kialakításra. A lift 
részlegesen biztosítja az akadálymentes közlekedést. 
 

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. Első 
ütem keretében akadálymentesített bejárat, lift és vizesblokk, és információs pult került kialakításra. Az 
épület energetikai korszerűsítése mellett többfunkciós akadálymentesített terem is készült 2007-ben. A 
színházterem 2010 es átalakítása során a nézőtér akadálymentesítése valósult meg. Az akadálymentesítés 
kialakítása során az önkormányzat kikérte az ajkai Mozgássérült Egyesület és a Veszprémi egyesület 
tapasztalatait és véleményét. 
 
A városi sportcsarnok akadálymentesítése a felújításkor megtörtént.  
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 jelentős nem, vagy túlzott költségek révén megvalósíthatóak. 
 
Az új szolgáltató épületek kialakítása során az akadálymentetés az OTÉK előírásai szerint megtörténik.  
A meglévő szolgáltató helyiségek tulajdonosai a jogszabályi feltételeknek megfelelően biztosítják az 
akadálymentesítési lehetőségeket. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
Az új épületek kialakítása során az akadálymentesítés az OTÉK előírásai szerint megtörténik. 
A város ipari parkjában kialakításra került épületek, üzemcsarnokok kialakítása során a jogszabálynak 
megfelelő mértékben került sor akadálymentesítésre. 
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

A közterek akadálymentesítését a város 2005-ben kezdte meg a gyalogátkelőhelyek akadálymentes 

megközelítése révén. Az elmúlt években jelentősen emelkedett azon 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.  

A városban az OTÉK előírásait meghaladó akadálymentes parkoló került kialakítása. A lehetőségek 

figyelembevételével a mozgássérültek akadálymentes parkoló kijelölését kérhetik.  

A városrehabilitációs programok keretében a parkok területén kiemelt figyelmet fordít a városvezetés az 

akadálymentes burkolatok kialakítására.  
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A mozgásukban akadályozottak mellett a látássérültek számára színben és anyagában elkülönülő 

burkolatok kerültek elhelyezésre a gyalogátkelőhelyek és rámpáknál. 

 
e) 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.   

A Térségi Családsegítő és Gondozási Központ korábbi években látott el támogatói szolgálati feladatokat, 
azonban ezt a tevékenységét 2012. január 1-től, finanszírozási problémák miatt megszüntette. Jelenleg 
Ajkán a Move Rehabilitációs és Szolgáltató Közhasznú Társaság lát el ilyen feladatokat. A Move 
Rehabilitációs és Szolgáltató Közhasznú Társaságot a Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete és a 
Move Alfa Kft. hozta létre 2004-ben, azzal a céllal, hogy a fogyatékkal élők önálló életvitelét, társadalmi 
elfogadottságukat elősegítse.  

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a fogyatékkal élő emberek célcsoportjának. Ajka Város 
Önkormányzata saját szociális ellátórendszerein belül figyelembe veszi a fogyatékkal élő emberek 
hátránykompenzációját. 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 
 

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. 

A szülők nagyon kifáradnak, és nem tudnak 
kiszakadni a mindennapi fogyatékos gondozásból. 

Fecskeház, vagy egy átmeneti lehetőség 
kialakítása, amelyben 1-2 hétig, max. egy hónapig 
ellátott lenne a fogyatékossággal élő, míg a szülő 
regenerálódik. 

Megváltozott munkaképességűek, fogyatékos 
személyek munkába állása nehézkes 

Szabályozás felülvizsgálata, rokkantsági nyugdíj 
felülvizsgálata, rendszer felülvizsgálata, amellyel 
életkörülményeik befolyásolhatók 

Munkahelyek hiánya Elsősorban nem a város feladata, de különböző 
kedvezményekkel, pályázatokkal, 
adókedvezményekkel a jelenlegi körülmények 
javítása. 

Az iskolákban, óvodákban nincs mindenhol 
megoldva a teljes akadálymentesítés.   

Épületek korszerűsítése, teljes körű 
akadálymentesítése esetleges átszervezés  

Szülők sok esetben nem érdeklődnek a gyermekek Szülők bevonása az iskola, óvoda életébe 
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iránt 

A gyermekek 40-50 km-ről járnak be az iskolába, sok 
idő, megterhelő az utazás 

Kollégium létesítése, többi átszervezése számukra 
kialakított részleggel 

12. évfolyam elvégzését követően nincs 
utógondozás, a gyermekek elkallódhatnak  

Mentori szolgáltatás, utánkövetés 

Korai fejlesztés 0-3 év között: a nyári, téli, tavaszi, 
őszi szünetben nincsen illetve pszichológus hiánya 

Egész éves fejlesztés, pszichológus biztosítása. A 
korai fejlesztés fontossága miatt nem lehet 
hónapokat kihagyni, fontos lenne megoldani az 
egész éves (egy hónap szünet mellett) fejlesztést. 

Óvodai nyitva tartás problémái. 
7:30-tól 15:30-ig van illetve 
minden „szünetben zárva van.   

Nyitvatartási idők, szünidei nyitva tartás 
felülvizsgálata.  

A fogyatékkal élők külön intézményben tanulnak 
elzárva az ép társaiktól   

Korrekciós osztály indítása, ehhez kapcsolódóan 
intézmények akadálymentesítése (pl fontos Ajkai 
Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskola esetén), korszerűsítése 
Külön teremben tanulhatnának, de a szünetekben 
az ép társaikkal együtt lehetnének (fontos a későbbi 
elfogadáshoz) 

A fogyatékossággal élő gyermekek esetén a szülők 
nehezen dolgozzák fel a helyzetet. Szakemberek 
hiánya. 

Szakemberek biztosítása, szülőcsoportok 
kialakításának támogatása. 
Legyen elég szakember, akik segítenek a szülőknek. 
Azonos típusú fogyatékosság esetén helyi 
szülőcsoport létrehozása. A gyermekeknek 
rendszeres kortárs programok, pl. serdülő-klub, 
tánccsoport. 

Kultúrális programokon történő részvétel 
nehézségei 
 

Teljes akadálymentesítés, korszerűsítés a  
múzeumokban, kiállító helyeken (braille  felirat, 
indukciós hurok) 
 

Hivatali ügyintézés nehézségei. Internetes 
tájékozódás nehézségei.  

Akadálymentesített honlapok kialakítása, 
indukciós hurok beszerzése 
 

 



 125 

 

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 listáját a következő táblázat tartalmazza: 
 

Sorszám 
Közművelődési 
Egyesületek 

Egyházközség, 
gyülekezet 

Nyugdíjas klubok  Sportegyesületek 

1. 
"Életet az éveknek" 
Ajkai Nyugdíjas 
Klubok Egyesülete 

Szent Márton 
Egyházközség 
Ajkarendek 

Bányász 
Hagyományápoló 
Nyugdíjas Klub 

Bánki Donát 
Természetbarát Egyesület 

2. 
Ajka és Környéke 
Méhész Egyesület 

Ajkai Evangélikus 
Gyülekezet 

"Dália" Nyugdíjas 
Klub Ajkarendek  

Ajka Városi Amatőr-Schnur 
Sakkegylet 

3. 
Ajka Városi 
Idősügyi Tanács 
Egyesület 

Ajka-Tósoki 
Református 
Társegyházközség 

"Jó szerencsét" 
Nyugdíjas Klub 

Ajkai Kórház 
Sportegyesület 
Tömegsport és 
Természetbarát 
Szakosztálya 

4. 
Ajka-Csingeri 
Borostyán Férfikar 

Jézus Szíve 
Egyházközség Ajka 

"Lila akác" Nyugdíjas 
Klub 

Ajkai Kosárlabda Egyesület 

5. Ajkai Fotoklub 
Nagyboldogasszony 
Egyházközség 
Bakonygyepes 

"Nosztalgia" 
Nyugdíjas Klub 

Ajkai Lovas Egyesület 

6. 
Ajkai Grafikai 
Műhely 

Padragkúti 
Evangélikus 
Gyülekezet 

"Őszirózsák" Városi 
Nyugdíjas Klub 

Ajkai Trampolin 
Sportegyesület 

7. 
Ajkai 
Képzőművészeti 
Egyesület 

Padragkúti 
Református 
Egyházközség 

Ajkai Diabetes Klub Bakonyi Tájfutó Klub 

8. 
Ajkai Magyar-Finn 
Baráti Egyesület 

Szent István 
Egyházközség 

Ajkai Látássérült Klub Bányász Sportkör Ajka 

9. 
Ajkai Pedagógusok 
Egyesülete 

Szent István 
Lelkészség 

Egészségügyi 
Nyugdíjas Klub Ajka 

Boxer SE 

10. 
Ajkai Szépírók 
Asztaltársasága 

Szűzanya 
Szeplőtelen Szíve 
Egyházközség 

Gyepesi Örökség 
Nyugdíjas Klub 

Diák Atlétikai Klub Ajka 

11. 
Ajkarendekért 
Egyesület   

Hagyományőrző 
"Regős" Klub 

Dinamik Rock'n Roll Klub 
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12. 
Ajkarendeki Német 
Nemzetiségi Dalkör 
Kulturális Egyesület 

  Látássérültek Klubja 
F.T Diák Judo Klub 

13. 
Bányász Kulturális 
Egyesület   Nyugdíjas Baráti Kör 

Fekete Ló Floorball 
Egyesület Ajka 

14. 
Bódéért 
Hagyományőrző 
Egyesület 

  
Nyugdíjas 
Gyógytorna Klub 

Gyepesi Asztalitenisz SE 

15. 
Civil Fórum 
"Padragkútért" 
Egyesület 

  
Nyugdíjas Klub 
Bakonygyepes 

Mozgássérültek Ajkai 
Egyesülete 

16. Csalinga    
Önkormányzati 
Nyugdíjas Klub 

Röpisuli Sportegyesület 

17. Csékúti Baráti Kör   

Pedagógus 
Szakszervezet 
Nyugdíjas Klub Ajka 

Show Dance Egyesület 

18. 
Csékúti Hegyért 
Egyesület   

Timföldgyári 
Nyugdíjas Klub 

SK Ajka-Padragkút 
Sportegyesület 

19. 
Csingervölgyért 
Egyesület   

Üveggyári Nyugdíjas 
Klub 

Sun-Dome SE 

20. 
Gyepesi 
Örökségünk 
Egyesület 

  VGV Nyugdíjas Klub 
Túrateknőc 
Természetjárók Turista 
Egyesülete 

21. 
Kézműves 
Művészeti 
Egyesület 

  
    

22. 
Mozgássérültek 
Ajkai Egyesülete 

  
    

23. 
Padragi Bányász 
Hagyományőrző 
Kör 

  
    

24. 
Reneszánsz 
Egyesület 

  
    

25. 

Robinson Gyermek 
és Ifjúsági 
Szabadidő 
Egyesület 

      

26. 
Szent Cecília Kórus 
Egyesület 

      

27. 
Szent István Király 
Kolping Család 
Egyesület       

28. 
Tósokberéndért 
Egyesület       
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b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása 

 
Az önkormányzatok és a civil szervezetek partnersége jellemző a városban. Ezen szervezetek folyamatosan 
együttműködnek pályázatokban, programok megvalósításában, rendezvények megszervezésében. Az 
önkormányzati döntések előkészítésébe is bevonásra kerülnek ezek a szervezeteket. Az együttműködés 
következtében az önkormányzati rendezvényeken aktívan vesznek részt a szervezetek. Emellett Ajka Város 
Önkormányzata költségvetéséből támogatja a nemzetiségi önkormányzatokat, civil szervezeteket, korábbi 
években még az egyházat is például templom felújítás támogatással. 
Civil szervezetek támogatását a város pályázatok útján biztosítja. Az ajkai székhelyű közművelődési-, sport-, 
egészségügyi- és szociális egyesületek részesülhettek támogatásban, összesen 6.000.000.- Ft összegben, 
2013. évben. A pályázat célja közművelődési egyesületek esetében a művelődő és önszerveződő 
közösségek működésének támogatása, Ajkán megrendezett programok támogatása, országos, nemzetközi 
rendezvényeken történő részvétel vagy azok megrendezése, helytörténeti jelentőségű kiadványok 
támogatása. Sportegyesületek pályázhattak alapvető működési feltételek megteremtésére, helyi 
sportrendezvények támogatására, város lakosainak szabadidős sportba való bekapcsolásának 
támogatására. Egészségügyi és szociális egyesületek esetén támogatás igényelhető működés támogatására, 
egészségügyi programok megszervezésére, országos, nemzetközi rendezvények megszervezésére, illetve 
azokon való részvételre. 
A nyugdíjas klubokat Ajka 2013-ban 3.000.000.- Ft-tal támogatta. A nyugdíjas kluboknak pályázni szükséges, 
a támogatást saját művészeti csoportjuk működtetésére, városi rendezvényeken történő közreműködésre, 
eseti rendezvények megszervezésére, a város arculatának szebbé tételére fordíthatják.  
Ajkán két nemzetiségi önkormányzat működik roma illetve német nemzetiségi önkormányzat. A város 
minden évben támogatja a nemzetiségi önkormányzatokat 2013-ban 1-1 millió Ft-tal. A támogatás 
fordítható német nemzetiségi önkormányzat esetén nemzetiségi énekkar és tánccsoport fenntartására, 
nemzetiségi nap és találkozó szervezésére, megyei német nemzetiségi nyelvi verseny megrendezésére, 
anyanyelvőrző rendezvények szervezésére.  

Roma nemzetiségi önkormányzat a támogatást felhasználhatja anyanyelvőrző rendezvények támogatására, 
működési kiadások finanszírozására, kulturális nap szervezésére. 

 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

 
Ajka Város Önkormányzata tagja az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulásnak, azonban a Tanácsülés 
döntése értelmében 2013. július 1. napjától a Társulás megszűnik. Futó feladatait Ajka Város 
Önkormányzata veszi át. Az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás a 2.2 pontban már bemutatásra került. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A településen működik Roma Nemzetiségi Önkormányzat, ami elsősorban a romákat támogatja, illetve 
együttműködik több ajkai szervezettel, mint például a rendőrség, kórház, óvodák, iskolák. Anyagilag 
támogatja ezeket az intézményeket, amelyből eszköz beszerzés, esetlegesen ingyenes étkezés támogatás 
lehetséges. A nemzetiségi önkormányzat programjairól, támogatásáról már a 3.8-ban részletesen írtam. 

 

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. 
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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 foci-pálya és uszoda 
felújításra is sor kerülhet. 
Emellett egy ajkai kötődésű, Amerikában élő hölgy alapítványt hozott létre, amely az óvodák 
korszerűsítését, fejlesztését támogatja. 
 

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 előkészítésben 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. 
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 és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos 
ellenőrzése. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

A romák körében jelentős probléma a 
tartós munkanélküliség. A nehézipar 
megszűnésével, amely felszívta a képzetlen 
munkaerőt, nehéz munkát biztosítani. 
Emiatt fontos feladat a munkahelyteremtés. 
 

Együttműködés a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal a romák 
munkanélküliségének enyhítése 
érdekében 

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 

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. 

A romák többsége alacsony iskolai 
végzettséggel rendelkezik, szakképzettséget 
csak kevesen szereznek. Tehetséggondozás 
 

Roma felzárkózást segítő oktatási 
programok kidolgozása, 
tehetséggondozás. 

Közmű tartozások felhalmozása, sok 
végrehajtás indítása 

EON – előrefizetős,„kártyás” 
fogyasztásmérő felszerelése a rászoruló 
családok részére 
 

Gyermekek nem járnak óvodába. Emiatt 
nevelésük nehézkes, mivel kisebb korban 
könnyebben fejleszthetők. Emellett a szülők 
sok esetben nem érdeklődnek a gyermekek 
iránt, nem mutat példát. 12. évfolyam 
elvégzése után nincs utógondozás, 
gyermekek elkallódhatnak 

Védőnői szolgálat erősítése, 
újjászervezése, valamint a szülők 
bevonása az iskolai, óvodai életbe 
aktivitásuk erősítése.  

A jelenlegi segélyezési, támogatási rendszer 
gyakorta távol tart a munka világától. 

Munkakeresés ösztönzése, információs 
napok, állásbörzék szervezése a 
célcsoportnak. 
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Gyermekek 

Az ép értelmű, de testi, érzékszervi 
fogyatékkal élő gyermekek számára az 
oktatási intézményekben nem- vagy csak 
részben biztosítottak a feltételek. 

A fogyatékkal élő gyermekek számára az 
oktatási intézmények teljes körű 
akadálymentesítése, speciális segítő 
eszközök beszerzése, korszerűsítése. 

A roma származású és a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek számára 
nem elérhetőek az olyan szakkörök, 
különórák, amelyek képességeiket 
fejlesztenék, és segítenék iskolai 
előmenetelüket, mert ezekért fizetni kell. 

A hátrányos helyzetű gyermekek 
felzárkóztatását, tehetséggondozását és 
integrációját elősegítő szolgáltatások 
ingyenessé és hozzáférhetővé tétele 

Éhező gyermekek problémája Ingyenes étkezés biztosítása a 
rászorulóknak. 

Gyermekek neveléséhez szükséges 
szakember hiány(Iskolapszichológus, 
fejlesztő pedagógus hiánya), logopédusi 
ellátás hiánya nagycsoportos kor alatt 

Szakemberképzés, felkutatás, adatbázis 
vezetése, szakember hálózat kiépítése.  

Szülők sok esetben nem érdeklődnek a 
gyermekek iránt, nem megfelelő szülői 
magatartás, példamutatás hiánya. 

Szülők bevonása az iskola, óvoda életébe, 
mentori hálózat kialakítása 

Szeptembertől az iskola fenntartója dönthet 
gyermekvédelmi felelős alkalmazásáról, 
anyagi okok miatt félő, hogy nem 
alkalmaznak 

Gyermekvédelmi felelős munkakör 
megtartása 

0-3 éves korú gyermekek – tápszer és 
gyógyszer kiváltása problémát jelent, 
szakrendelésre, utógondozásra (pl. 
koraszülött) nem tudják elvinni a gyermeket 
(útiköltség, meglévő gyermekek felügyelete 
nem megoldott), a szemüveget, vagy más 
gyógyászati segédeszközt nem tudják 
kiváltani, gyakori a nem megfelelő 
összetételű táplálkozás, esetenként  

Tipegő-ház kialakítása  

Nők 

A nőket, elsősorban a gyermekes anyákat 
fokozottabban érinti a munkanélküliség, 
nehezebben találnak munkát. 

Nőkre szabott foglalkoztatási programok 
kezdeményezése, családbarát 
munkahelyek létrehozása.  

Munkahelyek hiánya Kedvezményekkel, pályázatokkal, 
adókedvezményekkel a jelenlegi 
körülmények javítása 

Dolgozó édesanya, gyermek betegsége 
esetén nem tud gyermekkel otthon 
maradni, mert fél, hogy elveszíti az állását 

Családbarát program, önkéntes 
gyermekfelügyelet 

Probléma a gyermekvállalás utáni 
munkavégzés nehézségei (gyermek 
betegsége, az anya otthoni feladatai). 

Atipikus foglalkoztatási formák 
bevezetése, erősítése. Családon belüli 
munkamegosztás fontosságának 
szemléltetése  

Várandós anyák körében megfigyelhető a 
növekvő számú szociális veszélyeztetettség, 
ennek következtében nem megfelelő 
táplálkozás, gyógyszerek kiváltásának 
nehézsége, hiánya, dohányzás problémája.  

Tipegő-ház kialakítása. 
Gyermekfelügyelet biztosításához, 
Tipegőház kialakításához kapcsolódó 
épületek korszerűsítése, 
akadálymentesítése. 
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Idősek 

A városban az idősek aránya egyre 
emelkedő tendenciát mutat, és nagy 
számban élnek egy személyes háztartásban 
rossz anyagi körülmények között. Rájuk az 
elmagányosodás jellemző. Hozzátartozók 
távol laknak, vagy nincsenek, illetve nem 
tartják a kapcsolatot. 

Szolgáltatások bővítése önkéntesek 
bevonásával.   

Az idősek kiszolgáltatott helyzetben vannak 
a bűnelkövetőkkel szemben. 

Megelőző intézkedések bevezetése, 
erősítése az idősekkel szembeni 
bűnelkövetések csökkentése érdekében.  

Téli időszakban fokozott veszélyeknek 
vannak kitéve, kihűlés, fagyhalál. 

Figyelőhálózat megszervezése, önkéntesek 
bevonásával. 

A kisnyugdíjasok helyzete a 
legproblémásabb, leginkább akkor, amikor 
özveggyé válnak. 
 

Nyugdíjasok összeköltözésének, nyugdíjas 
otthonba történő költözés támogatása, 
segítése.  

Nyugdíjas klubok, városi intézmények, 
szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó helyek, 
helyszínek nem megfelelő állapota, teljes 
körű akadálymentesítés hiánya. 

Intézmények korszerűsítése, 
akadálymentesítése, felújítása. 

Fogyatékkal 
élők 

Molnár Gábor Műhely Alapítvány 
épületének nem megfelelősége 
korszerűtlen. Jelen állapotában az igények 
kiszolgálására már nem alkalmas. Kevés a 
férőhely, kicsi az alapterület új 
munkavállalók bevonására. 

Épületkorszerűsítés, bővítés vagy másik 
épületbe történő költözés.  

A szülők nagyon kifáradnak, és nem tudnak 
kiszakadni a mindennapi fogyatékos 
gondozásból. 

Fecskeház kialakítása, fogyatékkal élők 
nappali ellátásának igény szerinti 
megteremtése  

Munkahelyek hiánya Különböző kedvezményekkel, 
pályázatokkal, adókedvezményekkel a 
jelenlegi körülmények javítása. 

Az iskolákban, óvodákban nincs mindenhol 
megoldva a teljes akadálymentesítés.   

Épületek korszerűsítése, teljes körű 
akadálymentesítése esetleges átszervezés  

Szülők sok esetben nem érdeklődnek a 
gyermekek iránt 

Szülők bevonása az iskola, óvoda életébe 

A gyermekek 40-50 km-ről járnak be az 
iskolába, sok idő, megterhelő az utazás 

Kollégium létesítése, többi átszervezése 
számukra kialakított részleggel 

12. évfolyam elvégzése után nincs után 
követés, gyermekek elkallódhatnak 

Mentori szolgáltatás, utógondozás 

Korai fejlesztés 0-3 év között: a nyári, téli, 
tavaszi, őszi szünetben nincsen illetve 
pszichológus hiánya 

Egész éves fejlesztés, pszichológus 
biztosítása.  

Óvodai nyitva tartás problémái. 
7:30-tól 15:30-ig van illetve 
minden „szünetben zárva van.   

Nyitvatartási idők, szünidei nyitva tartás 
felülvizsgálata.  

A fogyatékkal élők külön intézményben 
tanulnak elzárva az ép társaiktól   

Integrált osztályok indítása, ehhez 
kapcsolódóan intézmények 
akadálymentesítése, korszerűsítése 
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A fogyatékossággal élő gyermekek esetén a 
szülők nehezen dolgozzák fel a helyzetet. 
Szakemberek hiánya. 

Szakemberek biztosítása, szülőcsoportok 
kialakításának támogatása. 
 

Kulturális programokon történő részvétel 
nehézségei 
 

Teljes akadálymentesítés, korszerűsítés a  
múzeumokban, kiállító helyeken  

Hivatali ügyintézés nehézségei. Internetes 
tájékozódás nehézségei.  

Fizikai-, és infokommunikációs 
akadálymentesítés a hivatalokban. 
 

 

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 

Együttműködés a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal a romák 
munkanélküliségének enyhítése érdekében 

Ajka Város Önkormányzata,  
Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Életkörülmények javítása érdekében 
felvilágosító előadások, közösségi 
programok, ingyenes egészségszűrő 
valamint egészséges életmóddal és 
táplálkozással kapcsolatos programok 
szervezése 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Ajka Város Önkormányzata 
Védőnői hálózat, háziorvosok, Magyar Imre 
kórház, Térségi Családsegítő és Gondozási 
Központ 

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. 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Ajka Város Önkormányzata 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 

Roma felzárkózást segítő oktatási 
programok kidolgozása, tehetséggondozás. 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Ajka Város Önkormányzata 
Iskolák, óvodák, Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ, Ajkai Tankerület 

EON – előrefizetős,„kártyás” 
fogyasztásmérő felszerelése a rászoruló 
családok részére 
 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Ajka Város Önkormányzata 
EON  

Védőnői szolgálat erősítése, újjászervezése, 
valamint a szülők bevonása az iskolai, 
óvodai életbe aktivitásuk erősítése.  

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajka Járási 
Hivatal 
Járási Népegészségügyi Intézete 
Ajka Város Önkormányzata 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 
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Munkakeresés ösztönzése, információs 
napok, állásbörzék szervezése a 
célcsoportnak. 

Ajka Város Önkormányzata, Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Ajka Járási Hivatal Munkaügyi 
Központja 
 

Gyermekek 

A fogyatékkal élő gyermekek számára az 
oktatási intézmények teljes körű 
akadálymentesítése, speciális segítő 
eszközök beszerzése, korszerűsítése 

Ajka Város Önkormányzata 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
Ajkai Tankerület (iskolák, óvodák) 

A hátrányos helyzetű gyermekek 
felzárkóztatását, tehetséggondozását és 
integrációját elősegítő szolgáltatások 
ingyenessé és hozzáférhetővé tétele 

Ajka Város Önkormányzata 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
Ajkai Tankerület (iskolák, óvodák) 

Ingyenes étkezés biztosítása a 
rászorulóknak. 

Ajka Város Önkormányzata 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
Ajkai Tankerület (iskolák, óvodák) 

Szakemberképzés, felkutatás, adatbázis 
vezetése, szakember hálózat kiépítése.  

Ajka Város Önkormányzata 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
Ajkai Tankerület (iskolák, óvodák) 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 

Szülők bevonása az iskola, óvoda életébe, 
mentori hálózat kialakítása 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
Ajkai Tankerület (iskolák, óvodák) 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 

Gyermekvédelmi felelős munkakör 
megtartása 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
Ajkai Tankerület (iskolák, óvodák) 
 

Tipegő-ház kialakítása  Ajka Város Önkormányzata 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 

Nők 

Nőkre szabott foglalkoztatási programok 
kezdeményezése, családbarát munkahelyek 
létrehozása 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja 
Foglalkoztatók 
Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség 
Ajka Város Önkormányzata 

Munkahelyteremtés kedvezményekkel, 
pályázatokkal, adókedvezmény 
bevezetésével. 

Ajka Város Önkormányzata 

Családbarát program, önkéntes 
gyermekfelügyelet 

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 
Kristályvölgy Egyesület 
Ajka Város Önkormányzata 

Atipikus foglalkoztatási formák bevezetése, 
erősítése családon belüli munkamegosztás 
fontosságának szemléltetése 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja 
Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség, 
foglalkoztatók 

Tipegő ház kialakítása, gyermekfelügyelet 
biztosításához, Tipegőház kialakításához 
kapcsolódó épületek korszerűsítése, 
akadálymentesítése 

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ Ajka 
Város Önkormányzata 

Idősek 

Szolgáltatások bővítése önkéntesek 
bevonásával.   

Ajka Város Önkormányzata 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 
Kristályvölgy Egyesület 

Megelőző intézkedések bevezetése, 
erősítése az idősekkel szembeni 
bűnelkövetések csökkentése érdekében.  

Rendőrség, Polgárőrség, Nyugdíjas Klubok, Ajka 
Város Önkormányzata 
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Figyelőhálózat megszervezése, önkéntesek 
bevonásával. 

Rendőrség, Polgárőrség, Nyugdíjas Klubok, Ajka 
Város Önkormányzata, Kristályvölgy Egyesület 

Nyugdíjasok összeköltözésének, nyugdíjas 
otthonba történő költözés támogatása, 
segítése.  

Ajka Város Önkormányzata 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 
Nyugdíjas Klubok 

Intézmények korszerűsítése, 
akadálymentesítése, felújítása. Ajka Város Önkormányzata 

Fogyatékkal 
élők 

Épületkorszerűsítés, bővítés vagy másik 
épületbe történő költözés.  

Ajka Város Önkormányzata 
Molnár Gábor Műhely Alapítvány 

Fecskeház kialakítása, fogyatékkal élők 
nappali ellátásának igény szerinti 
megteremtése  

Ajka Város Önkormányzata 
Molnár Gábor Műhely Alapítvány 

Különböző kedvezményekkel, 
pályázatokkal, adókedvezményekkel a 
jelenlegi körülmények javítása. 

Ajka Város Önkormányzata 
 

Épületek korszerűsítése, teljes körű 
akadálymentesítése esetleges átszervezés  

Ajka Város Önkormányzata 
 

Szülők bevonása az iskola, óvoda életébe Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
Ajkai Tankerület (iskolák, óvodák), védőnők 
 

Kollégium létesítése, többi átszervezése 
számukra kialakított részleggel 

Ajka Város Önkormányzata 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
Ajkai Tankerület (iskolák, óvodák), 
Molnár Gábor Műhely Alapítvány 

Mentori szolgáltatás, utánkövetés Térségi Családsegítő és Gondozási Központ  
Molnár Gábor Műhely Alapítvány 

Egész éves fejlesztés, pszichológus 
biztosítása.  

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
Ajkai Tankerület (iskolák, óvodák), 
Ajka Város Önkormányzata 

Nyitvatartási idők, szünidei nyitva tartás 
felülvizsgálata.  

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
Ajkai Tankerület (iskolák, óvodák), 
Ajka Város Önkormányzata 

Integrált osztályok indítása, ehhez 
kapcsolódóan intézmények 
akadálymentesítése, korszerűsítése 
 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
Ajkai Tankerület (iskolák, óvodák), 
Ajka Város Önkormányzata 

Szakemberek biztosítása, szülőcsoportok 
kialakításának támogatása. 
 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
Ajkai Tankerület (iskolák, óvodák), 
Ajka Város Önkormányzata 
Molnár Gábor Műhely Alapítvány 

Teljes akadálymentesítés, korszerűsítés a  
múzeumokban, kiállító helyeken  

Ajka Város Önkormányzata 
 

Fizikai-, és infokommunikációs 
akadálymentesítés a hivatalokban. 
 

Ajka Város Önkormányzata, Veszprém Megyei 
kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal 
 



 135 

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. 
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 

1.1.Intézkedés 
címe: 

Együttműködés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a romák 
munkanélküliségének enyhítése érdekében 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A romák, mélyszegénységben élők között probléma a tartós munkanélküliség. 
Legfőképp ennek az az oka, hogy az embereknek alacsony az iskolai 
végzettségük, illetve, hogy sokan nem ismerik az álláskeresési technikákat, 
hogyan kell pályázni, hogyan kell megjelenni egy interjún vagy egyszerűen 
pénzük sincs, hogy ruhát vegyenek, amelyben megjelenhetnek. Számukra 
folyamatos mentorálás adhat lehetőséget a munkaerőpiacra-történő 
visszajutáshoz. A munkanélküliség a városban csökken, azonban a tartós 
munkanélküliek száma nem mutat javulást, mint ahogyan ez a HEP-ben 
megjelenő táblázatokból is kiolvasható. 

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

Cél a tartós munkanélküliek számának csökkentése, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat támogatásával. 
1.év:  Érintett réteg igényeinek, problémáinak felmérése Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat bevonásával. Munkáltatói igények felmérése, 
munkalehetőségek felkutatása valamint a kedvezmények lehetőségének 
vizsgálata. 

2.év:     Mentori hálózat felállítása 
3-5.év:Foglalkoztatás nyomonkövetése, kedvezmények érvényesítése a 

munkáltatóknak 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Szükségletfelmérés 
Ütemterv terv készítése 
Forrástérkép készítése 
Megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  szükségletfelmérés 
2015. augusztus 31.: ütemterv készítése, forrástérkép készítése 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció, szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép 
Munkanélküliségi adatok változása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Motiváció hiánya a célcsoportban 
Anyagi lehetőségek, nem megfelelő pénzügyi források 
Folyamatos mentorálás, nyomonkövetés azonnali beavatkozással 
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása 
 

Szükséges erőforrások humán és pénzügyi 
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1.2. Intézkedés 
címe: 

Életkörülmények javítása érdekében felvilágosító előadások, közösségi 
programok, ingyenes egészségszűrő valamint egészséges életmóddal és 
táplálkozással kapcsolatos programok szervezése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A romákat és mélyszegénységben élőket gyakorta sújtják betegségek, 
amelyeknek oka, hogy elhanyagolják egészségi állapotukat, tisztálkodási 
problémáik vannak, amelyek anyagi problémákra illetve a példamutatás 
hiányára is visszavezethetők. 
A társadalom többi rétege nem fogadja be őket. Oka, hogy az emberek nem 
ismerik a roma kultúrát, szokásokat valamint, hogy anyagi körülményeik miatt 
sok esetben tisztálkodási, egészségügyi problémák is súlyosbítják ezen 
célcsoportba tartozó emberek helyzetét. 

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

1év: az érintettek körének meghatározása, bevonható támogatók, segítők 
felkutatása 
2év:  Rendezvények, programok, előadások szervezése, egészségszűrés 
elindítása, tisztasági csomagok osztása 
3 év: A program folyamatos fenntartása, új támogatók bevonása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szükségletfelmérés, érintettek körének meghatározása 
Ütemterv terv készítése 
Forrástérkép készítése, támogatók bevonása 
Megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajka Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 
Intézete 

Partnerek 
Ajka Város Önkormányzata, védőnők, orvosok, Térségi Családsegítő és 
Gondozási Központ  , Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.: érintettek körének meghatározása 
2015. augusztus 31.: ütemterv készítése, forrástérkép készítése, támogatók 
bevonása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció, szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép, érintettek 
köre 
Rendezvények, programok adminisztrációja, meghívók, jelenléti ívek 
Támogatói lista 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Motiváció hiánya a célcsoportban 
Anyagi lehetőségek, nem megfelelő pénzügyi források 
Folyamatos mentorálás, nyomonkövetés azonnali beavatkozással 
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása 
 

Szükséges erőforrások humán és pénzügyi 
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1.3. Intézkedés 
címe: 

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. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A romákat gyakorta a társadalom többi rétege nem fogadja be. Ennek oka, hogy 
az emberek nem ismerik a roma kultúrát.  

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

1év:  Támogatók, segítők felkutatása 
2év:  Rendezvények, programok, előadások szervezése 
3 év: A program folyamatos fenntartása, új támogatók bevonása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

A programok tematikájának kidolgozása 
Ütemterv terv készítése 
Forrástérkép készítése, támogatók bevonása 
Megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Partnerek 
Ajka Város Önkormányzata, védőnők, orvosok, Térségi Térségi Családsegítő és 
Gondozási Központ, Nagy László Városi Művelődési Központ 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  program tematikájának kidolgozása, támogatók 
felkutatása, érintettek feltérképezése 
2015. augusztus 31.: ütemterv készítése, forrástérkép készítése, támogatók 
bevonása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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 

Nem megfelelő mértékű a rendezvények, programok látogatottsága  
Nem megfelelő anyagi lehetőségek, pénzügyi források. Folyamatos reklám, 
hirdetés ma rendezvényekről 
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása 
 

Szükséges erőforrások humán és pénzügyi 

 



 139 

 

1.4. Intézkedés 
címe: 

Roma felzárkózást segítő oktatási programok kidolgozása, tehetséggondozás 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A roma vagy mélyszegénységben élő fiatalok a szülők anyagi problémái miatt 
nem járnak szakkörökre, iskolán kívüli programokra, tehetséggondozásra. Emiatt 
elkallódhatnak, tehetségükre nem figyelnek fel, nem fejlődnek. 

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

1év:  Iskolai, egyéb programok felmérése, célcsoport feltérképezése, rászorulók 
kiszűrése 
2év: A rászorulók támogatása, szponzorok felkutatása, anyagi források bevonása 
3 év: A program folyamatos fenntartása, új támogatók bevonása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Iskolán belüli, iskolán kívüli lehetőségek felkutatása,  
Rászorulói kör meghatározása 
Forrástérkép készítése, támogatók bevonása 
Megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Partnerek 
Ajka Város Önkormányzata, Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, Nagy 
László Városi Művelődési Központ, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
iskolák, óvodák 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Iskolán belüli, iskolán kívüli lehetőségek felkutatása, 
rászorulói kör meghatározása 
2015. augusztus 31.: ütemterv készítése, forrástérkép készítése, támogatók 
bevonása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: iskolán belüli, iskolán kívüli lehetőség listája, ütemterv, 
forrástérkép, érintettek, rászorulók köre 
Szakkörök, fejlesztő programok összefoglalói, jelenléti ívei 
Támogatói lista 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Nem megfelelő pénzügyi források, anyagi lehetőségek, Pályázatfigyelés, egyéb 
pénzügyi lehetőségek felkutatása 
 

Szükséges erőforrások humán és pénzügyi 
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1.5. Intézkedés 
címe: 

EON – előrefizetős,„kártyás” fogyasztásmérő felszerelése a rászoruló családok 
részére 
 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A roma és mélyszegénységben élők nem tudják anyagi körülményeik miatt 
számláikat fizetni. Sok tartozást halmoznak fel, amelyet nem minden esetben 
tudnak még részletekben sem visszafizetni. Ilyenkor a szolgáltató kikapcsolja az 
áramot, amelynek visszakapcsoltatása is komoly anyagi vonzatot jelenthet. 
Emiatt lehet megoldás a kártyás fogyasztásmérő, amely a rá feltöltött összeg 
erejéig teszi lehetővé az áram használatot. 

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

1 év: Tartozások feltérképezése, rászorulók meghatározása, E-ON partnerség 
kialakítása 
2 év: Anyagi források, technikai háttér biztosítása 
3 3-5 év:  Folyamatos üzemeltetés, karbantartás 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szükségletfelmérés 
E-On partnerség kialakítása, írásba foglalása 
Technikai, anyagi háttér megteremtése, forrástérkép készítése 
Megvalósítás, működtetés 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, 
EON 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Szükségletfelmérés, rászorulói kör meghatározása, EON 
partnerség 
2015. augusztus 31.: Anyag, technikai háttér megteremtése 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás, működtetés 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép, érintettek, 
rászorulók köre, EON együttműködési megállapodások 
Felszerelt fogyasztásmérők száma, áram ellátás nélküli emberek számának 
csökkenése 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi források hiánya, EON együttműködési hajlama 
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése, EON érdekeltté 
tétele 

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi, technikai 
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1.6. Intézkedés 
címe: 

Védőnői szolgálat erősítése, újjászervezése, valamint a szülők bevonása az 
iskolai, óvodai életbe aktivitásuk erősítése. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Gyermekek nem járnak óvodába, esetlegesen bölcsődébe. Emiatt nevelésük 
nehézkes illetve idősebb korban egyre nehezebben nevelhetők. Emellett súlyos 
probléma még, hogy hiányzik a pozitív szülői minta, hiszen a szülők 
elhanyagolják őket, nem dolgoznak, nem érdeklődnek gyermekeik után az 
óvodában, iskolában. Erősíti még a problémát az is, hogy az iskola után már a 
tanárok sem követik nyomon a gyermekek sorsát. Emiatt ők elkallódhatnak. 

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

1év: Védőnői – nevelői-tanári hálózat erősítési, fejlesztési lehetőségeinek 
feltérképezése 
2év: Anyagi források biztosítása, felkutatása 
3-5 év: Folyamatos működtetés, fenntartás 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szükségletfelmérés 
Ütemterv 
Fejlesztés lehetőségeinek feltérképezése 
Forrástérkép késztése, anyagi háttér biztosítása  
Megvalósítás, működtetés 

Résztvevők és 
felelős 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Partnerek 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Térségi Családsegítő és Gondozási Központ,  
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, iskolák, óvodák, védőnők, Ajka Város 
Önkormányzata 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Szükségletfelmérés, anyagi források felkutatása 
2015. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás, működtetés 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép, érintettek 
köre 
Fiatal kori bűnözés számának csökkenése 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi 
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1.7. Intézkedés 
címe: 

Munkakeresés ösztönzése, információs napok, állásbörzék szervezése a 
célcsoportnak. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Jelen segélyezési rendszer nem ösztönzi munkára, azokat akik igényei nem 
kívánnak több bevételt. Ennek a rétegnek segíteni kell a munkaerő piacra 
történő visszavezetését. 

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

1év: az érintettek körének meghatározása, segítők, szakemberek felkutatása, 
akik segítik a célok teljesülését 
2év:  Rendezvények, programok, előadások szervezése,  
3 év: A program folyamatos fenntartása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szükségletfelmérés, érintettek körének meghatározása 
Ütemterv terv készítése 
Forrástérkép készítése, anyagi erőforrások megteremtése 
Megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajka Járási Hivatal Járási Munkaügyi Központja 

Partnerek 
Ajka Város Önkormányzata, Térségi Családsegítő és Gondozási Központ,  Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.: érintettek körének meghatározása 
2015. augusztus 31.: ütemterv készítése, forrástérkép készítése, anyagi 
erőforrások biztosítása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció, szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép, érintettek 
köre 
Rendezvények, programok adminisztrációja, meghívók, jelenléti ívek 
Munkanélküliek számának csökkenése 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Motiváció hiánya a célcsoportban 
nem megfelelő pénzügyi források, anyagi lehetőségekFolyamatos mentorálás, 
nyomonkövetés azonnali beavatkozással 
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása 
 

Szükséges erőforrások humán és pénzügyi 
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2.1. Intézkedés 
címe: 

A fogyatékkal élő gyermekek számára az oktatási intézmények teljes körű 
akadálymentesítése, speciális segítő eszközök beszerzése, korszerűsítése. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen található intézményekben az ép értelmű, de testi, érzékszervi 
fogyatékkal élő gyermekek számára az oktatási intézményekben nem vagy csak 
részben biztosítottak a feltételek 8 speciális eszközök hiánya, fény-, 
hangjelzések). Ezek megléte segítené az integrált oktatást. 

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

1év: Intézmények állapotfelmérése, hiányosságok feltérképezése 
2év: Anyagi források biztosítása, felkutatása, forrástérkép készítése 
3-5 év: Fejlesztések, korszerűsítések megvalósítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Szükségletfelmérés 
Ütemterv 
Forrástérkép késztése, anyagi háttér biztosítása  
Fejlesztés. korszerűsítés 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, iskolák, óvodák, 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Szükségletfelmérés, állapotfelmérés 
2015. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép, Felújított 
épületek száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi 

 



 144 

 

2.2. Intézkedés 
címe: 

A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, tehetséggondozását és 
integrációját elősegítő szolgáltatások ingyenessé és hozzáférhetővé tétele 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A roma, mélyszegénységben élő gyermekek számára anyagi okok miatt nem 
elérhetők azok a szakkörök, amelyekkel képességeiket fejleszteni tudják és 
segítenék iskolai előmenetelüket. 

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

1év:  Iskolai, egyéb programok felmérése, célcsoport feltérképezése, rászorulók 
kiszűrése 
2év: A rászorulók támogatása, szponzorok felkutatása, anyagi források bevonása 
3 év: A program folyamatos fenntartása, új támogatók bevonása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Iskolán belüli, iskolán kívüli lehetőségek felkutatása,  
Rászorulói kör meghatározása 
Forrástérkép készítése, támogatók bevonása 
Megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Partnerek 
Ajka Város Önkormányzata, Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, Nagy 
László Városi Művelődési Központ, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
iskolák, óvodák 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Iskolán belüli, iskolán kívüli lehetőségek felkutatása, 
rászorulói kör meghatározása 
2015. augusztus 31.: ütemterv készítése, forrástérkép készítése, támogatók 
bevonása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: iskolán belüli, iskolán kívüli lehetőség listája, ütemterv, 
forrástérkép, érintettek, rászorulók köre 
Szakkörök, fejlesztő programok összefoglalói, jelenléti ívei 
Támogatói lista 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem megfelelő pénzügyi források, anyagi lehetőségek,  
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása 
 

Szükséges erőforrások humán és pénzügyi 
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2.3. Intézkedés 
címe: 

Ingyenes étkezés biztosítása a rászorulóknak. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Hétvégén nincsen közétkeztetés, illetve ha elvétve, de akadnak olyan esetek, 
amikor egy család nem kap ingyenes ellátást, mert jövedelme meghaladja azt a 
határt, amely alatt a gyermekvédelmi támogatás megkaphatják ennek ellenére 
nem tudják biztosítani a rendszeres étkezést gyermekük számára. 

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

1év:  Rászorulók feltérképezése, megoldási javaslatok kidolgozása 
2év: A rászorulók támogatása, szponzorok felkutatása, anyagi források bevonása 
3-5 év: A program folyamatos fenntartása, új támogatók bevonása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Érinttettek meghatározása 
Megoldási lehetőségek kidolgozása 
Szolgáltatók bevonása az ingyenes étkezésbe 
Forrástérkép készítése 
Program megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata, 

Partnerek 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ, iskolák, óvodák, védőnők, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 
Vállalkozások, szolgáltatók, alapítványok 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.: Érintettek körének meghatározása, megoldási lehetőségek 
kidolgozása 
2015. augusztus 31.: szolgáltatók bevonása, forrástérkép készítése, támogatók 
felkutatása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: megoldási javaslatok, forrástérkép, érintettek, 
rászorulók köre 
Támogatói lista 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem megfelelő pénzügyi források, anyagi lehetőségek,  
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása, szponzorok 
folyamatos bevonása 
 

Szükséges erőforrások humán és pénzügyi 
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2.4. Intézkedés 
címe: 

Szakemberképzés, felkutatás, adatbázis vezetése, szakember hálózat kiépítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az ajkai intézményekben jellemző a szakember hiány. Nincs elég 
iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus, illetve nagycsoportos kor alatt nem 
kötelező logopédus, pedig sok esetben javasolt lenne. 

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

1év:  Hiányosságok feltérképezése 
2év: Anyagi források felkutatása, bevonása, szakember képzés támogatása, 
megvalósítása 
3-5 év: A program folyamatos fenntartása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Hiányosságok feltérképezése 
Forrástérkép készítése 
Képzések szervezése, képzéseken történő részvétel támogatása 
Program megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,  Ajka Város Önkormányzata, 

Partnerek 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, Nevelési Tanácsadó, iskolák, óvodák, 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Hiányosságok feltérképezése, forrástérkép készítése 
2015. augusztus 31.: Képzések szervezése, támogatása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Szakemberek létszámának növekedése, ellátás színvonalának javulása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem megfelelő pénzügyi források, anyagi lehetőségek,  
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása.  

Szükséges erőforrások Anyagi, humán erőforrások 
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2.5. Intézkedés 
címe: 

Szülők bevonása az iskola, óvoda életébe, mentori hálózat kialakítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Sok esetben jellemző a szülők közönyössége gyermekük iskolai, óvodai élete 
iránt. 

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

1év: Gyermekük iránt nem érdeklődő szülők beazonosítása, bevonási 
lehetőségek kidolgozása 
2év: Anyagi források felkutatása, bevonása, mentori hálózat kialakítása védőnők, 
tanárok, óvónők bevonásával 
3-5 év: A program folyamatos fenntartása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Érintettek körének meghatározása 
Megoldási javaslatok kidolgozása 
Forrástérkép készítése 
Mentori hálózat szervezése 
Program megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  

Partnerek 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, Nevelési Tanácsadó, Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat, védőnők Iskolák, óvodák, Ajka Város 
Önkormányzata, 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Érintettek körének meghatározása, megoldási javaslatok 
kidolgozása 
2015. augusztus 31.: Forrástérkép készítése, mentori hálózat szervezése 
2018. augusztus 31.: 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 

Nem megfelelő pénzügyi források, anyagi lehetőségek,  
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása.  
Szülők bevonásának nehézségei 
Mentori hálózat szervezése 

Szükséges erőforrások Anyagi, humán erőforrások 
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2.6. Intézkedés 
címe: 

Gyermekvédelmi felelős munkakör megtartása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Jelenleg minden iskolában van gyermekvédelmi felelős, azonban szeptembertől 
az iskola fenntartója dönthet a felelős további foglalkoztatásáról. Anyagi okok 
miatt félő, hogy egyes iskolákban, az új tanévben már nem lesz gyermekvédelmi 
felelős. 

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

1év:  Gyermekvédelmi felelősök feltérképezése az iskolákban 
2év: Anyagi források felkutatása, bevonása a továbbfoglalkoztatás érdekében 
3-5 év: Munkakör folyamatos fenntartása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Iskolák feltérképezése 
Anyagi források felkutatása 
Munkakör folyamatos fenntartása 

Résztvevők és 
felelős 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,  

Partnerek 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ , Nevelési Tanácsadó, iskolák, 
óvodák, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Ajka Város Önkormányzata 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Iskolák feltérképezése 
2015. augusztus 31.: Anyagi források felkutatása 
2018. augusztus 31.: Folyamatos munkakör fenntartás 

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

Ellátás színvonalának megtartása, javulása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem megfelelő pénzügyi források, anyagi lehetőségek,  
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása.  

Szükséges erőforrások Anyagi, humán erőforrások 
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2.7. Intézkedés 
címe: 

Tipegő ház kialakítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A szülők rossz anyagi helyzete miatt sokszor gondot okoz a gyermekek 
tápszerének, gyógyszereinek, szükséges orvosi segédeszközeinek kiváltása. 
Számos esetben a szülő nem viszi utógondozásra a gyermeket vagy mert nem 
tudja az útiköltséget fizetni vagy mert a többi gyermekét nem tudja kire hagyni. 
Sokszor előfordul a nem megfelelő táplálkozás, éhezés is ezeknél a családoknál. 

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

1év: Rászorulók körének meghatározása, igények felmérése  
2év: Lehetséges helyszínek számbavétele, költségvetés elkészítése,  
anyagi források felkutatása 
3-5 év: Anyagi háttér megléte esetén a kivitelezés megkezdése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Érintettek körének meghatározása, igényfelmérés elkészítése 
Lehetséges helyszínek számbavétele, költségvetés elkészítése 
Szakmai program meghatározása, szakemberek felkutatása 
Forrástérkép készítése 
Program megvalósítása források megléte esetén 

Résztvevők és 
felelős 

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek Nevelési Tanácsadó, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, óvodák, bölcsőde 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Érintettek körének meghatározása, igényfelmérés 
2015. augusztus 31.: Költségvetés összeállítása, szakember igény megállapítása, 
forrástérkép elkészítése 
2018. augusztus 31.: Program megvalósítása 

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

Tipegő ház kialakítása 
Kihasználtsága 
Problémás esetek számának csökkenése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem megfelelő pénzügyi források, anyagi lehetőségek,  
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása.  

Szükséges erőforrások Humán, anyagi 
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3.1. Intézkedés 
címe: 

Nőkre szabott foglalkoztatási programok kezdeményezése, családbarát 
munkahelyek létrehozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A gyermekes anyák nehezebben találnak munkát, hiszen a gyermekek ellátása 
miatt nem tudnak annyira rugalmasak lenni, mint a gyermeknélküliek és a 
férfiak. 

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

1év: Atipikus foglalkoztatási lehetőségek feltérképezése, munkáltatók bevonása 
2év: Atipikus foglalkoztatási lehetőségek, családbarát munkahely lehetőségének 
bemutatása a munkáltatók számára, pályázati lehetőségek vizsgálata 
3-5 év: Programok elindítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás elkészítése 
Munkáltatók felmérése 
Ütemterv készítése 
Forrástérkép késztése, anyagi háttér biztosítása  
Munkáltatók tájékoztatása, bevonása 
Fejlesztés. korszerűsítés 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség,  

Partnerek 
Ajka Város Önkormányzata, Veszprém Megyei Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Központja, civil szervezetek, munkáltatók 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, munkáltatók bevonása 
2015. augusztus 31.: Program bemutatása, amennyiben a pénzügyi források 
adottak 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, ütemterv, 
forrástérkép, atipikus foglalkoztatási lehetőségek bevezetése, családbarát 
munkahelyek számának növelése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Érdektelenség a program iránt a munkáltatók részéről 
Erős marketing tevékenység folytatása 
Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi 
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3.2. Intézkedés 
címe: 

Kedvezményekkel, pályázatokkal, adókedvezményekkel a jelenlegi 
körülmények javítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A munkanélküliség problémája nem csak az 50 év felettieket, a romákat sújtja, 
hanem a nőket is. Hiszen nekik rengeteg kötelezettségük van családjuk felé és 
emitt sok esetben, nem tudnak folyamatos műszakban vagy több műszakos 
munkarendben elhelyezkedni. Elmondható, hogy az ő lehetőségeik 
korlátozottak. Az előbbi pontban kifejtett intézkedési terv megerősítésének 
egyik eszköze a településen a munkáltatók számára nyújtott kedvezmények 
bevezetése vagy bővítése, amely által lehetőség nyílik új munkahelyek 
megteremtésére. 

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

1.év:   Munkáltatói igények felmérése valamint a kedvezmények lehetőségének 
vizsgálata. 

2.év:  Kedvezménynyújtási rendszer kidolgozása, ennek fedezetéül szolgáló 
anyagi lehetőségek vizsgálata 
3-5.év:Foglalkoztatás nyomon követése, kedvezmények érvényesítése a 

munkáltatóknak 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás 
Ütemterv készítése 
Kedvezménynyújtási rendszer, pályázati rendszer kidolgozása 
Forrástérkép készítése 
Megvalósítás, amennyiben a pénzügyi források lehetőséget adnak rá 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
Munkáltatók, Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  szükségletfelmérés, helyzetfeltárás 
2015. augusztus 31.: ütemterv készítése, forrástérkép készítése, program  
kidolgozása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, ütemterv, 
programterv, forrástérkép 
Munkanélküliségi adatok változása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Motiváció hiánya a munkáltatóknál 
Folyamatos kapcsolattartás a munkáltatókkal, tájékoztatásuk 
Anyagi lehetőségek, pénzügyi források nem megfelelősége, hiánya 
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása 
 

Szükséges erőforrások humán és pénzügyi 
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3.3. Intézkedés 
címe: 

Családbarát program, önkéntes gyermekfelügyelet 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A gyermeküket egyedül nevelő anyák esetén jellemző probléma, hogy gyermeke 
betegsége esetén nem tud otthon maradni, mert félti állását a munkából való 
kimaradása miatt. 

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

1év: Rászorulók körének meghatározása, igények felmérése, lehetőségek 
számbavétele 
2év: Bevonható önkéntesek felkutatása, önkéntesség lehetőségének 
meghirdetése 
3-5 év: Program működtetése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Érintettek körének meghatározása, igényfelmérés elkészítése 
Program meghatározása, önkéntesek felkutatása 
Program megvalósítása  

Résztvevők és 
felelős 

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 

Partnerek 
Ajka Város Önkormányzata, Kristályvölgy Egyesület, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Érintettek körének meghatározása, igényfelmérés 
2015. augusztus 31.: Önkéntesek felkutatása 
2018. augusztus 31.: Program megvalósítása 

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

Igénybe vehető szolgáltatások számának növekedése 
Ellátottak számának növekedése 
Elégedettség mérése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Önkéntesek hiánya,  
Nyilvánosság biztosítása, civilek bevonása  

Szükséges erőforrások Humán  
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3.4. Intézkedés 
címe: 

Atipikus foglalkoztatási formák bevezetése, erősítése. Családon belüli 
munkamegosztás fontosságának szemléltetése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A gyermeket nevelő nőkre nagy terhet ró családjuk ellátása a munka mellett. 
Emiatt elhelyezkedési lehetőségeik is korlátozottak, nehezebben tudnak például 
több műszakos munkarendben elhelyezkedni. Atipikus foglalkoztatási formák 
bevezetésével valamint a családon belüli munkamegosztás fontosságának férfiak 
számára történő elfogadtatásával elő lehet segíteni a nők munkába állását, 
helyzetük javulását. 

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

1év: Atipikus foglalkoztatási lehetőségek feltérképezése, munkáltatók bevonása 
2év: Atipikus foglalkoztatási lehetőségek ismertetése a munkáltatók számára, 
pályázati lehetőségek vizsgálata, rendezvények, családi programok lebonyolítása 
a munkamegosztás jegyében 
3-5 év: Program működtetése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás elkészítése 
Munkáltatók felmérése 
Atipikus foglalkoztatási formák tanulmányozása 
Ütemterv készítése 
Forrástérkép késztése, anyagi háttér biztosítása  
Munkáltatók tájékoztatása, bevonása 
Rendezvények, programok lebonyolítása 
Program működtetése 

Résztvevők és 
felelős 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
Munkáltatók, Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség 

Partnerek 
Ajka Város Önkormányzata, civil szervezetek, munkáltatók, Térségi Családsegítő 
és Gondozási Központ 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, munkáltatók bevonása 
2015. augusztus 31.: Program elindítása, rendezvények lebonyolítása, 
foglalkoztatási formák bevezetése,amennyiben a pénzügyi források adottak 
valamint a munkáltatók fogékonyak a megvalósításra 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, ütemterv, 
forrástérkép, atipikus foglalkoztatási lehetőségek bevezetése, , rendezvények, 
programok lebonyolítása a munkamegosztás jegyében 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Érdektelenség a program iránt a munkáltatók részéről 
Erős marketing tevékenység folytatása 
Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi 
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3.5. Intézkedés 
címe: 

Tipegő-ház  kialakítása. 
Gyermekfelügyelet biztosításához, Tipegőház kialakításához kapcsolódó 
épületek korszerűsítése, akadálymentesítése. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A Tipegő ház funkciójával már a gyermekek fejezetben foglalkozott a program, 
azonban a ház segítséget nyújthat a gyermek megőrzésben is. Hiszen a nők 
munkavállalása nehézkesebb, ha gyermekük van és nincs kire hagyni. Jelenleg a 
településen nem működik ilyen intézmény, ennek kialakítása is cél régi épület 
korszerűsítésével vagy új épület kialakításával, amennyiben a pénzügyi 
erőforrások biztosítottak. 

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

1év: Rászorulók körének meghatározása, igények felmérése, helyzetértékelés 
készítése, lehetséges helyszínek tanulmányozása 
2év: Költségvetés elkészítése, pályázati lehetőségek, anyagi források felkutatása 
3-5 év: Anyagi háttér megléte esetén a kivitelezés megkezdése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Érintettek körének meghatározása, igényfelmérés elkészítése 
Lehetséges helyszínek számbavétele,  
Szakmai program meghatározása, szakemberek felkutatása, költségvetés 
elkészítése 
Forrástérkép készítése 
Program megvalósítása források megléte esetén 

Résztvevők és 
felelős 

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek 
Nevelési Tanácsadó, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, óvodák, bölcsőde, 
iskolák, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Érintettek körének meghatározása, igényfelmérés, 
helyszínek számbavétele 
2015. augusztus 31.: Költségvetés összeállítása, szakember igény megállapítása, 
forrástérkép elkészítése, pénzügyi források biztosítása 
2018. augusztus 31.: Program megvalósítása, amennyiben anyagi források 
lehetővé teszik 

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

Tipegő ház kialakítása 
Kihasználtsága 
Problémás esetek számának csökkenése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Anyagi lehetőségek, pénzügyi források nem megfelelősége, hiánya 
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása.  

Szükséges erőforrások Humán, anyagi 
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4.1. Intézkedés 
címe: 

Szolgáltatások bővítése önkéntesek bevonásával 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A város lakossága öregedő, egyre több az időskorú, egyedül élő ember. Közülük 
többen rossz anyagi körülmények között élnek. Rájuk jellemző leginkább az 
elmagányosodás, hiszen rokonaik messze laknak vagy nincsenek, nem tartják 
egymással a kapcsolatot. Anyagi helyzetük miatt pedig nem járnak el sehova 
sem. 

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

1év: Rászorulók körének meghatározása, igények felmérése, lehetőségek 
számbavétele 
2év: Bevonható önkéntesek felkutatása, önkéntesség lehetőségének 
meghirdetése 
3-5 év: Program működtetése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Érintettek körének meghatározása, igényfelmérés elkészítése 
Program meghatározása, önkéntesek felkutatása 
Program megvalósítása  

Résztvevők és 
felelős 

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 

Partnerek Ajka Város Önkormányzata, Kristályvölgy Egyesület, Nyugdíjas klubok 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Érintettek körének meghatározása, igényfelmérés 
2015. augusztus 31.: Önkéntesek felkutatása 
2018. augusztus 31.: Program megvalósítása 

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

Igénybe vehető szolgáltatások számának növekedése 
Ellátottak számának növekedése 
Elégedettség mérése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Önkéntesek hiánya,  
Nyilvánosság biztosítása, civilek bevonása  

Szükséges erőforrások Humán  
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4.2. Intézkedés 
címe: 

Megelőző intézkedések bevezetése, erősítése az idősekkel szembeni 
bűnelkövetések csökkentése érdekében. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az idősekkel szemben gyakoriak a bűnelkövetések, elsősorban a lopások 
jellemzőek. Az egyedül élők vannak különösen kiszolgáltatott helyzetben, ezért a 
legfontosabb feladat a megelőzés. 

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

1év: Leginkább kiszolgáltatott, veszélyeztetett emberek felkutatása, 
együttműködési lehetőségek feltérképezése, kapcsolatfelvétel a polgárőrséggel, 
rendőrséggel 
2év: Bevonható önkéntesek, szomszédok felkutatása   
3-5 év: Program működtetése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Érintettek körének meghatározása,  
Együttműködési lehetőségek, résztvevők körének meghatározása 
Önkéntesek felkutatása, 
Ütemterv kidolgozása, 
Program megvalósítása  

Résztvevők és 
felelős 

Ajkai Rendőrkapitányság 

Partnerek 
Polgárőrség, Ajka Város Önkormányzata, Nyugdíjas klubok, Térségi Családsegítő 
és Gondozási Központ, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Érintettek körének meghatározása, együttműködési 
lehetőségek, résztvevők körének meghatározása 
2015. augusztus 31.: Önkéntesek felkutatása, ütemterv kidolgozása 
2018. augusztus 31.: Program megvalósítása 

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

Bevont szervezetek száma, 
Programban résztvevő idősek száma 
Bűnelkövetések számának csökkenése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Önkéntesek hiánya 
Program iránti érdektelenség 
Anyagi problémák 
Nyilvánosság biztosítása 
Program mentorálása 
Források bevonás lehetőségeinek folyamatos nyomonkövetése 

Szükséges erőforrások Anyagi, humán 
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4.3. Intézkedés 
címe: 

Figyelőhálózat megszervezése, önkéntesek bevonásával. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az egyedül élő, rossz anyagi körülmények között levő idős emberek a téli 
időszakban fokozott veszélynek vannak kitéve. 

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

1év: Leginkább kiszolgáltatott, veszélyeztetett emberek felkutatása, 
együttműködési lehetőségek feltérképezése,  
2év: Bevonható önkéntesek, szomszédok felkutatása   
3-5 év: Program működtetése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Érintettek körének meghatározása,  
Együttműködési lehetőségek, résztvevők körének meghatározása 
Önkéntesek felkutatása, 
Program megvalósítása  

Résztvevők és 
felelős 

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 

Partnerek Polgárőrség, Ajka Város Önkormányzata, Nyugdíjas klubok, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Érintettek körének meghatározása, együttműködési 
lehetőségek, résztvevők körének meghatározása 
2015. augusztus 31.: Önkéntesek felkutatása,  
2018. augusztus 31.: Program megvalósítása 

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

Bevont szervezetek száma, 
Programban résztvevő idősek száma 
Veszélyeztetett idősek számának csökkenése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Önkéntesek hiánya 
Program iránti érdektelenség 
Anyagi problémák 
Nyilvánosság biztosítása 
Program mentorálása 
Források bevonás lehetőségeinek folyamatos nyomon követése 

Szükséges erőforrások Anyagi, humán 
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4.4. Intézkedés 
címe: 

Nyugdíjasok összeköltözésének, nyugdíjas otthonba történő költözés 
támogatása, segítése. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Egyedül élő, rossz anyagi körülmények között levő nyugdíjasok nem tudják 
lakásukat fenntartani, esetlegesen adósságot halmoznak fel illetve könnyen 
elmagányosodnak. 

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

1év: Leginkább veszélyeztetett emberek felkutatása, program koordinálók 
bevonása 
2év: Együttműködési lehetőségek feltérképezése   
3-5 év: Program működtetése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Érintettek körének meghatározása,  

Program koordinálók bevonása 

Együttműködési megállapodások megkötése 
Program megvalósítása  

Résztvevők és 
felelős 

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 

Partnerek Ajka Város Önkormányzata, Nyugdíjas klubok, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Érintettek körének meghatározása, együttműködési 
lehetőségek, résztvevők körének meghatározása, program koordinálók bevonása 
2015. augusztus 31.: Együttműködési megállapodások megkötése 
2018. augusztus 31.: Program megvalósítása 

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

Programban résztvevő idősek száma 
Programban résztvevő koordinálók száma 
Összeköltözések száma 
Lakás eladások, bérbeadások száma 
Elmagányosodás csökkenése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Önkéntesek hiánya 
Program iránti érdektelenség 
Nyilvánosság biztosítása 
Program mentorálása 
 

Szükséges erőforrások Anyagi, humán 
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4.5. Intézkedés 
címe: 

Intézmények korszerűsítése, akadálymentesítése, felújítása. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A város vezetése kiemelt figyelmet fordít az intézmények, középületek, 
közterületek akadálymentesítésére. Ennek ellenére akadnak még hiányosságok, 
habár folyamatosak a felújítások, korszerűsítések a városban.  

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

1év: Intézmények, középületek, közterületek állapotfelmérése, hiányosságok 
feltérképezése 
2év: Anyagi források biztosítása, felkutatása, forrástérkép készítése 
3-5 év: Fejlesztések, korszerűsítések megvalósítása, amennyiben megfelelő 
mértékű anyagi fedezet áll rendelkezésre 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Szükségletfelmérés 
Ütemterv 
Forrástérkép késztése, anyagi háttér biztosítása  
Fejlesztés. korszerűsítés 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek civil szervezetek, Nyugdíjas Klubok 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Szükségletfelmérés, állapotfelmérés 
2015. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép, Felújított 
épületek, közterületek száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi 
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5.1. Intézkedés 
címe: 

Épületkorszerűsítés, bővítés vagy másik épületbe történő költözés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A Molnár Gábor Műhely Alapítvány nappali ellátást valamint munka lehetőséget 
biztosít a helyszínen bedolgozói munkát is, végeznek. Sokan szeretnének itt 
ellátást igényelni vagy munkába állni, azonban az épület alapterülete nem 
elegendő a férőhelyek bővítésére. Emiatt új épületre vagy a régi bővítésére 
lenne szükség. 

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

1év: Épület állapotfelmérése, hiányosságok feltérképezése, lehetőségek 
áttekintése 
2év: Anyagi források biztosítása, felkutatása, forrástérkép készítése, lehetséges 
helyszínek felkutatása, költségvetés kidolgozása 
3-5 év: Fejlesztések, korszerűsítések megvalósítása, amennyiben megfelelő 
mértékű anyagi fedezet áll rendelkezésre 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szükségletfelmérés 
Ütemterv 
Forrástérkép késztése, anyagi háttér biztosítása  
Fejlesztés, korszerűsítés 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek civil szervezetek, Molnár Gábor Műhely Alapítvány 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Szükségletfelmérés, lehetőségek áttekintése 
2015. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése, ütemterv, költségvetés 
elkészítése 
2018. augusztus 31.: Megvalósítás, amennyiben anyagi fedezet biztosított 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép, felújított, 
korszerű épület, férőhelyek számának növelése 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi 
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5.2. Intézkedés 
címe: 

Fecskeház kialakítása, fogyatékkal élők ellátásának igény szerinti 
megteremtése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Fogyatékkal élők nevelése nagy terhet ró a szülőkre, hiszen állandó felügyeletre 
van szükségük. Emiatt a szülők nem tudnak pihenni, ügyeiket intézni. Szükség 
lenne egy olyan intézményre, ahol nem csak a nappali ellátás megoldott, hanem 
akár az esti, éjszakai is vagy esetleg a hosszabb ideig tartó, (amely akár 2 hét is 
lehet) felügyelet. 

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

1év: Helyzetfeltárás, igényfelmérés, lehetőségek áttekintése 
2év: Anyagi források biztosítása, felkutatása, forrástérkép készítése, lehetséges 
helyszínek felkutatása, költségvetés kidolgozása 
3-5 év: Fejlesztések, korszerűsítések megvalósítása, amennyiben megfelelő 
mértékű anyagi fedezet áll rendelkezésre 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szükségletfelmérés, helyzetelemzés 
Ütemterv, költségvetés összeállítása, lehetséges helyszínek feltérképezése 
Forrástérkép készítése, anyagi háttér biztosítása  
Fejlesztés, korszerűsítés, amennyiben pénzügyi fedezete megoldott 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek civil szervezetek, Molnár Gábor Műhely Alapítvány 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Szükségletfelmérés, lehetőségek áttekintése 
2015. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése, ütemterv, költségvetés 
elkészítése 
2018. augusztus 31.: Megvalósítás, amennyiben anyagi fedezet biztosított 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép, felújított, 
korszerű épület, ellátottak számának növekedése 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások pénzügyi, emberi 
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5.3. Intézkedés 
címe: 

Különböző kedvezményekkel, pályázatokkal, adókedvezményekkel a jelenlegi 
körülmények javítása. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A fogyatékossággal élő emberek, és az egyéb megbetegedés miatti megváltozott 
munkaképességű munkavállalók a nyílt munkaerő-piacon nem tudnak 
elhelyezkedni, mert a „teljesítmény” produkálása maximális testi-értelmi-
mentális egységességet kíván. Emellett még nehezítő körülménynek számít a 
mozgássérültek munkába állásánál, hogy a munkahelyek nem 
akadálymentesítettek. A munkáltatókat érdekeltté kell tenni munkahelyek 
teremtésére illetve fogyatékosok foglalkoztatására. 

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

1.év:   Munkáltatói igények felmérése valamint a kedvezmények lehetőségének 
vizsgálata. 

2.év:  Kedvezménynyújtási rendszer kidolgozása, ennek fedezetéül szolgáló 
anyagi lehetőségek vizsgálata 
3-5.év:Foglalkoztatás nyomonkövetése, kedvezmények érvényesítése a 

munkáltatóknak 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás 
Ütemterv készítése 
Kedvezménynyújtási rendszer, pályázati rendszer kidolgozása 
Forrástérkép készítése 
Megvalósítás, amennyiben a pénzügyi források lehetőséget adnak rá 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
Munkáltatók, Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  szükségletfelmérés, helyzetfeltárás 
2015. augusztus 31.: ütemterv készítése, forrástérkép készítése, program  
kidolgozása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, ütemterv, 
programterv, forrástérkép 
Munkanélküliségi adatok változása 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Motiváció hiánya a munkáltatóknál 
Folyamatos kapcsolattartás a munkáltatókkal, tájékoztatásuk 
Anyagi lehetőségek, pénzügyi források nem megfelelősége, hiánya 
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása 
 

Szükséges erőforrások humán és pénzügyi 
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5.4. Intézkedés 
címe: 

Épületek korszerűsítése, teljes körű akadálymentesítése esetleges átszervezés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen található intézményekben az ép értelmű, de testi, érzékszervi 
fogyatékkal élő gyermekek számára az oktatási intézményekben nem vagy csak 
részben biztosítottak a feltételek (speciális eszközök hiánya, fény-, hangjelzések). 
Ezek megléte segítené az integrált oktatást. 

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

1év: Intézmények állapotfelmérése, hiányosságok feltérképezése 
2év: Anyagi források biztosítása, felkutatása, forrástérkép készítése 
3-5 év: Fejlesztések, korszerűsítések megvalósítása, amennyiben a pénzügyi 
fedezet biztosított rá. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szükségletfelmérés 
Ütemterv 
Forrástérkép késztése, anyagi háttér biztosítása  
Fejlesztés. korszerűsítés 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, iskolák, óvodák, 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Szükségletfelmérés, állapotfelmérés 
2015. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép, felújított 
épületek száma 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi 
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5.5. Intézkedés 
címe: 

Szülők bevonása az iskola, óvoda életébe 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Sok esetben jellemző a szülők közönyössége gyermekük iskolai, óvodai élete 
iránt. 

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

1év: Gyermekük iránt nem érdeklődő szülők beazonosítása, bevonási 
lehetőségek kidolgozása 
2év: Anyagi források felkutatása, bevonása, mentori hálózat kialakítása védőnők, 
tanárok, óvónők bevonásával 
3-5 év: A program folyamatos fenntartása, amennyiben a pénzügyi források 
rendelkezésre állnak. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Érintettek körének meghatározása 
Megoldási javaslatok kidolgozása 
Forrástérkép készítése 
Mentori hálózat szervezése 
Program megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  

Partnerek 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, Nevelési Tanácsadó, védőnők , 
Iskolák, óvodák, Ajka Város Önkormányzata, 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Érintettek körének meghatározása, megoldási javaslatok 
kidolgozása 
2015. augusztus 31.: Forrástérkép készítése, mentori hálózat szervezése 
2018. augusztus 31.: 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 

Anyagi lehetőségek, pénzügyi források nem megfelelősége, hiánya 
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása.  
Szülők bevonásának nehézségei 
Mentori hálózat szervezése 

Szükséges erőforrások Anyagi, humán erőforrások 
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5.6. Intézkedés 
címe: 

Kollégium létesítése, többi átszervezése számukra kialakított részleggel 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Fogyatékos személyek kollégiumi ellátása nem megoldott a városban, a Molnár 
Gábor iskolába járó gyermekek nem csak ajkaiak, hanem a környékbeli 
településekről is érkeznek, akár napi 2 órát is utazniuk kell. Szükséges lenne 
számukra kollégium kialakítása vagy a már működő kollégiumok átszervezése, 
korszerűsítése ez által férőhelyek biztosítására a fogyatékos gyerekeknek. 

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

1év: Intézmények állapotfelmérése, hiányosságok feltérképezése 
2év: Anyagi források biztosítása, felkutatása, forrástérkép készítése, költségvetés 
kidolgozása 
3-5 év: Fejlesztések, korszerűsítések megvalósítása, amennyiben a pénzügyi 
fedezet biztosított rá. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szükségletfelmérés 
Ütemterv 
Forrástérkép késztése, anyagi háttér biztosítása  
Fejlesztés. korszerűsítés 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, iskolák, óvodák, 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Szükségletfelmérés, állapotfelmérés 
2015. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése, költségvetés kidolgozása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép, felújított 
épületek száma 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi 
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5.7. Intézkedés 
címe: 

Mentori szolgáltatás, utánkövetés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A fogyatékos gyermekek sorsát miután elvégzik az iskolát már nem követik 
nyomon a tanárok, szakemberek. Mivel ők fokozott veszélynek vannak kitéve, 
javasolt lenni az iskolai tanulmányok utáni mentorálásuk, támogatásuk. 

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

1év: Mentori hálózat kialakítási lehetőségének vizsgálata, helyzetelemzés, 
célcsoport meghatározása 
2év: Anyagi források felkutatása, bevonása, ütemterv, programterv elkészítése, 
mentori hálózat megszervezése, amennyiben biztosított rá az anyagi fedezet 
3-5 év: A program folyamatos fenntartása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Érintettek körének meghatározása 
Megoldási javaslatok kidolgozása 
Forrástérkép készítése 
Mentori hálózat szervezése 
Program megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata, 

Partnerek 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, Nevelési Tanácsadó, Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat, védőnők, Molnár Gábor Műhely Alapítvány, iskolák, 
óvodák 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Érintettek körének meghatározása, megoldási javaslatok 
kidolgozása, helyzetelemzés elkészítése 
2015. augusztus 31.: Forrástérkép készítése, mentori hálózat szervezése, anyagi 
fedezet megteremtése 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás, amennyiben pénzügyi források 
lehetővé teszik 

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

Mentori hálózat felállítása 
Gyermekek mentorálása 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Anyagi lehetőségek, pénzügyi források nem megfelelősége, hiánya 
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása.  
 

Szükséges erőforrások Anyagi, humán erőforrások 
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5.8. Intézkedés 
címe: 

Egész éves fejlesztés, pszichológus biztosítása. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az Ajkai Városi Óvoda kivételével a Molnár Gábor Óvodára és a Regenbogen 
Német Nemzetiségi Óvodára is jellemző, hogy a szünetekben, sok esetben 
bezárnak. Probléma, hogy a szülők nem tudják kire hagyni gyermeküket, de az 
még nagyobb probléma, hogy erre az időszakra leáll a gyermekek fejlesztése, 
ami pedig nagyon fontos a fogyatékosok számára.  

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

1év: Helyzetelemzés, megoldási javaslatok kidolgozása 
2év: Anyagi források felkutatása, bevonása, ütemterv, programterv elkészítése, 
szakemberek bevonása, foglalkoztatása 
3-5 év: A program folyamatos működtetése, amennyiben az anyagi lehetőségek 
adottak 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Helyzetelemzés elkészítése 
Megoldási javaslatok kidolgozása 
Forrástérkép készítése 
Anyagi források biztosítása 
Szakemberek foglalkoztatása 
Program megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Partnerek 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, Nevelési Tanácsadó, védőnők, 
Molnár Gábor Műhely Alapítvány, iskolák, óvodák, Ajka Város Önkormányzata, 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Helyzetelemzés, megoldási javaslatok kidolgozása,  
2015. augusztus 31.: Forrástérkép készítése, anyagi fedezet megteremtése, 
szakemberek foglalkoztatása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás, amennyiben pénzügyi források 
lehetővé teszik 

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

Gyermekek folyamatos ellátása 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Anyagi lehetőségek, pénzügyi források nem megfelelősége, hiánya 
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása.  
 

Szükséges erőforrások Anyagi, humán erőforrások 
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5.9. Intézkedés 
címe: 

Nyitvatartási idők, szünidei nyitva tartás felülvizsgálata. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nyári időszakban, szünetekben jellemző az óvodák (Regenbogen Német 
Nemzetiségi Óvoda, Molnár Gábor Óvoda) bezárása. Emellett probléma, hogy a 
nyitvatartási idők nem igazodnak itt az igényekhez. Ez komoly gondot okoz a 
szülők számára.  

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

1év: Helyzetelemzés, megoldási javaslatok kidolgozása 
2év: Anyagi források felkutatása, bevonása, programterv elkészítése, 
szakemberek bevonása, foglalkoztatása 
3-5 év: A program folyamatos működtetése, amennyiben az anyagi lehetőségek 
adottak 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Helyzetelemzés elkészítése 
Megoldási javaslatok kidolgozása 
Forrástérkép készítése 
Anyagi források biztosítása 
Szakemberek foglalkoztatása 
Program megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  

Partnerek 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, Nevelési Tanácsadó, védőnők, 
Molnár Gábor Műhely Alapítvány, iskolák, óvodák, Ajka Város Önkormányzata, 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Helyzetelemzés, megoldási javaslatok kidolgozása,  
2015. augusztus 31.: Forrástérkép készítése, anyagi fedezet megteremtése, 
szakemberek foglalkoztatása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás, amennyiben pénzügyi források 
lehetővé teszik 

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

Gyermekek ellátásának javulása 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Anyagi lehetőségek, pénzügyi források nem megfelelősége, hiánya 
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása.  
 

Szükséges erőforrások Anyagi, humán erőforrások 
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5.10. Intézkedés 
címe: 

Integrált osztályok indítása, ehhez kapcsolódóan intézmények 
akadálymentesítése, korszerűsítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A fogyatékkal élők külön intézményben tanulnak, elzárva ép társaiktól. Ezért 
javasolt lenne korrekciós osztályok kialakítása. Külön teremben tanulnának, de a 
szünetekben érintkezhetnének ép társaikkal. Jelenleg ennek a feltételei nem 
adottak az intézmények nincsenek erre felkészülve, felújításuk, korszerűsítésük 
javasolt. 

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

1év: Intézmények állapotfelmérése, hiányosságok feltérképezése 
2év: Anyagi források biztosítása, felkutatása, forrástérkép készítése, költségvetés 
kidolgozása 
3-5 év: Fejlesztések, korszerűsítések megvalósítása, amennyiben a pénzügyi 
fedezet biztosított rá. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás 
Ütemterv 
Forrástérkép késztése, anyagi háttér biztosítása  
Fejlesztés. korszerűsítés 

Résztvevők és 
felelős 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Partnerek Ajka Város Önkormányzata, iskolák, óvodák, 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Szükségletfelmérés, állapotfelmérés 
2015. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép, felújított 
épületek száma 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi 
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5.11. Intézkedés 
címe: 

Szakemberek biztosítása, szülőcsoportok kialakításának támogatása. 
 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Gyermekük fogyatékosságát a szülők nagyon nehezen tudják feldolgozni. Ezt a 
folyamatot megkönnyítené pszichológus, egyéb más szakember foglalkoztatása 
valamint szülői csoportok megalakítása. 

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

1év: Helyzetelemzés, megoldási javaslatok kidolgozása 
2év: Anyagi források felkutatása, bevonása, ütemterv, programterv elkészítése, 
szakemberek bevonása, foglalkoztatása 
3-5 év: A program folyamatos működtetése, amennyiben az anyagi lehetőségek 
adottak 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Helyzetelemzés elkészítése 
Megoldási javaslatok kidolgozása 
Forrástérkép készítése 
Anyagi források biztosítása 
Szakemberek foglalkoztatása 
Program megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  

Partnerek 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, Nevelési Tanácsadó, Molnár Gábor 
Műhely Alapítvány, iskolák, óvodák, Ajka Város Önkormányzata, 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Helyzetelemzés, megoldási javaslatok kidolgozása,  
2015. augusztus 31.: Forrástérkép készítése, anyagi fedezet megteremtése, 
szakemberek foglalkoztatása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás, amennyiben pénzügyi források 
lehetővé teszik 

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

Megalakult szülői csoportok száma, 
Ellátottak száma 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Anyagi lehetőségek, pénzügyi források nem megfelelősége, hiánya 
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása.  
 

Szükséges erőforrások Anyagi, humán erőforrások 
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5.12. Intézkedés 
címe: 

Teljes akadálymentesítés, korszerűsítés a  
múzeumokban, kiállító helyeken  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Múzeumok, kiállítóhelyek, kulturális programok helyszínei általában nem teljes 
körűen akadálymentesítettek. Nincsenek braille feliratok, indukciós hurok. 
Emiatt szükséges ezen intézmények, helyszínek korszerűsítése, teljes körű 
felújítása. 

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

1év: Intézmények állapotfelmérése, hiányosságok feltérképezése 
2év: Anyagi források biztosítása, felkutatása, forrástérkép készítése 
3-5 év: Fejlesztések, korszerűsítések megvalósítása, amennyiben a pénzügyi 
fedezet biztosított rá. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szükségletfelmérés 
Ütemterv 
Forrástérkép késztése, anyagi háttér biztosítása  
Fejlesztés. korszerűsítés 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek Múzeumok, kiállítóhelyek közművelődési intézmények 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Szükségletfelmérés, állapotfelmérés 
2015. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép, felújított 
épületek száma 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi 
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5.13. Intézkedés 
címe: 

Fizikai-, és infokommunikációs akadálymentesítés a hivatalokban. 
 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Fogyatékos emberek számára nehézséget jelent a hivatali ügyintézés. A 
honlapok sok esetben nem megfelelően kialakítottak, amelyek megnehezítik az 
internetes tájékozódásukat. Ezt a problémát oldaná meg az indukciós hurkok 
beszerzése valamint akadálymentesített honlapok kialakítása. 

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

1év: Intézmények, honlapok állapotfelmérése, hiányosságok feltérképezése 
2év: Anyagi források biztosítása, felkutatása, forrástérkép készítése 
3-5 év: Fejlesztések, korszerűsítések megvalósítása, amennyiben a pénzügyi 
fedezet biztosított rá. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szükségletfelmérés 
Ütemterv 
Forrástérkép késztése, anyagi háttér biztosítása  
Fejlesztés. korszerűsítés 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala, Munkaügyi Központ, városban 
található közintézmények 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Szükségletfelmérés, állapotfelmérés 
2015. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép, felújított 
épületek száma 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi 
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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 

Intézke
dés 
sorszá
ma 

Az intézkedés 
címe, 
megnevezése 

A 
helyzetelemz
és 
következtetés
eiben feltárt 
esélyegyenlős
égi probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A 
célkitűzés 
összhangja 
egyéb 
stratégiai 
dokument
umokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az 
intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításán
ak határideje 

Az 
intézkedés 
eredményes
ségét mérő 
indikátor(ok
) 

Az 
intézked
és 
megvaló
sí-
tásához 
szükség
es 
erőforrá
sok  
(humán, 
pénzügy
i, 
technika
i) 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 

Együttműköd
és a Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányza
ttal a romák 
munkanélküli
ségének 
enyhítése 
érdekében 

A romák 
körében 
jelentős 
probléma a 
tartós 
munkanélküli
ség. A 
nehézipar 
megszűnésév
el, amely 
felszívta a 
képzetlen 
munkaerőt 
nehéz munkát 

Cél a tartós 
munkanélküliek 
számának 
csökkentése, a Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányzat 
támogatásával. 
1.év:  Érintett réteg 

igényeinek, 
problémáinak 
felmérése 
Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányza

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

A romák, 
mélyszegénységben 
élők között probléma a 
tartós 
munkanélküliség. 
Legfőképp ennek az az 
oka, hogy ezeknek az 
embereknek alacsony 
az iskolai végzettségük, 
illetve, hogy sokan nem 
ismerik az álláskeresési 
technikákat, hogyan 
kell pályázni, hogyan 
kell megjelenni egy 

Ajka Város 
Önkormányz
ata, 
  
Veszprém 
Megyei 
Kormányhiva
tal 
Munkaügyi 
Központja 
 
Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányz

2014. 
augusztus 31.:  
szükségletfelm
érés 
2015. 
augusztus 31.: 
ütemterv 
készítése, 
forrástérkép 
készítése 

2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Elkészült 
dokumentác
ió, 
szükséglet-
felmérés, 
ütemterv, 
forrástérkép 

Munkanélkü
liségi adatok 
változása 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
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biztosítani. 
Emiatt fontos 
feladat a 
munkahelyter
emtés. 
 

t bevonásával. 
Munkáltatói 
igények 
felmérése, 
munkalehetős
égek 
felkutatása 
valamint a 
kedvezménye
k 
lehetőségéne
k vizsgálata. 

2.év:  Mentori hálózat 
felállítása 

3-5.év:Foglalkoztatás 
nyomonkövetése, 
kedvezmények 
érvényesítése a 
munkáltatóknak 

interjún vagy 
egyszerűen pénzük 
sincs, hogy ruhát 
vegyenek, amelyben 
megjelenhetnek. 
Számukra folyamatos 
mentorálás adhat 
lehetőséget a 
munkaerőpiacra-
történő visszajutáshoz. 
A munkanélküliség a 
városban csökken, 
azonban a tartós 
munkanélküliek száma 
nem mutat javulást, 
mint ahogyan ez a HEP-
ben megjelenő 
táblázatokból is 
kiolvasható. 

at lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

2 Életkörülmén
yek javítása 
érdekében 
felvilágosító 
előadások, 
közösségi 
programok, 
ingyenes 
egészségszűrő 
valamint 
egészséges 
életmóddal és 
táplálkozással 
kapcsolatos 
programok 
szervezése 

A roma és a 
mélyszegénys
égben élő 
népességre 
jellemző 
szociális 
helyzetükből 
adódóan a 
rossz 
egészségi 
állapot, az 
egészségtelen 
táplálkozás, 
tisztálkodási 
problémák és 
az 

1év: az érintettek 
körének 
meghatározása, 
bevonható 
támogatók, segítők 
felkutatása 
2év:  Rendezvények, 
programok, 
előadások szervezése, 
egészségszűrés 
elindítása, tisztasági 
csomagok osztása 
3 év: A program 
folyamatos 
fenntartása, új 
támogatók bevonása. 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

A romákat és 
mélyszegénységben 
élőket gyakorta sújtják 
betegségek, 
amelyeknek oka, hogy 
elhanyagolják egészségi 
állapotukat, 
tisztálkodási 
problémáik vannak, 
amelyek anyagi 
problémákra illetve a 
példamutatás hiányára 
is visszavezethetők. 

A társadalom többi 
rétege nem fogadja be 
őket. Oka, hogy az 

Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányz
at 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Védőnői 
hálózat, 
háziorvosok, 
Magyar Imre 
kórház, 
Térségi 
Családsegítő 
és Gondozási 
Központ,  

2014. 
augusztus 31.: 
érintettek 
körének 
meghatározása 
2015. 
augusztus 31.: 
ütemterv 
készítése, 
forrástérkép 
készítése, 
támogatók 
bevonása 

2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 

Elkészült 
dokumentác
ió, 
szükségletfel
mérés, 
ütemterv, 
forrástérkép
, érintettek 
köre 
Rendezvény
ek, 
programok 
adminisztrác
iója, 
meghívók, 
jelenléti ívek 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
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egészségkultú
ra 
hiányossága. 
 

emberek nem ismerik a 
roma kultúrát, 
szokásokat valamint, 
hogy anyagi 
körülményeik miatt sok 
esetben tisztálkodási, 
egészségügyi 
problémák is 
súlyosbítják ezen 
célcsoportba tartozó 
emberek helyzetét. 

megvalósítás Támogatói 
lista 

figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

3 A városban 
lakók számára 
olyan 
ismertető 
anyagok, 
tájékoztató 
fórumok, 
valamint 
programok, 
rendezvények 
támogatása, 
segítése, 
amelyek 
előmozdítják 
a roma 
népesség 
kedvezőbb 
társadalmi 
integrációját, 
és ez 
szemléletvált
ást 
eredményezh
et a lakosság 

A roma és 
mélyszegénys
égben élő 
embereket 
előítéletek, 
stigmák érik a 
többségi 
társadalom 
részéről 
valamint 
előfordul a 
diszkrimináció 
az 
álláskeresésn
él 

1év:  Támogatók, 
segítők felkutatása 
2év:  Rendezvények, 
programok, 
előadások szervezése 

3 év: A program 
folyamatos 
fenntartása, új 
támogatók bevonása. 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

A romákat gyakorta a 
társadalom többi 
rétege nem fogadja be. 
Ennek oka, hogy az 
emberek nem ismerik a 
roma kultúrát. 

Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányz
at 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Térségi 
Családsegítő 
és Gondozási 
Központ, 

2014. 
augusztus 31.:  
program 
tematikájának 
kidolgozása, 
támogatók 
felkutatása, 
érintettek 
feltérképezése 
2015. 
augusztus 31.: 
ütemterv 
készítése, 
forrástérkép 
készítése, 
támogatók 
bevonása 

2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Elkészült 
dokumentác
ió: program 
tematikája, 
ütemterv, 
forrástérkép
, érintettek 
köre 
Rendezvény
ek, 
programok 
adminisztrác
iója, 
meghívók, 
jelenléti ívek 

Támogatói 
lista 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 
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minden 
szegmensénél
. 

4 Roma 
felzárkózást 
segítő 
oktatási 
programok 
kidolgozása, 
tehetséggond
ozás. 

A romák 
többsége 
alacsony 
iskolai 
végzettséggel 
rendelkezik, 
szakképzettsé
get csak 
kevesen 
szereznek. 
Tehetséggond
ozás  
 

1év:  Iskolai, egyéb 
programok 
felmérése, célcsoport 
feltérképezése, 
rászorulók kiszűrése 
2év: A rászorulók 
támogatása, 
szponzorok 
felkutatása, anyagi 
források bevonása 

3 év: A program 
folyamatos 
fenntartása, új 
támogatók bevonása. 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

A roma vagy 
mélyszegénységben élő 
fiatalok a szülők anyagi 
problémái miatt nem 
járnak szakkörökre, 
iskolán kívüli 
programokra, 
tehetséggondozásra. 
Emiatt elkallódhatnak, 
tehetségükre nem 
figyelnek fel, nem 
fejlődnek. 

Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányz
at 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Iskolák, 
óvodák, 
Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Ajkai 
Tankerület 

2014. 
augusztus 31.:  
Iskolán belüli, 
iskolán kívüli 
lehetőségek 
felkutatása, 
rászorulói kör 
meghatározása 
2015. 
augusztus 31.: 
ütemterv 
készítése, 
forrástérkép 
készítése, 
támogatók 
bevonása 

2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Elkészült 
dokumentác
ió: iskolán 
belüli, 
iskolán kívüli 
lehetőség 
listája, 
ütemterv, 
forrástérkép
, érintettek, 
rászorulók 
köre 
Szakkörök, 
fejlesztő 
programok 
összefoglalói
, jelenléti 
ívei 

Támogatói 
lista 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

5 EON – 
előrefizetős,„
kártyás” 
fogyasztásmé
rő 
felszerelése a 
rászoruló 
családok 
részére 
 

Közmű 
tartozások 
felhalmozása, 
sok 
végrehajtás 
indítása 

1 év: Tartozások 
feltérképezése, 
rászorulók 
meghatározása, E-ON 
partnerség kialakítása 
4 év: Anyagi 

források, 

technikai háttér 

biztosítása 

3-5 év:  Folyamatos 
üzemeltetés, 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

A roma és 
mélyszegénységben 
élők nem tudják anyagi 
körülményeik miatt 
számláikat fizetni. Sok 
tartozást halmoznak 
fel, amelyet nem 
minden esetben 
tudnak még 
részletekben sem 
visszafizetni. Ilyenkor a 
szolgáltató kikapcsolja 

Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányz
at 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 
EON  

2014. 
augusztus 31.:  
Szükségletfelm
érés, rászorulói 
kör 
meghatározása
, EON 
partnerség 
2015. 
augusztus 31.: 
Anyag, 
technikai 

Elkészült 
dokumentác
ió: 
szükségletfel
mérés, 
ütemterv, 
forrástérkép
, érintettek, 
rászorulók 
köre, EON 
együttműkö
dési 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
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karbantartás az áramot, amelynek 
visszakapcsoltatása is 
komoly anyagi vonzatot 
jelenthet. Emiatt lehet 
megoldás a kártyás 
fogyasztásmérő, amely 
a rá feltöltött összeg 
erejéig teszi lehetővé 
az áram használatot. 

háttér 
megteremtése 

2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás, 
működtetés 

megállapod
ások 

Felszerelt 
fogyasztásm
érők száma, 
áram ellátás 
nélküli 
emberek 
számának 
csökkenése 

akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

6 Védőnői 
szolgálat 
erősítése, 
újjászervezés
e, valamint a 
szülők 
bevonása az 
iskolai, óvodai 
életbe 
aktivitásuk 
erősítése.  

Gyermekek 
nem járnak 
óvodába. 
Emiatt 
nevelésük 
nehézkes, 
mivel kisebb 
korban 
könnyebben 
fejleszthetők. 
Emellett a 
szülők sok 
esetben nem 
érdeklődnek a 
gyermekek 
iránt, nem 
mutat példát. 
12. évfolyam 
elvégzése 
után nincs 
utánkövetés, 
gyermekek 
elkallódhatna
k 

1év: Védőnői – 
nevelői-tanári hálózat 
erősítési, fejlesztési 
lehetőségeinek 
feltérképezése 
2év: Anyagi források 
biztosítása, 
felkutatása 
3-5 év: Folyamatos 
működtetés, 
fenntartás 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

Gyermekek nem járnak 
óvodába, esetlegesen 
bölcsődébe. Emiatt 
nevelésük nehézkes 
illetve idősebb korban 
egyre nehezebben 
nevelhetők. Emellett 
súlyos probléma még, 
hogy hiányzik a pozitív 
szülői minta, hiszen a 
szülők elhanyagolják 
őket, nem dolgoznak, 
nem érdeklődnek 
gyermekeik után az 
óvodában, iskolában. 
Erősíti még a 
problémát az is, hogy 
az iskola után már a 
tanárok sem követik 
nyomon a gyermekek 
sorsát. Emiatt ők 
elkallódhatnak. 

Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Veszprém 
Megyei 
Kormányhiv
atal Ajka 
Járási 
Hivatal 
Járási 
Népegészség
ügyi Intézete 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Térségi 
Családsegítő 
és Gondozási 
Központ, 

2014. 
augusztus 31.:  
Szükségletfelm
érés, anyagi 
források 
felkutatása 
2015. 
augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése 

2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás, 
működtetés 

Elkészült 
dokumentác
ió: 
szükségletfel
mérés, 
ütemterv, 
forrástérkép
, érintettek 
köre 

Fiatal kori 
bűnözés 
számának 
csökkenése 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

7 Munkakeresé A jelenlegi 1év: az érintettek Az Jelen segélyezési Ajka Város 2014. Elkészült Pénzügy Az intézkedések 
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s ösztönzése, 
információs 
napok, 
állásbörzék 
szervezése a 
célcsoportnak
. 

segélyezési, 
támogatási 
rendszer 
gyakorta távol 
tart a munka 
világától. 

körének 
meghatározása, 
segítők, szakemberek 
felkutatása, akik 
segítik a célok 
teljesülését 
2év:  Rendezvények, 
programok, 
előadások szervezése,  
3 év: A program 
folyamatos 
fenntartása 

önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

rendszer nem ösztönzi 
munkára, azokat akik 
igényei nem kívánnak 
több bevételt. Ennek a 
rétegnek segíteni kell a 
munkaerő piacra 
történő 
visszavezetését. 

Önkormányz
ata, 
Veszprém 
Megyei 
Kormányhiv
atal Ajka 
Járási 
Hivatal 
Munkaügyi 
Központja 
 

augusztus 31.: 
érintettek 
körének 
meghatározása 
2015. 
augusztus 31.: 
ütemterv 
készítése, 
forrástérkép 
készítése, 
anyagi 
erőforrások 
biztosítása 

2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

dokumentác
ió, 
szükségletfel
mérés, 
ütemterv, 
forrástérkép
, érintettek 
köre 
Rendezvény
ek, 
programok 
adminisztrác
iója, 
meghívók, 
jelenléti ívek 

Munkanélkü
liek 
számának 
csökkenése 

i, 
humán 

úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 A fogyatékkal 
élő 
gyermekek 
számára az 
oktatási 
intézmények 
teljes körű 
akadálymente
sítése, 
speciális 
segítő 
eszközök 
beszerzése, 
korszerűsítés
e. 

Az ép 
értelmű, de 
testi, 
érzékszervi 
fogyatékkal 
élő 
gyermekek 
számára az 
oktatási 
intézményekb
en nem- vagy 
csak részben 
biztosítottak 
a feltételek. 

1év: Intézmények 
állapotfelmérése, 
hiányosságok 
feltérképezése 
2év: Anyagi források 
biztosítása, 
felkutatása, 
forrástérkép készítése 

3-5 év: Fejlesztések, 
korszerűsítések 
megvalósítása 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

A településen található 
intézményekben az ép 
értelmű, de testi, 
érzékszervi fogyatékkal 
élő gyermekek számára 
az oktatási 
intézményekben nem 
vagy csak részben 
biztosítottak a 
feltételek 8 speciális 
eszközök hiánya, fény-, 
hangjelzések). Ezek 
megléte segítené az 
integrált oktatást. 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Ajkai 
Tankerület 
(iskolák, 
óvodák) 

2014. 
augusztus 31.:  
Szükségletfelm
érés, 
állapotfelmérés 
2015. 
augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése 

2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Elkészült 
dokumentác
ió: 
szükségletfel
mérés, 
ütemterv, 
forrástérkép
, Felújított 
épületek 
száma 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
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folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

2 A hátrányos 
helyzetű 
gyermekek 
felzárkóztatás
át, 
tehetséggond
ozását és 
integrációját 
elősegítő 
szolgáltatások 
ingyenessé és 
hozzáférhető
vé tétele 

A roma 
származású és 
a 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 
gyermekek 
számára nem 
elérhetőek az 
olyan 
szakkörök, 
különórák, 
amelyek 
képességeiket 
fejlesztenék, 
és segítenék 
iskolai 
előmenetelük
et, mert 
ezekért fizetni 
kell. 

1év:  Iskolai, egyéb 
programok 
felmérése, célcsoport 
feltérképezése, 
rászorulók kiszűrése 
2év: A rászorulók 
támogatása, 
szponzorok 
felkutatása, anyagi 
források bevonása 

3 év: A program 
folyamatos 
fenntartása, új 
támogatók bevonása 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

A roma, 
mélyszegénységben élő 
gyermekek számára 
anyagi okok miatt nem 
elérhetők azok a 
szakkörök, amelyekkel 
képességeiket 
fejleszteni tudják és 
segítenék iskolai 
előmenetelüket. 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Ajkai 
Tankerület 
(iskolák, 
óvodák) 

2014. 
augusztus 31.:  
Iskolán belüli, 
iskolán kívüli 
lehetőségek 
felkutatása, 
rászorulói kör 
meghatározása 
2015. 
augusztus 31.: 
ütemterv 
készítése, 
forrástérkép 
készítése, 
támogatók 
bevonása 

2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Elkészült 
dokumentác
ió: iskolán 
belüli, 
iskolán kívüli 
lehetőség 
listája, 
ütemterv, 
forrástérkép
, érintettek, 
rászorulók 
köre 
Szakkörök, 
fejlesztő 
programok 
összefoglalói
, jelenléti 
ívei 

Támogatói 
lista 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

3 Ingyenes 
étkezés 
biztosítása a 
rászorulóknak
. 

Éhező 
gyermekek 
problémája 

1év:  Rászorulók 
feltérképezése, 
megoldási javaslatok 
kidolgozása 
2év: A rászorulók 
támogatása, 
szponzorok 
felkutatása, anyagi 
források bevonása 

3-5 év: A program 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

Hétvégén nincsen 
közétkeztetés illetve ha 
elvétve, de akadnak 
olyan esetek, amikor 
egy család nem kap 
ingyenes ellátást, mert 
jövedelme meghaladja 
azt a határt, amely alatt 
a gyermekvédelmi 
támogatás 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Ajkai 
Tankerület 
(iskolák, 

2014. 
augusztus 31.: 
Érintettek 
körének 
meghatározása
, megoldási 
lehetőségek 
kidolgozása 
2015. 
augusztus 31.: 

Elkészült 
dokumentác
ió: 
megoldási 
javaslatok, 
forrástérkép
, érintettek, 
rászorulók 
köre 

Támogatói 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
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folyamatos 
fenntartása, új 
támogatók bevonása. 

megkaphatják ennek 
ellenére nem tudják 
biztosítani a rendszeres 
étkezést gyermekük 
számára. 

óvodák) szolgáltatók 
bevonása, 
forrástérkép 
készítése, 
támogatók 
felkutatása 

2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

lista kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

4 Szakemberké
pzés, 
felkutatás, 
adatbázis 
vezetése, 
szakember 
hálózat 
kiépítése.  

Gyermekek 
neveléséhez 
szükséges 
szakember 
hiány( 
Iskolapszichol
ógus, 
fejlesztő 
pedagógus 
hiánya), 
logopédusi 
ellátás hiánya 
nagycsoporto
s kor alatt 

1év:  Hiányosságok 
feltérképezése 
2év: Anyagi források 
felkutatása, 
bevonása, szakember 
képzés támogatása, 
megvalósítása 

3-5 év: A program 
folyamatos 
fenntartása 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

Az ajkai 
intézményekben 
jellemző a szakember 
hiány. Nincs elég 
iskolapszichológus, 
fejlesztő pedagógus, 
illetve nagycsoportos 
kor alatt nem kötelező 
logopédus, pedig sok 
esetben javasolt lenne. 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Ajkai 
Tankerület 
(iskolák, 
óvodák) 
Térségi 
Családsegítő 
és Gondozási 
Központ, 

2014. 
augusztus 31: 
Hiányosságok 
feltérképezése, 
forrástérkép 
készítése 
2015. 
augusztus 31.: 
Képzések 
szervezése, 
támogatása 

2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Szakembere
k 
létszámának 
növekedése, 
ellátás 
színvonalán
ak javulása 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

5 Szülők 
bevonása az 
iskola, óvoda 
életébe, 
mentori 
hálózat 

Szülők sok 
esetben nem 
érdeklődnek a 
gyermekek 
iránt, nem 
megfelelő 

1év: Gyermekük iránt 
nem érdeklődő szülők 
beazonosítása, 
bevonási lehetőségek 
kidolgozása 
2év: Anyagi források 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument

Sok esetben jellemző a 
szülők közönyössége 
gyermekük iskolai, 
óvodai élete iránt. 
Intézkedés célja a 
szülők bevonása 

Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Ajkai 
Tankerület 

2014. 
augusztus 31: 
Érintettek 
körének 
meghatározása
, megoldási 

Szülők 
aktivitásána
k növelése, 
szülők 
részvétele 
az 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
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kialakítása szülői 
magatartás, 
példamutatás 
hiánya. 

felkutatása, 
bevonása, mentori 
hálózat kialakítása 
védőnők, tanárok, 
óvónők bevonásával 

3-5 év: A program 
folyamatos 
fenntartása 

umával 
összhangb
an van 

gyermekük iskolai, 
óvodai életébe. 

(iskolák, 
óvodák) 
Térségi 
Családsegítő 
és Gondozási 
Központ, 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 

javaslatok 
kidolgozása 
2015. 
augusztus 31.: 
Forrástérkép 
készítése, 
mentori 
hálózat 
szervezése 

2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

intézmény 
életében, 
rendezvénye
ken történő 
részvételük 
erősödése, 
gyermekeik 
problémáira 
történő 
nagyobb 
odafigyelés. 

lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

6 Gyermekvéde
lmi felelős 
munkakör 
megtartása 

Szeptembertő
l az iskola 
fenntartója 
dönthet 
gyermekvédel
mi felelős 
alkalmazásáró
l, anyagi okok 
miatt félő, 
hogy nem 
alkalmaznak 

1év:  
Gyermekvédelmi 
felelősök 
feltérképezése az 
iskolákban 
2év: Anyagi források 
felkutatása, bevonása 
a 
továbbfoglalkoztatás 
érdekében 

3-5 év: Munkakör 
folyamatos 
fenntartása 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

Jelenleg minden 
iskolában van 
gyermekvédelmi 
felelős, azonban 
szeptembertől az iskola 
fenntartója dönthet a 
felelős további 
foglalkoztatásáról. 
Anyagi okok miatt félő, 
hogy egyes iskolákban 
az új tanévben már 
nem lesz 
gyermekvédelmi 
felelős. Cél ezen 
személyek megtartása. 

Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Ajkai 
Tankerület 
(iskolák, 
óvodák) 
 

2014. 
augusztus 31: 
Iskolák 
feltérképezése 
2015. 
augusztus 31.: 
Anyagi források 
felkutatása 

2018. 
augusztus 31.: 
Folyamatos 
munkakör 
fenntartás 

Ellátás 
színvonalán
ak 
megtartása, 
javulása 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

7 Tipegő-ház 
kialakítása  

0-3 éves korú 
gyermekek – 
tápszer és 

1év: Rászorulók 
körének 
meghatározása, 

Az 
önkormán
yzat 

A szülők rossz anyagi 
helyzete miatt sokszor 
gondot okoz a 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 

2014. 
augusztus 31: 
Érintettek 

Tipegő ház 
kialakítása 
Kihasználtsá

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
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gyógyszer 
kiváltása 
problémát 
jelent, 
szakrendelésr
e, 
utógondozásr
a (pl. 
koraszülött) 
nem tudják 
elvinni a 
gyermeket 
(útiköltség, 
meglévő 
gyermekek 
felügyelete 
nem 
megoldott), a 
szemüveget, 
vagy más 
gyógyászati 
segédeszközt 
nem tudják 
kiváltani, 
gyakori a nem 
megfelelő 
összetételű 
táplálkozás, 
esetenként  

igények felmérése  
2év: Lehetséges 
helyszínek 
számbavétele, 
költségvetés 
elkészítése,  
anyagi források 
felkutatása 

3-5 év: Anyagi háttér 
megléte esetén a 
kivitelezés 
megkezdése 

valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

gyermekek 
tápszerének, 
gyógyszereinek, 
szükséges orvosi 
segédeszközeinek 
kiváltása. Számos 
esetben a szülő nem 
viszi utógondozásra a 
gyermeket vagy mert 
nem tudja az 
útiköltséget fizetni vagy 
mert a többi gyermekét 
nem tudja kire hagyni. 
Sokszor előfordul a 
nem megfelelő 
táplálkozás, éhezés is 
ezeknél a családoknál. 
Cél, hogy egy segítő 
intézményt alakítsunk 
ki a város területén. 

Térségi 
Családsegítő 
és Gondozási 
Központ, 

körének 
meghatározása
, igényfelmérés 
2015. 
augusztus 31.: 
Költségvetés 
összeállítása, 
szakember 
igény 
megállapítása, 
forrástérkép 
elkészítése 

2018. 
augusztus 31.: 
Program 
megvalósítása 

ga 

Problémás 
esetek 
számának 
csökkenése 

megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Nőkre szabott 
foglalkoztatás
i programok 
kezdeményez
ése, 

A nőket, 
elsősorban a 
gyermekes 
anyákat 
fokozottabba

1év: Atipikus 
foglalkoztatási 
lehetőségek 
feltérképezése, 
munkáltatók 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 

A gyermekes anyák 
nehezebben találnak 
munkát, hiszen a 
gyermekek ellátása 
miatt nem tudnak 

Veszprém 
Megyei 
Kormányhiv
atal 
Munkaügyi 

2014. 
augusztus 31.:  
Szükségletfelm
érés, 
helyzetfeltárás, 

Elkészült 
dokumentác
ió: 
szükségletfel
mérés, 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
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családbarát 
munkahelyek 
létrehozása.  

n érinti a 
munkanélküli
ség, 
nehezebben 
találnak 
munkát. 

bevonása 
2év: Atipikus 
foglalkoztatási 
lehetőségek, 
családbarát 
munkahely 
lehetőségének 
bemutatása a 
munkáltatók számára, 
pályázati lehetőségek 
vizsgálata 

3-5 év: Programok 
elindítása 

dokument
umával 
összhangb
an van 

annyira rugalmasak 
lenni, mint a 
gyermeknélküliek és a 
férfiak. Családbarát 
munkahelyek, 
foglalkoztatási 
programok elindítása 
jelen intézkedés célja. 

Központja 
Foglalkoztat
ók 
Ajka Térségi 
Foglalkoztat
ási 
Partnerség 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 

munkáltatók 
bevonása 
2015. 
augusztus 31.: 
Program 
bemutatása, 
amennyiben a 
pénzügyi 
források 
adottak 

2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

helyzetfeltár
ás, 
ütemterv, 
forrástérkép
, atipikus 
foglalkoztat
ási 
lehetőségek 
bevezetése, 
családbarát 
munkahelye
k számának 
növelése 

biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

2 Kedvezménye
kkel, 
pályázatokkal, 
adókedvezmé
nyekkel a 
jelenlegi 
körülmények 
javítása 

Munkahelyek 
hiánya 

1.év:   Munkáltatói 
igények 
felmérése 
valamint a 
kedvezménye
k 
lehetőségéne
k vizsgálata. 

2.év:  
Kedvezménynyújtási 
rendszer kidolgozása, 
ennek fedezetéül 
szolgáló anyagi 
lehetőségek 
vizsgálata 

3-5.év:Foglalkoztatás 
nyomonkövetése, 
kedvezmények 
érvényesítése a 
munkáltatóknak 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

A munkanélküliség 
problémája nem csak 
az 50 év felettieket, a 
romákat sújtja, hanem 
a nőket is. Hiszen nekik 
rengeteg 
kötelezettségük van 
családjuk felé és emitt 
sok esetben nem 
tudnak folyamatos 
műszakban vagy több 
műszakos 
munkarendben 
elhelyezkedni. 
Elmondható, hogy az ő 
lehetőségeik 
korlátozottak. Az előbbi 
pontban kifejtett 
intézkedési terv 
megerősítésének egyik 
eszköze a településen a 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 

2014. 
augusztus 31.:  
szükségletfelm
érés, 
helyzetfeltárás 
2015. 
augusztus 31.: 
ütemterv 
készítése, 
forrástérkép 
készítése, 
program  
kidolgozása 

2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Elkészült 
dokumentác
ió: 
szükségletfel
mérés, 
helyzetfeltár
ás, 
ütemterv, 
programterv
, 
forrástérkép 

Munkanélkü
liségi adatok 
változása 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 
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munkáltatók számára 
nyújtott kedvezmények 
bevezetése vagy 
bővítése, amely által 
lehetőség nyílik új 
munkahelyek 
megteremtésére. 

3 Családbarát 
program, 
önkéntes 
gyermekfelüg
yelet 

Dolgozó 
édesanya, 
gyermek 
betegsége 
esetén nem 
tud 
gyermekkel 
otthon 
maradni, 
mert fél, hogy 
elveszíti az 
állását 

1év: Rászorulók 
körének 
meghatározása, 
igények felmérése, 
lehetőségek 
számbavétele 
2év: Bevonható 
önkéntesek 
felkutatása, 
önkéntesség 
lehetőségének 
meghirdetése 

3-5 év: Program 
működtetése 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

A gyermeküket egyedül 
nevelő anyák esetén 
jellemző probléma, 
hogy gyermeke 
betegsége esetén nem 
tud otthon maradni, 
mert félti állását a 
munkából való 
kimaradása miatt. Cél 
önkéntes alapon 
működő 
gyermekfelügyelet 
biztosítása, családbarát 
programok 
bevezetzése. 

Térségi 
Családsegítő 
és 
Gondozási 
Központ, 
Kristályvölgy 
Egyesület 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 

2014. 
augusztus 31: 
Érintettek 
körének 
meghatározása
, igényfelmérés 
2015. 
augusztus 31.: 
Önkéntesek 
felkutatása 

2018. 
augusztus 31.: 
Program 
megvalósítása 

Igénybe 
vehető 
szolgáltatás
ok számának 
növekedése 
Ellátottak 
számának 
növekedése 

Elégedettsé
g mérése 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

4 Atipikus 
foglalkoztatás
i formák 
bevezetése, 
erősítése. 
Családon 
belüli 
munkamegos
ztás 

Probléma a 
gyermekvállal
ás utáni 
munkavégzés 
nehézségei 
(gyermek 
betegsége, az 
anya otthoni 
feladatai). 

1év: Atipikus 
foglalkoztatási 
lehetőségek 
feltérképezése, 
munkáltatók 
bevonása 
2év: Atipikus 
foglalkoztatási 
lehetőségek 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

A gyermeket nevelő 
nőkre nagy terhet ró 
családjuk ellátása a 
munka mellett. Emiatt 
elhelyezkedési 
lehetőségeik is 
korlátozottak, 
nehezebben tudnak 
például több műszakos 

Veszprém 
Megyei 
Kormányhiva
tal 
Munkaügyi 
Központja 
Ajka Térségi 
Foglalkoztat
ási 

2014. 
augusztus 31.:  
Szükségletfelm
érés, 
helyzetfeltárás, 
munkáltatók 
bevonása 
2015. 
augusztus 31.: 

Elkészült 
dokumentác
ió: 
szükségletfel
mérés, 
helyzetfeltár
ás, 
ütemterv, 
forrástérkép

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
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fontosságána
k 
szemléltetése  

ismertetése a 
munkáltatók számára, 
pályázati lehetőségek 
vizsgálata, 
rendezvények, családi 
programok 
lebonyolítása a 
munkamegosztás 
jegyében 

3-5 év: Program 
működtetése 

munkarendben 
elhelyezkedni. Atipikus 
foglalkoztatási formák 
bevezetésével valamint 
a családon belüli 
munkamegosztás 
fontosságának férfiak 
számára történő 
elfogadtatásával elő 
lehet segíteni a nők 
munkába állását, 
helyzetük javulását. 

Partnerség, 
foglalkoztató
k 

Program 
elindítása, 
rendezvények 
lebonyolítása, 
foglalkoztatási 
formák 
bevezetése,am
ennyiben a 
pénzügyi 
források 
adottak 
valamint a 
munkáltatók 
fogékonyak a 
megvalósításra 

2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

, atipikus 
foglalkoztat
ási 
lehetőségek 
bevezetése, 
, 
rendezvénye
k, 
programok 
lebonyolítás
a a 
munkamego
sztás 
jegyében 

megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

5 Tipegő-ház  
kialakítása. 
Gyermekfelüg
yelet 
biztosításához
, Tipegőház 
kialakításához 
kapcsolódó 
épületek 
korszerűsítés
e, 
akadálymente
sítése. 

Várandós 
anyák 
körében 
megfigyelhet
ő a növekvő 
számú 
szociális 
veszélyeztete
ttség, ennek 
következtébe
n nem 
megfelelő 
táplálkozás, 
gyógyszerek 
kiváltásának 
nehézsége, 

1év: Rászorulók 
körének 
meghatározása, 
igények felmérése, 
helyzetértékelés 
készítése, lehetséges 
helyszínek 
tanulmányozása 
2év: Költségvetés 
elkészítése, pályázati 
lehetőségek, anyagi 
források felkutatása 

3-5 év: Anyagi háttér 
megléte esetén a 
kivitelezés 
megkezdése 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

A Tipegő ház 
funkciójával már a 
gyermekek fejezetben 
foglalkozott a program, 
azonban a ház 
segítséget nyújthat a 
gyermek megőrzésben 
is. Hiszen a nők 
munkavállalása 
nehézkesebb, ha 
gyermekük van és nincs 
kire hagyni. Jelenleg a 
településen nem 
működik ilyen 
intézmény, ennek 
kialakítása is cél régi 

Térségi 
Családsegítő 
és Gondozási 
Központ, 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 

2014. 
augusztus 31: 
Érintettek 
körének 
meghatározása
, 
igényfelmérés, 
helyszínek 
számbavétele 
2015. 
augusztus 31.: 
Költségvetés 
összeállítása, 
szakember 
igény 
megállapítása, 

Tipegő ház 
kialakítása 
Kihasználtsá
ga 

Problémás 
esetek 
számának 
csökkenése 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
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hiánya, 
dohányzás 
problémája.  

épület 
korszerűsítésével vagy 
új épület kialakításával, 
amennyiben a pénzügyi 
erőforrások 
biztosítottak. 

Az intézkedés célja  
Tipegőház kialakítása. 

forrástérkép 
elkészítése, 
pénzügyi 
források 
biztosítása 

2018. 
augusztus 31.: 
Program 
megvalósítása, 
amennyiben 
anyagi források 
lehetővé teszik 

figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Szolgáltatások 
bővítése 
önkéntesek 
bevonásával.   

A városban az 
idősek aránya 
egyre 
emelkedő 
tendenciát 
mutat, és 
nagy számban 
élnek egy 
személyes 
háztartásban 
rossz anyagi 
körülmények 
között. Rájuk 
az 
elmagányoso
dás jellemző. 
Hozzátartozó
k távol 
laknak, vagy 
nincsenek, 
illetve nem 
tartják a 

1év: Rászorulók 
körének 
meghatározása, 
igények felmérése, 
lehetőségek 
számbavétele 
2év: Bevonható 
önkéntesek 
felkutatása, 
önkéntesség 
lehetőségének 
meghirdetése 

3-5 év: Program 
működtetése 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

A város lakossága 
öregedő, egyre több az 
időskorú, egyedül élő 
ember. Közülük többen 
rossz anyagi 
körülmények között 
élnek. Rájuk jellemző 
leginkább az 
elmagányosodás, 
hiszen rokonaik messze 
laknak vagy nincsenek, 
nem tartják egymással 
a kapcsolatot. Anyagi 
helyzetük miatt pedig 
nem járnak el sehova 
sem. Cél önkéntesek 
bevonásával az 
ellátások színvonalának 
fejlesztése, 
elmagányosodás 
folyamatának 
megállítása. 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Térségi 
Családsegítő 
és Gondozási 
Központ, 
Kristályvölgy 
Egyesület 

2014. 
augusztus 31: 
Érintettek 
körének 
meghatározása
, igényfelmérés 
2015. 
augusztus 31.: 
Önkéntesek 
felkutatása 

2018. 
augusztus 31.: 
Program 
megvalósítása 

Igénybe 
vehető 
szolgáltatás
ok számának 
növekedése 
Ellátottak 
számának 
növekedése 

Elégedettsé
g mérése 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 
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kapcsolatot. 

2 Megelőző 
intézkedések 
bevezetése, 
erősítése az 
idősekkel 
szembeni 
bűnelkövetés
ek 
csökkentése 
érdekében.  

Az idősek 
kiszolgáltatott 
helyzetben 
vannak a 
bűnelkövetők
kel szemben. 

1év: Leginkább 
kiszolgáltatott, 
veszélyeztetett 
emberek felkutatása, 
együttműködési 
lehetőségek 
feltérképezése, 
kapcsolatfelvétel a 
polgárőrséggel, 
rendőrséggel 
2év: Bevonható 
önkéntesek, 
szomszédok 
felkutatása   

3-5 év: Program 
működtetése 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

Az idősekkel szemben 
gyakoriak a 
bűnelkövetések, 
elsősorban a lopások 
jellemzőek. Az egyedül 
élők vannak különösen 
kiszolgáltatott 
helyzetben, ezért a 
legfontosabb feladat a 
megelőzés. Intézkedés 
lényege az idősek ellen 
elkövetett bűnesetek 
számának csökkentése. 

Rendőrség, 
Polgárőrség, 
Nyugdíjas 
Klubok, Ajka 
Város 
Önkormányz
ata 

2014. 
augusztus 31: 
Érintettek 
körének 
meghatározása
, 
együttműködés
i lehetőségek, 
résztvevők 
körének 
meghatározása 
2015. 
augusztus 31.: 
Önkéntesek 
felkutatása, 
ütemterv 
kidolgozása 

2018. 
augusztus 31.: 
Program 
megvalósítása 

Bevont 
szervezetek 
száma, 
Programban 
résztvevő 
idősek 
száma 

Bűnelköveté
sek 
számának 
csökkenése 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

3 Figyelőhálóza
t 
megszervezés
e, önkéntesek 
bevonásával. 

Téli 
időszakban 
fokozott 
veszélyeknek 
vannak 
kitéve, 
kihűlés, 
fagyhalál. 

1év: Leginkább 
kiszolgáltatott, 
veszélyeztetett 
emberek felkutatása, 
együttműködési 
lehetőségek 
feltérképezése,  
2év: Bevonható 
önkéntesek, 
szomszédok 
felkutatása   

3-5 év: Program 
működtetése 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

Az egyedül élő, rossz 
anyagi körülmények 
között levő idős 
emberek a téli 
időszakban fokozott 
veszélynek vannak 
kitéve. Intézkedés célja 
az időskorúak 
támogatása, a 
kihűlések megelőzése. 

Rendőrség, 
Polgárőrség, 
Nyugdíjas 
Klubok, Ajka 
Város 
Önkormányz
ata, 
Kristályvölgy 
Egyesület 

2014. 
augusztus 31: 
Érintettek 
körének 
meghatározása
, 
együttműködés
i lehetőségek, 
résztvevők 
körének 
meghatározása 
2015. 
augusztus 31.: 

Bevont 
szervezetek 
száma, 
Programban 
résztvevő 
idősek 
száma 

Veszélyeztet
ett idősek 
számának 
csökkenése 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
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Önkéntesek 
felkutatása,  

2018. 
augusztus 31.: 
Program 
megvalósítása 

A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

4 Nyugdíjasok 
összeköltözés
ének, 
nyugdíjas 
otthonba 
történő 
költözés 
támogatása, 
segítése.  

A 
kisnyugdíjaso
k helyzete a 
legproblémás
abb, 
leginkább 
akkor, amikor 
özveggyé 
válnak. 
 

1év: Leginkább 
veszélyeztetett 
emberek felkutatása, 
program koordinálók 
bevonása 
2év: Együttműködési 
lehetőségek 
feltérképezése   

3-5 év: Program 
működtetése 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

Egyedül élő, rossz 
anyagi körülmények 
között levő nyugdíjasok 
nem tudják lakásukat 
fenntartani, 
esetlegesen adósságot 
halmoznak fel illetve 
könnyen 
elmagányosodnak. 
Intézkedéssel az 
időskori 
elmagányosodást, az 
összeköltözések 
motiválását kívánjuk 
elérni. 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Térségi 
Családsegítő 
és 
Gondozási 
Központ, 
Nyugdíjas 
Klubok 

2014. 
augusztus 31: 
Érintettek 
körének 
meghatározása
, 
együttműködés
i lehetőségek, 
résztvevők 
körének 
meghatározása
, program 
koordinálók 
bevonása 
2015. 
augusztus 31.: 
Együttműködés
i 
megállapodáso
k megkötése 

2018. 
augusztus 31.: 
Program 
megvalósítása 

Programban 
résztvevő 
idősek 
száma 
Programban 
résztvevő 
koordinálók 
száma 
Összeköltöz
ések száma 
Lakás 
eladások, 
bérbeadáso
k száma 

Elmagányos
odás 
csökkenése 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

5 Intézmények 
korszerűsítés
e, 
akadálymente
sítése, 

Nyugdíjas 
klubok, városi 
intézmények, 
szabadidő 
eltöltéséhez 

1év: Intézmények, 
középületek, 
közterületek 
állapotfelmérése, 
hiányosságok 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 

A város vezetése 
kiemelt figyelmet fordít 
az intézmények, 
középületek, 
közterületek 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 

2014. 
augusztus 31.:  
Szükségletfelm
érés, 
állapotfelmérés 

Elkészült 
dokumentác
ió: 
szükségletfel
mérés, 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
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felújítása. kapcsolódó 
helyek, 
helyszínek 
nem 
megfelelő 
állapota, 
teljes körű 
akadálymente
sítés hiánya. 

feltérképezése 
2év: Anyagi források 
biztosítása, 
felkutatása, 
forrástérkép készítése 

3-5 év: Fejlesztések, 
korszerűsítések 
megvalósítása, 
amennyiben 
megfelelő mértékű 
anyagi fedezet áll 
rendelkezésre 

dokument
umával 
összhangb
an van 

akadálymentesítésére. 
Ennek ellenére akadnak 
még hiányosságok, 
habár folyamatosak a 
felújítások, 
korszerűsítések a 
városban. Cél a város 
intézményeinek, 
közterületeinek teljes 
körű 
akadálymentesítése. 

2015. 
augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése 

2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

ütemterv, 
forrástérkép
, Felújított 
épületek, 
közterületek 
száma 

biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Épületkorszer
űsítés, 
bővítés vagy 
másik 
épületbe 
történő 
költözés.  

Molnár Gábor 
Műhely 
Alapítvány 
épületének 
nem 
megfelelőség
e. Jelen 
állapotában 
az igények 
kiszolgálására 
már nem 
alkalmas. 
Kevés a 
férőhely, kicsi 
az alapterület 
új 
munkavállaló
k bevonására. 

1év: Épület 
állapotfelmérése, 
hiányosságok 
feltérképezése, 
lehetőségek 
áttekintése 
2év: Anyagi források 
biztosítása, 
felkutatása, 
forrástérkép 
készítése, lehetséges 
helyszínek 
felkutatása, 
költségvetés 
kidolgozása 

3-5 év: Fejlesztések, 
korszerűsítések 
megvalósítása, 
amennyiben 
megfelelő mértékű 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

A Molnár Gábor 
Műhely Alapítvány 
nappali ellátást 
valamint munka 
lehetőséget biztosít a 
helyszínen bedolgozói 
munkát is végeznek. 
Sokan szeretnének itt 
ellátást igényelni vagy 
munkába állni azonban 
az épület alapterülete 
nem elegendő a 
férőhelyek bővítésére. 
Emiatt új épületre vagy 
a régi bővítésére lenne 
szükség. 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Molnár 
Gábor 
Műhely 
Alapítvány 

2014. 
augusztus 31.:  
Szükségletfelm
érés, 
lehetőségek 
áttekintése 
2015. 
augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése, 
ütemterv, 
költségvetés 
elkészítése 
2018. 
augusztus 31.: 
Megvalósítás, 
amennyiben 
anyagi fedezet 
biztosított 

Elkészült 
dokumentác
ió: 
szükségletfel
mérés, 
ütemterv, 
forrástérkép
, felújított, 
korszerű 
épület, 
férőhelyek 
számának 
növelése 

 

 
Pénzügy
i, 
humán, 
technika
i 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 
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anyagi fedezet áll 
rendelkezésre 

2 Fecskeház 
kialakítása, 
fogyatékkal 
élők nappali 
ellátásának 
igény szerinti 
megteremtés
e  

A szülők 
nagyon 
kifáradnak, és 
nem tudnak 
kiszakadni a 
mindennapi 
fogyatékos 
gondozásból. 

1év: Helyzetfeltárás, 
igényfelmérés, 
lehetőségek 
áttekintése 
2év: Anyagi források 
biztosítása, 
felkutatása, 
forrástérkép 
készítése, lehetséges 
helyszínek 
felkutatása, 
költségvetés 
kidolgozása 

3-5 év: Fejlesztések, 
korszerűsítések 
megvalósítása, 
amennyiben 
megfelelő mértékű 
anyagi fedezet áll 
rendelkezésre 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

Fogyatékkal élők 
nevelése nagy terhet ró 
a szülőkre, hiszen 
állandó felügyeletre 
van szükségük. Emiatt a 
szülők nem tudnak 
pihenni, ügyeiket 
intézni. Szükség lenne 
egy olyan intézményre, 
ahol nem csak a 
nappali ellátás 
megoldott, hanem akár 
az esti, éjszakai is vagy 
esetleg a hosszabb 
ideig tartó, (amely akár 
2 hét is lehet) 
felügyelet. 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Molnár 
Gábor 
Műhely 
Alapítvány 

2014. 
augusztus 31.:  
Szükségletfelm
érés, 
lehetőségek 
áttekintése 
2015. 
augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése, 
ütemterv, 
költségvetés 
elkészítése 

2018. 
augusztus 31.: 
Megvalósítás, 
amennyiben 
anyagi fedezet 
biztosított 

Elkészült 
dokumentác
ió: 
szükségletfel
mérés, 
ütemterv, 
forrástérkép
, felújított, 
korszerű 
épület, 
ellátottak 
számának 
növekedése 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

3 Különböző 
kedvezménye
kkel, 
pályázatokkal, 
adókedvezmé
nyekkel a 
jelenlegi 
körülmények 
javítása. 

Munkahelyek 
hiánya 

1.év:   Munkáltatói 
igények 
felmérése 
valamint a 
kedvezménye
k 
lehetőségéne
k vizsgálata. 

2.év:  
Kedvezménynyújtási 
rendszer kidolgozása, 
ennek fedezetéül 
szolgáló anyagi 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

A fogyatékossággal élő 
emberek, és az egyéb 
megbetegedés miatti 
megváltozott 
munkaképességű 
munkavállalók a nyílt 
munkaerő-piacon nem 
tudnak elhelyezkedni, 
mert a „teljesítmény” 
produkálása maximális 
testi-értelmi-mentális 
egységességet kíván. 
Emellett még nehezítő 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 
 

2014. 
augusztus 31.:  
szükségletfelm
érés, 
helyzetfeltárás 
2015. 
augusztus 31.: 
ütemterv 
készítése, 
forrástérkép 
készítése, 
program  
kidolgozása 

Elkészült 
dokumentác
ió: 
szükségletfel
mérés, 
helyzetfeltár
ás, 
ütemterv, 
programterv
, 
forrástérkép 

Munkanélkü
liségi adatok 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
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lehetőségek 
vizsgálata 

3-5.év:Foglalkoztatás 
nyomonkövetése, 
kedvezmények 
érvényesítése a 
munkáltatóknak 

körülménynek számít a 
mozgássérültek 
munkába állásánál, 
hogy a munkahelyek 
nem 
akadálymentesítettek. 
A munkáltatókat 
érdekeltté kell tenni 
munkahelyek 
teremtésére illetve 
fogyatékosok 
foglalkoztatására. 

2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

változása A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

4 Épületek 
korszerűsítés
e, teljes körű 
akadálymente
sítése 
esetleges 
átszervezés  

Az iskolákban, 
óvodákban 
nincs 
mindenhol 
megoldva a 
teljes 
akadálymente
sítés.   

1év: Intézmények 
állapotfelmérése, 
hiányosságok 
feltérképezése 
2év: Anyagi források 
biztosítása, 
felkutatása, 
forrástérkép készítése 

3-5 év: Fejlesztések, 
korszerűsítések 
megvalósítása, 
amennyiben a 
pénzügyi fedezet 
biztosított rá. 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

A településen található 
intézményekben az ép 
értelmű, de testi, 
érzékszervi fogyatékkal 
élő gyermekek számára 
az oktatási 
intézményekben nem 
vagy csak részben 
biztosítottak a 
feltételek (speciális 
eszközök hiánya, fény-, 
hangjelzések). Ezek 
megléte segítené az 
integrált oktatást. 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 
 

2014. 
augusztus 31.:  
Szükségletfelm
érés, 
állapotfelmérés 
2015. 
augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése 

2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Elkészült 
dokumentác
ió: 
szükségletfel
mérés, 
ütemterv, 
forrástérkép
, felújított 
épületek 
száma 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

5 Szülők 
bevonása az 
iskola, óvoda 
életébe 

Szülők sok 
esetben nem 
érdeklődnek a 
gyermekek 

1év: Gyermekük iránt 
nem érdeklődő szülők 
beazonosítása, 
bevonási lehetőségek 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny

Sok esetben jellemző a 
szülők közönyössége 
gyermekük iskolai, 
óvodai élete iránt. 

Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 

2014. 
augusztus 31: 
Érintettek 
körének 

Szülők 
aktivitásána
k növelése, 
szülők 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
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iránt kidolgozása 
2év: Anyagi források 
felkutatása, 
bevonása, mentori 
hálózat kialakítása 
védőnők, tanárok, 
óvónők bevonásával 

3-5 év: A program 
folyamatos 
fenntartása, 
amennyiben a 
pénzügyi források 
rendelkezésre állnak. 

i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

Intézkedés célja a 
szülők bevonása 
gyermekük életébe. 

Ajkai 
Tankerület 
(iskolák, 
óvodák), 
védőnők 
 

meghatározása
, megoldási 
javaslatok 
kidolgozása 
2015. 
augusztus 31.: 
Forrástérkép 
készítése, 
mentori 
hálózat 
szervezése 

2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

részvétele 
az 
intézmény 
életében, 
rendezvénye
ken történő 
részvételük 
erősödése, 
gyermekeik 
problémáira 
történő 
nagyobb 
odafigyelés. 

pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

6 Kollégium 
létesítése, 
többi 
átszervezése 
számukra 
kialakított 
részleggel 

A gyermekek 
40-50 km-ről 
járnak be az 
iskolába, sok 
idő, 
megterhelő 
az utazás 

1év: Intézmények 
állapotfelmérése, 
hiányosságok 
feltérképezése 
2év: Anyagi források 
biztosítása, 
felkutatása, 
forrástérkép 
készítése, 
költségvetés 
kidolgozása 

3-5 év: Fejlesztések, 
korszerűsítések 
megvalósítása, 
amennyiben a 
pénzügyi fedezet 
biztosított rá. 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

Fogyatékos személyek 
kollégiumi ellátása nem 
megoldott a városban, 
a Molnár Gábor 
iskolába járó 
gyermekek nem csak 
ajkaiak, hanem a 
környékbeli 
településekről is 
érkeznek, akár napi 2 
órát is utazniuk kell. 
Szükséges lenne 
számukra kollégium 
kialakítása vagy a már 
működő kollégiumok 
átszervezése, 
korszerűsítése ez által 
férőhelyek 
biztosítására a 
fogyatékos 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Ajkai 
Tankerület 
(iskolák, 
óvodák), 
Molnár 
Gábor 
Műhely 
Alapítvány 

2014. 
augusztus 31.:  
Szükségletfelm
érés, 
állapotfelmérés 
2015. 
augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése, 
költségvetés 
kidolgozása 

2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Elkészült 
dokumentác
ió: 
szükségletfel
mérés, 
ütemterv, 
forrástérkép
, felújított 
épületek 
száma 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 
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gyerekeknek. 

7 Mentori 
szolgáltatás, 
utánkövetés 

12. évfolyam 
elvégzése 
után nincs 
után követés, 
gyermekek 
elkallódhatna
k 

1év: Mentori hálózat 
kialakítási 
lehetőségének 
vizsgálata, 
helyzetelemzés, 
célcsoport 
meghatározása 
2év: Anyagi források 
felkutatása, 
bevonása, ütemterv, 
programterv 
elkészítése, mentori 
hálózat 
megszervezése, 
amennyiben 
biztosított rá az 
anyagi fedezet 

3-5 év: A program 
folyamatos 
fenntartása 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

A fogyatékos 
gyermekek sorsát 
miután elvégzik az 
iskolát már nem 
követik nyomon a 
tanárok, szakemberek. 
Mivel ők fokozott 
veszélynek vannak 
kitéve, javasolt lenni az 
iskolai tanulmányok 
utáni mentorálásuk, 
támogatásuk. 

Térségi 
Családsegítő 
és Gondozási 
Központ,  
Molnár 
Gábor 
Műhely 
Alapítvány 

2014. 
augusztus 31: 
Érintettek 
körének 
meghatározása
, megoldási 
javaslatok 
kidolgozása, 
helyzetelemzés 
elkészítése 
2015. 
augusztus 31.: 
Forrástérkép 
készítése, 
mentori 
hálózat 
szervezése, 
anyagi fedezet 
megteremtése 

2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás, 
amennyiben 
pénzügyi 
források 
lehetővé teszik 

Mentori 
hálózat 
felállítása 

Gyermekek 
mentorálása 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

8 Egész éves 
fejlesztés, 
pszichológus 
biztosítása.  

Korai 
fejlesztés 0-3 
év között: a 
nyári, téli, 
tavaszi, őszi 
szünetben 
nincsen 

1év: Helyzetelemzés, 
megoldási javaslatok 
kidolgozása 
2év: Anyagi források 
felkutatása, 
bevonása, ütemterv, 
programterv 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 

Az Ajkai Városi Óvoda 
kivételével a Molnár 
Gábor Óvodára és a 
Regenbogen Német 
Nemzetiségi Óvodára is 
jellemző, hogy a 
szünetekben sok 

Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Ajkai 
Tankerület 
(iskolák, 

2014. 
augusztus 31: 
Helyzetelemzés
, megoldási 
javaslatok 
kidolgozása,  
2015. 

Gyermekek 
folyamatos 
ellátása 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
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illetve 
pszichológus 
hiánya 

elkészítése, 
szakemberek 
bevonása, 
foglalkoztatása 
3-5 év: A program 
folyamatos 
működtetése, 
amennyiben az 
anyagi lehetőségek 
adottak 

összhangb
an van 

esetben bezárnak. 
Probléma, hogy a 
szülők nem tudják kire 
hagyni gyermeküket, 
de az még nagyobb 
probléma, hogy erre az 
időszakra leáll a 
gyermekek fejlesztése, 
ami pedig nagyon 
fontos a fogyatékosok 
számára. 

óvodák), 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 

augusztus 31.: 
Forrástérkép 
készítése, 
anyagi fedezet 
megteremtése, 
szakemberek 
foglalkoztatása 

2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás, 
amennyiben 
pénzügyi 
források 
lehetővé teszik 

megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

9 Nyitvatartási 
idők, szünidei 
nyitva tartás 
felülvizsgálata
.  

Óvodai nyitva 
tartás 
problémái. 
7:30-tól 
15:30-ig van 
illetve 
minden 
„szünetben 
zárva van.   

1év: Helyzetelemzés, 
megoldási javaslatok 
kidolgozása 
2év: Anyagi források 
felkutatása, 
bevonása, 
programterv 
elkészítése, 
szakemberek 
bevonása, 
foglalkoztatása 

3-5 év: A program 
folyamatos 
működtetése, 
amennyiben az 
anyagi lehetőségek 
adottak 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

Nyári időszakban, 
szünetekben jellemző 
az óvodák 
(Regenbogen Német 
Nemzetiségi Óvoda, 
Molnár Gábor Óvoda) 
bezárása. Emellett 
probléma, hogy a 
nyitvatartási idők nem 
igazodnak itt az 
igényekhez. Ez komoly 
gondot okoz a szülők 
számára. 

Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Ajkai 
Tankerület 
(iskolák, 
óvodák), 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 

2014. 
augusztus 31: 
Helyzetelemzés
, megoldási 
javaslatok 
kidolgozása,  
2015. 
augusztus 31.: 
Forrástérkép 
készítése, 
anyagi fedezet 
megteremtése, 
szakemberek 
foglalkoztatása 

2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás, 
amennyiben 
pénzügyi 

Gyermekek 
ellátásának 
javulása 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 
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források 
lehetővé teszik 

10 Integrált 
osztályok 
indítása, 
ehhez 
kapcsolódóan 
intézmények 
akadálymente
sítése, 
korszerűsítés
e 
 

A fogyatékkal 
élők külön 
intézménybe
n tanulnak 
elzárva az ép 
társaiktól   

1év: Intézmények 
állapotfelmérése, 
hiányosságok 
feltérképezése 
2év: Anyagi források 
biztosítása, 
felkutatása, 
forrástérkép 
készítése, 
költségvetés 
kidolgozása 

3-5 év: Fejlesztések, 
korszerűsítések 
megvalósítása, 
amennyiben a 
pénzügyi fedezet 
biztosított rá. 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

A fogyatékkal élők 
külön intézményben 
tanulnak, elzárva ép 
társaiktól. Ezért 
javasolt lenne 
korrekciós osztályok 
kialakítása. Külön 
teremben tanulnának, 
de a szünetekben 
érintkezhetnének ép 
társaikkal. Jelenleg 
ennek a feltételei nem 
adottak az 
intézmények nincsenek 
erre felkészülve, 
felújításuk, 
korszerűsítésük 
javasolt. 

Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Ajkai 
Tankerület 
(iskolák, 
óvodák), 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 

2014. 
augusztus 31.:  
Szükségletfelm
érés, 
állapotfelmérés 
2015. 
augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése 

2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Elkészült 
dokumentác
ió: 
szükségletfel
mérés, 
ütemterv, 
forrástérkép
, felújított 
épületek 
száma 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

11 Szakemberek 
biztosítása, 
szülőcsoporto
k 
kialakításának 
támogatása. 
 

A 
fogyatékosság
gal élő 
gyermekek 
esetén a 
szülők 
nehezen 
dolgozzák fel 
a helyzetet. 
Szakemberek 
hiánya. 

1év: Helyzetelemzés, 
megoldási javaslatok 
kidolgozása 
2év: Anyagi források 
felkutatása, 
bevonása, ütemterv, 
programterv 
elkészítése, 
szakemberek 
bevonása, 
foglalkoztatása 

3-5 év: A program 
folyamatos 
működtetése, 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

Gyermekük 
fogyatékosságát a 
szülők nagyon nehezen 
tudják feldolgozni. Ezt a 
folyamatot 
megkönnyítené 
pszichológus, egyéb 
más szakember 
foglalkoztatása 
valamint szülői 
csoportok 
megalakítása. 

Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Ajkai 
Tankerület 
(iskolák, 
óvodák), 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Molnár 
Gábor 
Műhely 

2014. 
augusztus 31: 
Helyzetelemzés
, megoldási 
javaslatok 
kidolgozása,  
2015. 
augusztus 31.: 
Forrástérkép 
készítése, 
anyagi fedezet 
megteremtése, 
szakemberek 
foglalkoztatása 

Megalakult 
szülői 
csoportok 
száma, 

Ellátottak 
száma 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 



 196 

amennyiben az 
anyagi lehetőségek 
adottak 

Alapítvány 2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás, 
amennyiben 
pénzügyi 
források 
lehetővé teszik 

lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

12 Teljes 
akadálymente
sítés, 
korszerűsítés 
a  
múzeumokba
n, kiállító 
helyeken  

Kulturális 
programokon 
történő 
részvétel 
nehézségei 
 

1év: Intézmények 
állapotfelmérése, 
hiányosságok 
feltérképezése 
2év: Anyagi források 
biztosítása, 
felkutatása, 
forrástérkép készítése 

3-5 év: Fejlesztések, 
korszerűsítések 
megvalósítása, 
amennyiben a 
pénzügyi fedezet 
biztosított rá. 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb
an van 

Múzeumok, 
kiállítóhelyek, kulturális 
programok helyszínei 
általában nem teljes 
körűen 
akadálymentesítettek. 
Nincsenek braille 
feliratok, indukciós 
hurok. Emiatt 
szükséges ezen 
intézmények, 
helyszínek 
korszerűsítése, teljes 
körű felújítása. 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 
 

2014. 
augusztus 31.:  
Szükségletfelm
érés, 
állapotfelmérés 
2015. 
augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése 

2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Elkészült 
dokumentác
ió: 
szükségletfel
mérés, 
ütemterv, 
forrástérkép
, felújított 
épületek 
száma 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

13 Fizikai-, és 
infokommuni
kációs 
akadálymente
sítés a 
hivatalokban. 
 

Hivatali 
ügyintézés 
nehézségei. 
Internetes 
tájékozódás 
nehézségei.  

1év: Intézmények, 
honlapok 
állapotfelmérése, 
hiányosságok 
feltérképezése 
2év: Anyagi források 
biztosítása, 
felkutatása, 

Az 
önkormán
yzat 
valamenny
i stratégiai 
dokument
umával 
összhangb

Fogyatékos emberek 
számára nehézséget 
jelent a hivatali 
ügyintézés. A honlapok 
sok esetben nem 
megfelelően 
kialakítottak, amelyek 
megnehezítik az 

Ajka Város 
Önkormányz
ata, 
Veszprém 
Megyei 
kormányhiv
atal Ajkai 
Járási 

2014. 
augusztus 31.:  
Szükségletfelm
érés, 
állapotfelmérés 
2015. 
augusztus 31.: 
Anyagi háttér 

Elkészült 
dokumentác
ió: 
szükségletfel
mérés, 
ütemterv, 
forrástérkép
, felújított 

Pénzügy
i, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
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forrástérkép készítése 

3-5 év: Fejlesztések, 
korszerűsítések 
megvalósítása, 
amennyiben a 
pénzügyi fedezet 
biztosított rá. 

an van internetes 
tájékozódásukat. Ezt a 
problémát oldaná meg 
az indukciós hurkok 
beszerzése valamint 
akadálymentesített 
honlapok kialakítása. 

Hivatal 
 

megteremtése 

2018. 
augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

épületek 
száma 

Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

 



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 
- 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, 
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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. 
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. 
 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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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.:  

- 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  
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A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 

összehangolása, instruálása),  
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

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

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

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, 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.) 
 
 

Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  felülvizsgálat 
során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül 
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése 
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a 
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 
elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 
megvalósításához. 
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Elfogadás módja és dátuma 
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1. A HEP IT részletei 2016. március 30-i módosítás alapján 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

A romák körében jelentős probléma a 
tartós munkanélküliség. A nehézipar 
megszűnésével, amely felszívta a képzetlen 
munkaerőt, nehéz munkát biztosítani. 
Emiatt fontos feladat a munkahelyteremtés. 
 

Együttműködés a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal a romák 
munkanélküliségének enyhítése 
érdekében 

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 

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. 

A romák többsége alacsony iskolai 
végzettséggel rendelkezik, szakképzettséget 
csak kevesen szereznek. Tehetséggondozás
  
 

Roma felzárkózást segítő oktatási 
programok kidolgozása, 
tehetséggondozás. 

Közmű tartozások felhalmozása, sok 
végrehajtás indítása 

EON – előrefizetős,„kártyás” 
fogyasztásmérő felszerelése a rászoruló 
családok részére 
 

Gyermekek nem járnak óvodába. Emiatt 
nevelésük nehézkes, mivel kisebb korban 
könnyebben fejleszthetők. Emellett a szülők 
sok esetben nem érdeklődnek a gyermekek 
iránt, nem mutat példát. 12. évfolyam 
elvégzése után nincs utógondozás, 
gyermekek elkallódhatnak 

Védőnői szolgálat erősítése, 
újjászervezése, valamint a szülők 
bevonása az iskolai, óvodai életbe 
aktivitásuk erősítése.  

A jelenlegi segélyezési, támogatási rendszer 
gyakorta távol tart a munka világától. 

Munkakeresés ösztönzése, információs 
napok, állásbörzék szervezése a 
célcsoportnak. 
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Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

A településen élő nehéz élethelyzetben 
lévők segítése érdekében közösségi kertek 
lettek és lesznek még kialakítva. Az ezeket 
használó családok a megtermelt javakat 
nem tudják hol értékesíteni, amennyiben 
van maradék, amire nekik nincs szükségük. 

Ajkai piac kialakítása (TOP-2.1.2-15) 

Padragon a Családok Átmeneti Otthona 
mellett található bányaterület elhanyagolt 
állapotban van, jelenleg kihasználatlan. 
Szükséges lenne a terület rehabilitációja 
közösségfejlesztő célzattal. 

Padragi közösségi tér kialakítása (TOP-
2.1.1-15) 

Padragon sok nehéz helyzetben élő ember 
van, akiknek a munkába járás is nehézséget 
okoz, hiszen nem tudja a busz bérlet árát 
előre kifizetni vagy éppen a munkáltató 
nem biztosít bejárási támogatást.  

Közlekedés feltételeinek javítása (TOP-
3.1.1-15) 

Mélyszegénységben élőknek, romáknak 
életkörülményeik miatt nehézkes az 
elhelyezkedés, munkavállalás. Emellett 
szükséges számukra az életvezetési 
segítség, hogy könnyebben boldoguljanak 
mindennapi életük során. 

Foglalkoztatási partnerség kialakítása, 
működtetése (TOP-5.1.2-15) 

Ajka belvárosában vannak szegregációval 
veszélyeztetett övezetek, ahol szükségessé 
vált az itt élők integrálása, az alapvető 
szolgáltatások elérésének biztosítása, 
közösségfejlesztési programok támogatása, 
civil szervezetek alakulásának elősegítése, 
és működési feltételeik biztosítása. 

Szociális város-rehabilitáció (TOP -5.2.1-
15) 

A célcsoport tagjai nehéz anyagi 
körülmények között élnek, sokan közülük 
munkanélküliek, komoly megélhetési 
gondokkal küzdenek. 

Munkalehetőség biztosítása a nehéz 
körülmények között élő helyi lakosok 
számára a városfejlesztési programok 
megvalósítása során (TOP-2.1.3-15) 

Gyermekek 

Az ép értelmű, de testi, érzékszervi 
fogyatékkal élő gyermekek számára az 
oktatási intézményekben nem- vagy csak 
részben biztosítottak a feltételek. 

A fogyatékkal élő gyermekek számára az 
oktatási intézmények teljes körű 
akadálymentesítése, speciális segítő 
eszközök beszerzése, korszerűsítése. 

A roma származású és a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek számára 
nem elérhetőek az olyan szakkörök, 
különórák, amelyek képességeiket 
fejlesztenék, és segítenék iskolai 
előmenetelüket, mert ezekért fizetni kell. 

A hátrányos helyzetű gyermekek 
felzárkóztatását, tehetséggondozását és 
integrációját elősegítő szolgáltatások 
ingyenessé és hozzáférhetővé tétele 

Éhező gyermekek problémája Ingyenes étkezés biztosítása a 
rászorulóknak. 

Gyermekek neveléséhez szükséges 
szakember hiány(Iskolapszichológus, 
fejlesztő pedagógus hiánya), logopédusi 
ellátás hiánya nagycsoportos kor alatt 

Szakemberképzés, felkutatás, adatbázis 
vezetése, szakember hálózat kiépítése.  

Szülők sok esetben nem érdeklődnek a 
gyermekek iránt, nem megfelelő szülői 
magatartás, példamutatás hiánya. 

Szülők bevonása az iskola, óvoda életébe, 
mentori hálózat kialakítása 
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Szeptembertől az iskola fenntartója dönthet 
gyermekvédelmi felelős alkalmazásáról, 
anyagi okok miatt félő, hogy nem 
alkalmaznak 

Gyermekvédelmi felelős munkakör 
megtartása 

0-3 éves korú gyermekek – tápszer és 
gyógyszer kiváltása problémát jelent, 
szakrendelésre, utógondozásra (pl. 
koraszülött) nem tudják elvinni a gyermeket 
(útiköltség, meglévő gyermekek felügyelete 
nem megoldott), a szemüveget, vagy más 
gyógyászati segédeszközt nem tudják 
kiváltani, gyakori a nem megfelelő 
összetételű táplálkozás, esetenként  

Tipegő-ház kialakítása  

Az óvodák, oktatási intézmények, védőnői 
szolgálatnak helyt adó épületek nem 
megfelelő állapota, teljes körű 
akadálymentesítés hiánya.  

Városi intézmények felújítása (TOP-.1.4.1-
15) 
Egészségügyi alapellátást biztosító 
intézmények rekonstrukciója (TOP-4.1.1-
15) 

Ajkán munkaerőhiány alakult ki. A fiatalok 
külföldön vagy más városban vállalnak 
munkát. Probléma kezelése érdekében 
szükséges a gyerekek pályaorientációja, 
duális képzés feltételeinek megteremtése.  

Képzést és foglalkoztatást segítő 
innovációs központ kialakítása (TOP 1.1.1-
15) 

 

A gyerekeknél, fiataloknál a közösségi élet 
fejlesztésre szorul, kevés az aktív 
kikapcsolódási lehetőség, a közösségi tér, 
a zöldterületek állapota nem megfelelő.  

Emellett Ajka hátrányos helyzetű 
városrészeiben hiányoznak a gyermekek, 

fiatalok kikapcsolódási lehetőségei.  

A gyerekek és a fiatalok hasznos és 
tartalmas szabadidejének eltöltése 
érdekében a közösségi terek 
rekonstrukciója szükséges. Ennek 
köszönhetően a területi egyenlőtlenségek 
megszűnnek, a szolgáltatásokhoz jobb 
hozzáférés alakul ki. Megvalósul a városi 
zöldterületek fejlesztése, közösségi 
játszóterek kialakítás a gyerekek 
mozgásigényének és fejlődésének 
érdekében. 
A szervezett közösségi, szabadidős 

programok elősegítik a gyerekek és a 
fiatalok szabadidejének hasznos és 
kulturált eltöltését ezáltal hozzájárulnak a 

lakosság egészséges életmódjának 
kialakításához, szemléletformálásához, 
kulturális értékeinek megjelenítéséhez, 
fejlesztéséhez, a helyi közösségek, a helyi 
identitás megerősítéséhez.  

 

Gyerekek hasznos szabadidő eltöltését 
segítő fejlesztések megvalósítása, városi 
zöldterületek kialakítása (TOP-2.1.2-15) 
(TOP – 2.1.1-15) 

 

Ajkán több helyen található kerékpárút, 
amelyek lehetőséget biztosítanak a 
gyerekek számára szabadidejük hasznos 
eltöltésére. Ennek ellenére a település 

Közlekedés feltételeinek javítása (TOP-
3.1.1-15) 
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kerékpárút hálózatának további fejlesztése 
szükséges, mivel még nincs mindenhol 
kiépített kerékpárút. ahol a gyerekek 
biztonságosan biciklizhetnek.  

Nők 

A nőket, elsősorban a gyermekes anyákat 
fokozottabban érinti a munkanélküliség, 
nehezebben találnak munkát. 

Nőkre szabott foglalkoztatási programok 
kezdeményezése, családbarát 
munkahelyek létrehozása.  

Munkahelyek hiánya Kedvezményekkel, pályázatokkal, 
adókedvezményekkel a jelenlegi 
körülmények javítása 

Dolgozó édesanya, gyermek betegsége 
esetén nem tud gyermekkel otthon 
maradni, mert fél, hogy elveszíti az állását 

Családbarát program, önkéntes 
gyermekfelügyelet 

Probléma a gyermekvállalás utáni 
munkavégzés nehézségei (gyermek 
betegsége, az anya otthoni feladatai). 

Atipikus foglalkoztatási formák 
bevezetése, erősítése. Családon belüli 
munkamegosztás fontosságának 
szemléltetése  

Várandós anyák körében megfigyelhető a 
növekvő számú szociális veszélyeztetettség, 
ennek következtében nem megfelelő 
táplálkozás, gyógyszerek kiváltásának 
nehézsége, hiánya, dohányzás problémája.  

Tipegő-ház kialakítása. 
Gyermekfelügyelet biztosításához, 
Tipegőház kialakításához kapcsolódó 
épületek korszerűsítése, 
akadálymentesítése. 

Idősek 

A városban az idősek aránya egyre 
emelkedő tendenciát mutat, és nagy 
számban élnek egy személyes háztartásban 
rossz anyagi körülmények között. Rájuk az 
elmagányosodás jellemző. Hozzátartozók 
távol laknak, vagy nincsenek, illetve nem 
tartják a kapcsolatot. 

Szolgáltatások bővítése önkéntesek 
bevonásával szociális városrehabilitáció 
keretében (TOP-5.2.1-15) 

Az idősek kiszolgáltatott helyzetben vannak 
a bűnelkövetőkkel szemben. 

Megelőző intézkedések bevezetése, 
erősítése az idősekkel szembeni 
bűnelkövetések csökkentése érdekében.  

Téli időszakban fokozott veszélyeknek 
vannak kitéve, kihűlés, fagyhalál. 

Figyelőhálózat megszervezése, önkéntesek 
bevonásával. 

A kisnyugdíjasok helyzete a 
legproblémásabb, leginkább akkor, amikor 
özveggyé válnak. 
 

Nyugdíjasok összeköltözésének, nyugdíjas 
otthonba történő költözés támogatása, 
segítése.  

Nyugdíjas klubok, városi intézmények, 
szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó helyek, 
helyszínek nem megfelelő állapota, teljes 
körű akadálymentesítés hiánya. 

Intézmények korszerűsítése, 
akadálymentesítése, felújítása. 

Fogyatékkal 
élők 

Molnár Gábor Műhely Alapítvány 
épületének nem megfelelősége 
korszerűtlen. Jelen állapotában az igények 
kiszolgálására már nem alkalmas. Kevés a 
férőhely, kicsi az alapterület új 
munkavállalók bevonására.  

Épületkorszerűsítés, bővítés vagy másik 
épületbe történő költözés.  (TOP-4.2.1-15) 

A szülők nagyon kifáradnak, és nem tudnak 
kiszakadni a mindennapi fogyatékos 
gondozásból. 

Fecskeház kialakítása, fogyatékkal élők 
nappali ellátásának igény szerinti 
megteremtése  
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Munkahelyek hiánya Különböző kedvezményekkel, 
pályázatokkal, adókedvezményekkel a 
jelenlegi körülmények javítása. 

Az iskolákban, óvodákban nincs mindenhol 
megoldva a teljes akadálymentesítés.   

Épületek korszerűsítése, teljes körű 
akadálymentesítése esetleges átszervezés  

Szülők sok esetben nem érdeklődnek a 
gyermekek iránt 

Szülők bevonása az iskola, óvoda életébe 

A gyermekek 40-50 km-ről járnak be az 
iskolába, sok idő, megterhelő az utazás 

Kollégium létesítése, többi átszervezése 
számukra kialakított részleggel 

12. évfolyam elvégzése után nincs után 
követés, gyermekek elkallódhatnak 

Mentori szolgáltatás, utógondozás 

Korai fejlesztés 0-3 év között: a nyári, téli, 
tavaszi, őszi szünetben nincsen illetve 
pszichológus hiánya 

Egész éves fejlesztés, pszichológus 
biztosítása.  

Óvodai nyitva tartás problémái. 
7:30-tól 15:30-ig van illetve 
minden „szünetben zárva van.   

Nyitvatartási idők, szünidei nyitva tartás 
felülvizsgálata.  

A fogyatékkal élők külön intézményben 
tanulnak elzárva az ép társaiktól   

Integrált osztályok indítása, ehhez 
kapcsolódóan intézmények 
akadálymentesítése, korszerűsítése 
 

A fogyatékossággal élő gyermekek esetén a 
szülők nehezen dolgozzák fel a helyzetet. 
Szakemberek hiánya. 

Szakemberek biztosítása, szülőcsoportok 
kialakításának támogatása. 
 

Kulturális programokon történő részvétel 
nehézségei 
 

Teljes akadálymentesítés, korszerűsítés a  
múzeumokban, kiállító helyeken  

Hivatali ügyintézés nehézségei. Internetes 
tájékozódás nehézségei.  

Fizikai-, és infokommunikációs 
akadálymentesítés a hivatalokban. 
 

 

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 

Együttműködés a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal a romák 
munkanélküliségének enyhítése érdekében 

Ajka Város Önkormányzata,  
Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Életkörülmények javítása érdekében 
felvilágosító előadások, közösségi 
programok, ingyenes egészségszűrő 
valamint egészséges életmóddal és 
táplálkozással kapcsolatos programok 
szervezése 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Ajka Város Önkormányzata 
Védőnői hálózat, háziorvosok, Magyar Imre 
kórház, Térségi Családsegítő és Gondozási 
Központ 

A városban lakók számára olyan ismertető 
anyagok, tájékoztató fórumok, valamint 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Ajka Város Önkormányzata 
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programok, rendezvények támogatása, 
segítése, amelyek előmozdítják a roma 
népesség kedvezőbb társadalmi 
integrációját, és ez szemléletváltást 
eredményezhet a lakosság minden 
szegmensénél. 

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 

Roma felzárkózást segítő oktatási 
programok kidolgozása, tehetséggondozás. 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Ajka Város Önkormányzata 
Iskolák, óvodák, Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ, Ajkai Tankerület 

EON – előrefizetős,„kártyás” 
fogyasztásmérő felszerelése a rászoruló 
családok részére 
 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Ajka Város Önkormányzata 
EON  

Védőnői szolgálat erősítése, újjászervezése, 
valamint a szülők bevonása az iskolai, 
óvodai életbe aktivitásuk erősítése.  

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajka Járási 
Hivatal 
Járási Népegészségügyi Intézete 
Ajka Város Önkormányzata 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 

Munkakeresés ösztönzése, információs 
napok, állásbörzék szervezése a 
célcsoportnak. 

Ajka Város Önkormányzata, Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Ajka Járási Hivatal Munkaügyi 
Központja 
 

 

Ajkai piac kialakítása (TOP-2.1.2-15) 
Ajka Város Önkormányzata 

Padragi közösségi tér kialakítása (TOP-
2.1.1-15) 

Ajka Város Önkormányzata 

Közlekedés feltételeinek javítása (TOP-
3.1.1-2015) 

Ajka Város Önkormányzata 

Foglalkoztatási partnerség kialakítása, 
működtetése (TOP-5.1.2-15) Ajka Város Önkormányzata 

Szociális város-rehabilitáció (TOP -5.2.1-
15) 

Ajka Város Önkormányzata, Kristályvölgy 
Egyesület 

Munkalehetőség biztosítása a nehéz 
körülmények között élő helyi lakosok 
számára a városfejlesztési programok 
megvalósítása során (TOP-2.1.3-15) 

Ajka Város Önkormányzata 

Gyermekek 

A fogyatékkal élő gyermekek számára az 
oktatási intézmények teljes körű 
akadálymentesítése, speciális segítő 
eszközök beszerzése, korszerűsítése 

Ajka Város Önkormányzata 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
Ajkai Tankerület (iskolák, óvodák) 

A hátrányos helyzetű gyermekek 
felzárkóztatását, tehetséggondozását és 
integrációját elősegítő szolgáltatások 
ingyenessé és hozzáférhetővé tétele 

Ajka Város Önkormányzata 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
Ajkai Tankerület (iskolák, óvodák) 

Ingyenes étkezés biztosítása a 
rászorulóknak. 

Ajka Város Önkormányzata 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
Ajkai Tankerület (iskolák, óvodák) 
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Szakemberképzés, felkutatás, adatbázis 
vezetése, szakember hálózat kiépítése.  

Ajka Város Önkormányzata 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
Ajkai Tankerület (iskolák, óvodák) 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 

Szülők bevonása az iskola, óvoda életébe, 
mentori hálózat kialakítása 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
Ajkai Tankerület (iskolák, óvodák) 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 

Gyermekvédelmi felelős munkakör 
megtartása 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
Ajkai Tankerület (iskolák, óvodák) 
 

Tipegő-ház kialakítása  Ajka Város Önkormányzata 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 

Városi intézmények felújítása (TOP-.1.4.1-
15) 
Egészségügyi alapellátást biztosító 
intézmények rekonstrukciója (TOP-4.1.1-
15) 

Ajka Város Önkormányzata 

Képzést és foglalkoztatást segítő 
innovációs központ kialakítása (TOP 1.1.1-
15) 

Ajkai Főnix Park Kft, Ajka Város 
Önkormányzata 

Gyerekek hasznos szabadidő eltöltését 
segítő fejlesztések megvalósítása, városi 
zöldterületek kialakítása (TOP-2.1.2-15) 
(TOP – 2.1.1-15) 

Ajka Város Önkormányzata 

 
Közlekedés feltételeinek javítása (TOP-
3.1.1-15) Ajka Város Önkormányzata 

Nők 

Nőkre szabott foglalkoztatási programok 
kezdeményezése, családbarát munkahelyek 
létrehozása 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja 
Foglalkoztatók 
Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség 
Ajka Város Önkormányzata 

Munkahelyteremtés kedvezményekkel, 
pályázatokkal, adókedvezmény 
bevezetésével. 

Ajka Város Önkormányzata 

Családbarát program, önkéntes 
gyermekfelügyelet 

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 
Kristályvölgy Egyesület 
Ajka Város Önkormányzata 

Atipikus foglalkoztatási formák bevezetése, 
erősítése családon belüli munkamegosztás 
fontosságának szemléltetése 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja 
Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség, 
foglalkoztatók 

Tipegő ház kialakítása, gyermekfelügyelet 
biztosításához, Tipegőház kialakításához 
kapcsolódó épületek korszerűsítése, 
akadálymentesítése 

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ Ajka 
Város Önkormányzata 

Idősek 

Szolgáltatások bővítése önkéntesek 
bevonásával szociális városrehabilitáció 
keretében (TOP-5.2.1-15) 

Ajka Város Önkormányzata 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 
Kristályvölgy Egyesület 

Megelőző intézkedések bevezetése, 
erősítése az idősekkel szembeni 
bűnelkövetések csökkentése érdekében.  

Rendőrség, Polgárőrség, Nyugdíjas Klubok, Ajka 
Város Önkormányzata 
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Figyelőhálózat megszervezése, önkéntesek 
bevonásával. 

Rendőrség, Polgárőrség, Nyugdíjas Klubok, Ajka 
Város Önkormányzata, Kristályvölgy Egyesület 

Nyugdíjasok összeköltözésének, nyugdíjas 
otthonba történő költözés támogatása, 
segítése.  

Ajka Város Önkormányzata 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 
Nyugdíjas Klubok 

Intézmények korszerűsítése, 
akadálymentesítése, felújítása. Ajka Város Önkormányzata 

Fogyatékkal 
élők 

Épületkorszerűsítés, bővítés vagy másik 
épületbe történő költözés.  

Ajka Város Önkormányzata 
Molnár Gábor Műhely Alapítvány 

Fecskeház kialakítása, fogyatékkal élők 
nappali ellátásának igény szerinti 
megteremtése  

Ajka Város Önkormányzata 
Molnár Gábor Műhely Alapítvány 

Különböző kedvezményekkel, 
pályázatokkal, adókedvezményekkel a 
jelenlegi körülmények javítása. 

Ajka Város Önkormányzata 
 

Épületek korszerűsítése, teljes körű 
akadálymentesítése esetleges átszervezés  

Ajka Város Önkormányzata 
 

Szülők bevonása az iskola, óvoda életébe Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
Ajkai Tankerület (iskolák, óvodák), védőnők 
 

Kollégium létesítése, többi átszervezése 
számukra kialakított részleggel 

Ajka Város Önkormányzata 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
Ajkai Tankerület (iskolák, óvodák), 
Molnár Gábor Műhely Alapítvány 

Mentori szolgáltatás, utánkövetés Térségi Családsegítő és Gondozási Központ  
Molnár Gábor Műhely Alapítvány 

Egész éves fejlesztés, pszichológus 
biztosítása.  

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
Ajkai Tankerület (iskolák, óvodák), 
Ajka Város Önkormányzata 

Nyitvatartási idők, szünidei nyitva tartás 
felülvizsgálata.  

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
Ajkai Tankerület (iskolák, óvodák), 
Ajka Város Önkormányzata 

Integrált osztályok indítása, ehhez 
kapcsolódóan intézmények 
akadálymentesítése, korszerűsítése 
 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
Ajkai Tankerület (iskolák, óvodák), 
Ajka Város Önkormányzata 

Szakemberek biztosítása, szülőcsoportok 
kialakításának támogatása. 
 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
Ajkai Tankerület (iskolák, óvodák), 
Ajka Város Önkormányzata 
Molnár Gábor Műhely Alapítvány 

Teljes akadálymentesítés, korszerűsítés a  
múzeumokban, kiállító helyeken  

Ajka Város Önkormányzata 
 

Fizikai-, és infokommunikációs 
akadálymentesítés a hivatalokban. 
 

Ajka Város Önkormányzata, Veszprém Megyei 
kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal 
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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. 
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 

1.1.Intézkedés 
címe: 

Együttműködés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a romák 
munkanélküliségének enyhítése érdekében 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A romák, mélyszegénységben élők között probléma a tartós munkanélküliség. 
Legfőképp ennek az az oka, hogy az embereknek alacsony az iskolai 
végzettségük, illetve, hogy sokan nem ismerik az álláskeresési technikákat, 
hogyan kell pályázni, hogyan kell megjelenni egy interjún vagy egyszerűen 
pénzük sincs, hogy ruhát vegyenek, amelyben megjelenhetnek. Számukra 
folyamatos mentorálás adhat lehetőséget a munkaerőpiacra-történő 
visszajutáshoz. A munkanélküliség a városban csökken, azonban a tartós 
munkanélküliek száma nem mutat javulást, mint ahogyan ez a HEP-ben 
megjelenő táblázatokból is kiolvasható. 

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

Cél a tartós munkanélküliek számának csökkentése, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat támogatásával. 
1.év:  Érintett réteg igényeinek, problémáinak felmérése Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat bevonásával. Munkáltatói igények felmérése, 
munkalehetőségek felkutatása valamint a kedvezmények lehetőségének 
vizsgálata. 

2.év:     Mentori hálózat felállítása 
3-5.év:Foglalkoztatás nyomonkövetése, kedvezmények érvényesítése a 

munkáltatóknak 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Szükségletfelmérés 
Ütemterv terv készítése 
Forrástérkép készítése 
Megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  szükségletfelmérés 
2015. augusztus 31.: ütemterv készítése, forrástérkép készítése 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció, szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép 
Munkanélküliségi adatok változása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Motiváció hiánya a célcsoportban 
Anyagi lehetőségek, nem megfelelő pénzügyi források 
Folyamatos mentorálás, nyomonkövetés azonnali beavatkozással 
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása 
 

Szükséges erőforrások humán és pénzügyi 
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1.8. Intézkedés 
címe: 

Életkörülmények javítása érdekében felvilágosító előadások, közösségi 
programok, ingyenes egészségszűrő valamint egészséges életmóddal és 
táplálkozással kapcsolatos programok szervezése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A romákat és mélyszegénységben élőket gyakorta sújtják betegségek, 
amelyeknek oka, hogy elhanyagolják egészségi állapotukat, tisztálkodási 
problémáik vannak, amelyek anyagi problémákra illetve a példamutatás 
hiányára is visszavezethetők. 
A társadalom többi rétege nem fogadja be őket. Oka, hogy az emberek nem 
ismerik a roma kultúrát, szokásokat valamint, hogy anyagi körülményeik miatt 
sok esetben tisztálkodási, egészségügyi problémák is súlyosbítják ezen 
célcsoportba tartozó emberek helyzetét. 

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

1év: az érintettek körének meghatározása, bevonható támogatók, segítők 
felkutatása 
2év:  Rendezvények, programok, előadások szervezése, egészségszűrés 
elindítása, tisztasági csomagok osztása 
3 év: A program folyamatos fenntartása, új támogatók bevonása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szükségletfelmérés, érintettek körének meghatározása 
Ütemterv terv készítése 
Forrástérkép készítése, támogatók bevonása 
Megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajka Járási Hivatal Járási Népegészségügyi 
Intézete 

Partnerek 
Ajka Város Önkormányzata, védőnők, orvosok, Térségi Családsegítő és 
Gondozási Központ  , Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.: érintettek körének meghatározása 
2015. augusztus 31.: ütemterv készítése, forrástérkép készítése, támogatók 
bevonása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció, szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép, érintettek 
köre 
Rendezvények, programok adminisztrációja, meghívók, jelenléti ívek 
Támogatói lista 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Motiváció hiánya a célcsoportban 
Anyagi lehetőségek, nem megfelelő pénzügyi források 
Folyamatos mentorálás, nyomonkövetés azonnali beavatkozással 
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása 
 

Szükséges erőforrások humán és pénzügyi 
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1.9. Intézkedés 
címe: 

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. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A romákat gyakorta a társadalom többi rétege nem fogadja be. Ennek oka, hogy 
az emberek nem ismerik a roma kultúrát.  

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

1év:  Támogatók, segítők felkutatása 
2év:  Rendezvények, programok, előadások szervezése 
3 év: A program folyamatos fenntartása, új támogatók bevonása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

A programok tematikájának kidolgozása 
Ütemterv terv készítése 
Forrástérkép készítése, támogatók bevonása 
Megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Partnerek 
Ajka Város Önkormányzata, védőnők, orvosok, Térségi Térségi Családsegítő és 
Gondozási Központ, Nagy László Városi Művelődési Központ 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  program tematikájának kidolgozása, támogatók 
felkutatása, érintettek feltérképezése 
2015. augusztus 31.: ütemterv készítése, forrástérkép készítése, támogatók 
bevonása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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 

Nem megfelelő mértékű a rendezvények, programok látogatottsága  
Nem megfelelő anyagi lehetőségek, pénzügyi források. Folyamatos reklám, 
hirdetés ma rendezvényekről 
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása 
 

Szükséges erőforrások humán és pénzügyi 
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1.10. Intézkedés 
címe: 

Roma felzárkózást segítő oktatási programok kidolgozása, tehetséggondozás 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A roma vagy mélyszegénységben élő fiatalok a szülők anyagi problémái miatt 
nem járnak szakkörökre, iskolán kívüli programokra, tehetséggondozásra. Emiatt 
elkallódhatnak, tehetségükre nem figyelnek fel, nem fejlődnek. 

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

1év:  Iskolai, egyéb programok felmérése, célcsoport feltérképezése, rászorulók 
kiszűrése 
2év: A rászorulók támogatása, szponzorok felkutatása, anyagi források bevonása 
3 év: A program folyamatos fenntartása, új támogatók bevonása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Iskolán belüli, iskolán kívüli lehetőségek felkutatása,  
Rászorulói kör meghatározása 
Forrástérkép készítése, támogatók bevonása 
Megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Partnerek 
Ajka Város Önkormányzata, Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, Nagy 
László Városi Művelődési Központ, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
iskolák, óvodák 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Iskolán belüli, iskolán kívüli lehetőségek felkutatása, 
rászorulói kör meghatározása 
2015. augusztus 31.: ütemterv készítése, forrástérkép készítése, támogatók 
bevonása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: iskolán belüli, iskolán kívüli lehetőség listája, ütemterv, 
forrástérkép, érintettek, rászorulók köre 
Szakkörök, fejlesztő programok összefoglalói, jelenléti ívei 
Támogatói lista 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Nem megfelelő pénzügyi források, anyagi lehetőségek, Pályázatfigyelés, egyéb 
pénzügyi lehetőségek felkutatása 
 

Szükséges erőforrások humán és pénzügyi 
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1.11. Intézkedés 
címe: 

EON – előrefizetős,„kártyás” fogyasztásmérő felszerelése a rászoruló családok 
részére 
 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A roma és mélyszegénységben élők nem tudják anyagi körülményeik miatt 
számláikat fizetni. Sok tartozást halmoznak fel, amelyet nem minden esetben 
tudnak még részletekben sem visszafizetni. Ilyenkor a szolgáltató kikapcsolja az 
áramot, amelynek visszakapcsoltatása is komoly anyagi vonzatot jelenthet. 
Emiatt lehet megoldás a kártyás fogyasztásmérő, amely a rá feltöltött összeg 
erejéig teszi lehetővé az áram használatot. 

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

1 év: Tartozások feltérképezése, rászorulók meghatározása, E-ON partnerség 
kialakítása 
5 év: Anyagi források, technikai háttér biztosítása 
6 3-5 év:  Folyamatos üzemeltetés, karbantartás 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szükségletfelmérés 
E-On partnerség kialakítása, írásba foglalása 
Technikai, anyagi háttér megteremtése, forrástérkép készítése 
Megvalósítás, működtetés 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, 
EON 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Szükségletfelmérés, rászorulói kör meghatározása, EON 
partnerség 
2015. augusztus 31.: Anyag, technikai háttér megteremtése 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás, működtetés 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép, érintettek, 
rászorulók köre, EON együttműködési megállapodások 
Felszerelt fogyasztásmérők száma, áram ellátás nélküli emberek számának 
csökkenése 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi források hiánya, EON együttműködési hajlama 
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése, EON érdekeltté 
tétele 

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi, technikai 
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1.12. Intézkedés 
címe: 

Védőnői szolgálat erősítése, újjászervezése, valamint a szülők bevonása az 
iskolai, óvodai életbe aktivitásuk erősítése. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Gyermekek nem járnak óvodába, esetlegesen bölcsődébe. Emiatt nevelésük 
nehézkes illetve idősebb korban egyre nehezebben nevelhetők. Emellett súlyos 
probléma még, hogy hiányzik a pozitív szülői minta, hiszen a szülők 
elhanyagolják őket, nem dolgoznak, nem érdeklődnek gyermekeik után az 
óvodában, iskolában. Erősíti még a problémát az is, hogy az iskola után már a 
tanárok sem követik nyomon a gyermekek sorsát. Emiatt ők elkallódhatnak. 

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

1év: Védőnői – nevelői-tanári hálózat erősítési, fejlesztési lehetőségeinek 
feltérképezése 
2év: Anyagi források biztosítása, felkutatása 
3-5 év: Folyamatos működtetés, fenntartás 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szükségletfelmérés 
Ütemterv 
Fejlesztés lehetőségeinek feltérképezése 
Forrástérkép késztése, anyagi háttér biztosítása  
Megvalósítás, működtetés 

Résztvevők és 
felelős 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Partnerek 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Térségi Családsegítő és Gondozási Központ,  
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, iskolák, óvodák, védőnők, Ajka Város 
Önkormányzata 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Szükségletfelmérés, anyagi források felkutatása 
2015. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás, működtetés 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép, érintettek 
köre 
Fiatal kori bűnözés számának csökkenése 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi 
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1.13. Intézkedés 
címe: 

Munkakeresés ösztönzése, információs napok, állásbörzék szervezése a 
célcsoportnak. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Jelen segélyezési rendszer nem ösztönzi munkára, azokat akik igényei nem 
kívánnak több bevételt. Ennek a rétegnek segíteni kell a munkaerő piacra 
történő visszavezetését. 

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

1év: az érintettek körének meghatározása, segítők, szakemberek felkutatása, 
akik segítik a célok teljesülését 
2év:  Rendezvények, programok, előadások szervezése,  
3 év: A program folyamatos fenntartása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szükségletfelmérés, érintettek körének meghatározása 
Ütemterv terv készítése 
Forrástérkép készítése, anyagi erőforrások megteremtése 
Megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajka Járási Hivatal Járási Munkaügyi Központja 

Partnerek 
Ajka Város Önkormányzata, Térségi Családsegítő és Gondozási Központ,  Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.: érintettek körének meghatározása 
2015. augusztus 31.: ütemterv készítése, forrástérkép készítése, anyagi 
erőforrások biztosítása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció, szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép, érintettek 
köre 
Rendezvények, programok adminisztrációja, meghívók, jelenléti ívek 
Munkanélküliek számának csökkenése 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Motiváció hiánya a célcsoportban 
nem megfelelő pénzügyi források, anyagi lehetőségek folyamatos mentorálás, 
nyomonkövetés azonnali beavatkozással 
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása 
 

Szükséges erőforrások humán és pénzügyi 
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1.14. Intézkedés 
címe: 

Ajkai piac kialakítása (TOP-2.1.2-15) 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen egyre inkább nő a nehéz anyagi helyzetben lévő emberek 
létszáma, akik munkanélküliek, valamilyen segélyben részesülnek vagy már 
teljesen kiszorultak az ellátási rendszerből. Ők megélhetési problémákkal 
küzdenek. Sok esetben életkörülményeik sem teszik lehetővé a munkavállalást 
illetve azt, hogy kiemelkedjenek nehéz helyzetükből. 

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

1év: az érintettek körének meghatározása, segítők, szakemberek felkutatása, 
akik segítik a célok teljesülését 
2év: Közösségi kertek kialakítása, helyi piac létrehozása, érintett célcsoport 
bevonása  
3 év: A program folyamatos fenntartása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szükségletfelmérés, érintettek körének meghatározása 
Szakemberek felkutatása 
Ütemterv terv készítése 
Szükséges műszaki dokumentáció, egyéb dokumentáció elkészítése 
Pályázat benyújtása, anyagi erőforrások megteremtése 
Megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzat 

Partnerek Kristályvölgy Egyesület 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. december 31.: érintettek körének meghatározása 
2016. december 31.: ütemterv készítése, szakemberek felkutatása, szükséges 
dokumentáció elkészítése, anyagi erőforrások biztosítása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Műszaki dokumentáció elkészülése, új piac kialakítása,  
rászorulók megélhetési problémáinak csökkenése, 
programban résztvevők regisztrációja. 
 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Motiváció hiánya a célcsoportban, 
nem megfelelő pénzügyi források, anyagi lehetőségek.  
Folyamatos mentorálás, nyomonkövetés azonnali beavatkozással, 
pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása. 
 

Szükséges erőforrások Humán, pénzügyi 
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1.15. Intézkedés 
címe: 

Padragi közösségi tér kialakítása (TOP-2.1.1-15) 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Padragkút közel 3000 lakosságszámú, Ajka belvárosától kb 8 km-re található. 
Padragon található a Családok Átmeneti Otthona, amely léte miatt komoly 
ellentétek alakultak ki. A területen nincsen alközpont. Az elhanyagolt 
bányaterület a területrészen élők számára veszélyt jelent.  
A közösségfejlesztés érdekében szükséges lenne egy közösségi tér kialakítása, 
amelyre tökéletesen alkalmas a CSÁO mellett található barnamezős terület. 

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

1év: Lehetőségek áttekintése, terület vizsgálata, hiányosságok feltérképezése,  
2év: Költségvetés, műszaki tervdokumentáció kidolgozása, pályázat benyújtása, 
anyagi források biztosítása, 
3-5 év: Folyamatos fejlesztések, korszerűsítések megvalósítása, amennyiben 
megfelelő mértékű anyagi fedezet áll rendelkezésre 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szükségletfelmérés 
Ütemterv, műszaki tervdokumentáció elkészítése 
Költségvetés összeállítása 
Anyagi háttér biztosítása, pályázat benyújtása 
Fejlesztés, korszerűsítés, megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. december 31.:  Lehetőségek áttekintése 
2016. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése, ütemterv, költségvetés 
elkészítése, műszaki dokumentáció elkészítése 
2018. augusztus 31.: Megvalósítás, amennyiben anyagi fedezet biztosított 

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

Elkészült dokumentáció: műszaki tervdokumentáció, ütemterv, költségvetés 
Kialakított közösségi tér, játszótér, közösségi kertek 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, pénzügyi 
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1.16. Intézkedés 
címe: 

Közlekedés feltételeinek javítása (TOP-3.1.1-2015) 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A külső városrészekre jellemzőbbek a nehéz anyagi helyzetben élők 
letelepedése. Ezek az emberek sok esetben munkanélküliek, emiatt rossz anyagi 
körülmények között élnek. Számukra a munkába járás is nagy anyagi terhet 
jelent. A bérletek árát a munkáltató csak részben vagy egyáltalán nem téríti meg 
ezért emiatt is újabb anyagi teher nehezedik az amúgy sem jó helyzetben élő 
emberekre. A fejlesztés révén a városrészben élők mobilitása növekszik. 

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

1év: Lehetőségek áttekintése, hiányosságok feltérképezése,  
2év: Költségvetés, műszaki tervdokumentáció kidolgozása, pályázat benyújtása, 
anyagi források biztosítása, 
3-5 év: Folyamatos fejlesztések, korszerűsítések megvalósítása, amennyiben 
megfelelő mértékű anyagi fedezet áll rendelkezésre 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Ütemterv, műszaki tervdokumentáció elkészítése 
Költségvetés összeállítása 
Anyagi háttér biztosítása, pályázat benyújtása 
Fejlesztés, korszerűsítés, megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. december 31.:  Lehetőségek áttekintése 
2016. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése, ütemterv, költségvetés 
elkészítése, műszaki dokumentáció elkészítése 
2018. augusztus 31.: Megvalósítás, amennyiben anyagi fedezet biztosított 

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

Elkészült dokumentáció: műszaki tervdokumentáció, ütemterv, költségvetés 
Újonnan kialakított kerékpárút 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, pénzügyi 
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1.17. Intézkedés 
címe: 

Foglalkoztatási partnerség kialakítása, működtetése (TOP-5.1.2-15) 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Ajka város foglalkoztatói komoly munkaerőhiánnyal küzdenek. Az önkormányzat 
és a vállalkozások közös érdeke, hogy ez a probléma megoldódjon. A 
mélyszegénységben élők között vannak olyan emberek, akik visszavezethetők a 
munkavilágába. A mélyszegénységben élőkön kívül a nők, megváltozott 
munkaképességűek és 25 év alatti fiatalok között is vannak olyanok, akik 
segítésével hozzájárulhatunk a foglalkoztatási problémák megoldásához. Az ő 
bevonásukhoz azonban csak összefogással lehetséges. 

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

1év: Lehetőségek áttekintése, Paktum szervezet felülvizsgálata, együttműködő 
partnerek feltérképezése 
2év: Programterv kidolgozása, megfelelő szakértők felkutatása, pályázat 
benyújtása, anyagi források biztosítása, 
3-5 év: Projekt megvalósítása, amennyiben megfelelő mértékű anyagi fedezet áll 
rendelkezésre 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Ütemterv, programterv kidolgozása 
Költségvetés összeállítása 
Szakértők bevonása 
Anyagi háttér biztosítása, pályázat benyújtása 
Megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek 
Kristályvölgy Egyesület, Molnár Gábor Műhely Alapítvány, Veszprém Megyei 
Kormányhivatal, Magyar kereskedelmi és Iparkamara 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. december 31.:  Lehetőségek áttekintése 
2016. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése, ütemterv, költségvetés 
elkészítése, szakértők bevonása 
2018. augusztus 31.: Megvalósítás, amennyiben anyagi fedezet biztosított 

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

Elkészült dokumentáció: Ütemterv, költségvetés 
Paktumszervezet felállítása, működéséhez kapcsolódó dokumentumok 
elkészülése, foglalkoztatási helyzetelemzés, stratégia, akcióterv kidolgozása 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, pénzügyi 
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1.18. Intézkedés 
címe: 

Szociális város-rehabilitáció (TOP -5.2.1-15) 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A hátrányos helyzetű lakosság körében alacsony az iskolázottság, a 
foglalkoztatottság, ennek következtében alacsony a jövedelmi szintjük, 
valamint egyre több háztartás küzd eladósodottsági, lakhatási problémákkal. A 

hátrányos helyzetből való kilábalás kulcskérdése, hogy a munkaerőpiacról 
kiszorult csoportok képesek-e visszatérni a munka világába. A tartós 
munkanélküliek minél régebb óta állástalanok, annál nagyobb nehézségekkel 
kell megküzdeniük a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedéssel. Az ő 
esetükben komplex programokra van szükség. 
Szükség van közösségi kohéziót erősítő programokra, amelyek célja a 
lakóhelyhez kötődés, lakókörnyezetért való felelősségvállalás erősítése, 

társadalmi izoláció megszüntetése, társadalmi kohézió erősítése. 
Szükség van a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint az intenzív 
közösségi szociális munka fejlesztésére, a munkaerőpiaci beilleszkedését segítő 
tevékenységekre, valamint a közösségi kohéziót erősítő illetve a mentális 

problémák kezelését segítő szociális programok megvalósítására. 
Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

1év: Lehetőségek áttekintése, hiányosságok feltérképezése,  
2év: Költségvetés, szükséges tanulmányok elkészítése, pályázat benyújtása, 
anyagi források biztosítása, 
3-5 év: A program megvalósítása, amennyiben megfelelő mértékű anyagi 
fedezet áll rendelkezésre 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Ütemterv, szükséges megalapozó tanulmányok elkészítése 
Költségvetés összeállítása 
Anyagi háttér biztosítása, pályázat benyújtása 
Program megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek Kristály - völgy Egyesület 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. december 31.:  Lehetőségek áttekintése 
2016. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése, ütemterv, költségvetés 
elkészítése, megalapozó tanulmányok elkészítése 
2018. augusztus 31.: Megvalósítás, amennyiben anyagi fedezet biztosított 

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

Elkészült dokumentáció: megalapozó tanulmányok, ütemterv, költségvetés 
megvalósított program jelenléti ívekkel alátámasztva 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, pénzügyi 
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1.19. Intézkedés 
címe: 

Munkalehetőség biztosítása a nehéz körülmények között élő helyi lakosok 
számára a városfejlesztési programok megvalósítása során (TOP-2.1.3-15) 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A hátrányos helyzetű lakosság körében alacsony az iskolázottság, a 
foglalkoztatottság, ennek következtében alacsony a jövedelmi szintjük, 
valamint egyre több háztartás küzd eladósodottsági, lakhatási problémákkal. A 

nehéz anyagi helyzetből történő kilépés eszköze ezeknek az embereknek a 
munka világába történő visszavezetése. 

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

1év: Foglalkoztatásba történő bevonás lehetőségeinek áttekintése  
2év: Program költségvetésének, szükséges tanulmányoknak az elkészítése, 
pályázat benyújtása, anyagi források biztosítása, bevonható célcsoport körének 
meghatározása 
3-5 év: A program megvalósítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Ütemterv, szükséges megalapozó tanulmányok elkészítése 
Költségvetés összeállítása 
Anyagi háttér biztosítása, pályázat benyújtása 
Programba bevonható célcsoport felkutatása 
Program megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Ajkai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, 
Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. december 31.:  Lehetőségek áttekintése 
2016. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése, ütemterv, költségvetés 
elkészítése, megalapozó tanulmányok elkészítése, bevonható célcsoport 
meghatározása 
2018. augusztus 31.: Megvalósítás, amennyiben anyagi fedezet biztosított 

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

Elkészült dokumentáció: megalapozó tanulmányok, ütemterv, költségvetés 
 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, pénzügyi 
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2.8. Intézkedés 
címe: 

A fogyatékkal élő gyermekek számára az oktatási intézmények teljes körű 
akadálymentesítése, speciális segítő eszközök beszerzése, korszerűsítése. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen található intézményekben az ép értelmű, de testi, érzékszervi 
fogyatékkal élő gyermekek számára az oktatási intézményekben nem vagy csak 
részben biztosítottak a feltételek 8 speciális eszközök hiánya, fény-, 
hangjelzések). Ezek megléte segítené az integrált oktatást. 

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

1év: Intézmények állapotfelmérése, hiányosságok feltérképezése 
2év: Anyagi források biztosítása, felkutatása, forrástérkép készítése 
3-5 év: Fejlesztések, korszerűsítések megvalósítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Szükségletfelmérés 
Ütemterv 
Forrástérkép késztése, anyagi háttér biztosítása  
Fejlesztés. korszerűsítés 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, iskolák, óvodák, 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Szükségletfelmérés, állapotfelmérés 
2015. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép, Felújított 
épületek száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi 
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2.9. Intézkedés 
címe: 

A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, tehetséggondozását és 
integrációját elősegítő szolgáltatások ingyenessé és hozzáférhetővé tétele 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A roma, mélyszegénységben élő gyermekek számára anyagi okok miatt nem 
elérhetők azok a szakkörök, amelyekkel képességeiket fejleszteni tudják és 
segítenék iskolai előmenetelüket. 

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

1év:  Iskolai, egyéb programok felmérése, célcsoport feltérképezése, rászorulók 
kiszűrése 
2év: A rászorulók támogatása, szponzorok felkutatása, anyagi források bevonása 
3 év: A program folyamatos fenntartása, új támogatók bevonása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Iskolán belüli, iskolán kívüli lehetőségek felkutatása,  
Rászorulói kör meghatározása 
Forrástérkép készítése, támogatók bevonása 
Megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Partnerek 
Ajka Város Önkormányzata, Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, Nagy 
László Városi Művelődési Központ, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 
iskolák, óvodák 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Iskolán belüli, iskolán kívüli lehetőségek felkutatása, 
rászorulói kör meghatározása 
2015. augusztus 31.: ütemterv készítése, forrástérkép készítése, támogatók 
bevonása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: iskolán belüli, iskolán kívüli lehetőség listája, ütemterv, 
forrástérkép, érintettek, rászorulók köre 
Szakkörök, fejlesztő programok összefoglalói, jelenléti ívei 
Támogatói lista 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem megfelelő pénzügyi források, anyagi lehetőségek,  
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása 
 

Szükséges erőforrások humán és pénzügyi 
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2.10. Intézk
edés címe: 

Ingyenes étkezés biztosítása a rászorulóknak. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Hétvégén nincsen közétkeztetés, illetve ha elvétve, de akadnak olyan esetek, 
amikor egy család nem kap ingyenes ellátást, mert jövedelme meghaladja azt a 
határt, amely alatt a gyermekvédelmi támogatás megkaphatják ennek ellenére 
nem tudják biztosítani a rendszeres étkezést gyermekük számára. 

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

1év:  Rászorulók feltérképezése, megoldási javaslatok kidolgozása 
2év: A rászorulók támogatása, szponzorok felkutatása, anyagi források bevonása 
3-5 év: A program folyamatos fenntartása, új támogatók bevonása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Érinttettek meghatározása 
Megoldási lehetőségek kidolgozása 
Szolgáltatók bevonása az ingyenes étkezésbe 
Forrástérkép készítése 
Program megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata, 

Partnerek 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ, iskolák, óvodák, védőnők, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 
Vállalkozások, szolgáltatók, alapítványok 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.: Érintettek körének meghatározása, megoldási lehetőségek 
kidolgozása 
2015. augusztus 31.: szolgáltatók bevonása, forrástérkép készítése, támogatók 
felkutatása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: megoldási javaslatok, forrástérkép, érintettek, 
rászorulók köre 
Támogatói lista 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem megfelelő pénzügyi források, anyagi lehetőségek,  
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása, szponzorok 
folyamatos bevonása 
 

Szükséges erőforrások humán és pénzügyi 
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2.11. Intézk
edés címe: 

Szakemberképzés, felkutatás, adatbázis vezetése, szakember hálózat kiépítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az ajkai intézményekben jellemző a szakember hiány. Nincs elég 
iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus, illetve nagycsoportos kor alatt nem 
kötelező logopédus, pedig sok esetben javasolt lenne. 

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

1év:  Hiányosságok feltérképezése 
2év: Anyagi források felkutatása, bevonása, szakember képzés támogatása, 
megvalósítása 
3-5 év: A program folyamatos fenntartása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Hiányosságok feltérképezése 
Forrástérkép készítése 
Képzések szervezése, képzéseken történő részvétel támogatása 
Program megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,  Ajka Város Önkormányzata, 

Partnerek 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, Nevelési Tanácsadó, iskolák, óvodák, 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Hiányosságok feltérképezése, forrástérkép készítése 
2015. augusztus 31.: Képzések szervezése, támogatása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Szakemberek létszámának növekedése, ellátás színvonalának javulása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem megfelelő pénzügyi források, anyagi lehetőségek,  
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása.  

Szükséges erőforrások Anyagi, humán erőforrások 

 



 

 233 

 

2.12. Intézk
edés címe: 

Szülők bevonása az iskola, óvoda életébe, mentori hálózat kialakítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Sok esetben jellemző a szülők közönyössége gyermekük iskolai, óvodai élete 
iránt. 

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

1év: Gyermekük iránt nem érdeklődő szülők beazonosítása, bevonási 
lehetőségek kidolgozása 
2év: Anyagi források felkutatása, bevonása, mentori hálózat kialakítása védőnők, 
tanárok, óvónők bevonásával 
3-5 év: A program folyamatos fenntartása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Érintettek körének meghatározása 
Megoldási javaslatok kidolgozása 
Forrástérkép készítése 
Mentori hálózat szervezése 
Program megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  

Partnerek 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, Nevelési Tanácsadó, Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat, védőnők Iskolák, óvodák, Ajka Város 
Önkormányzata, 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Érintettek körének meghatározása, megoldási javaslatok 
kidolgozása 
2015. augusztus 31.: Forrástérkép készítése, mentori hálózat szervezése 
2018. augusztus 31.: 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 

Nem megfelelő pénzügyi források, anyagi lehetőségek,  
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása.  
Szülők bevonásának nehézségei 
Mentori hálózat szervezése 

Szükséges erőforrások Anyagi, humán erőforrások 

 



 

 234 

 

2.13. Intézk
edés címe: 

Gyermekvédelmi felelős munkakör megtartása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Jelenleg minden iskolában van gyermekvédelmi felelős, azonban szeptembertől 
az iskola fenntartója dönthet a felelős további foglalkoztatásáról. Anyagi okok 
miatt félő, hogy egyes iskolákban, az új tanévben már nem lesz gyermekvédelmi 
felelős. 

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

1év:  Gyermekvédelmi felelősök feltérképezése az iskolákban 
2év: Anyagi források felkutatása, bevonása a továbbfoglalkoztatás érdekében 
3-5 év: Munkakör folyamatos fenntartása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Iskolák feltérképezése 
Anyagi források felkutatása 
Munkakör folyamatos fenntartása 

Résztvevők és 
felelős 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,  

Partnerek 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ , Nevelési Tanácsadó, iskolák, 
óvodák, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Ajka Város Önkormányzata 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Iskolák feltérképezése 
2015. augusztus 31.: Anyagi források felkutatása 
2018. augusztus 31.: Folyamatos munkakör fenntartás 

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

Ellátás színvonalának megtartása, javulása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem megfelelő pénzügyi források, anyagi lehetőségek,  
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása.  

Szükséges erőforrások Anyagi, humán erőforrások 
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2.14. Intézk
edés címe: 

Tipegő ház kialakítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A szülők rossz anyagi helyzete miatt sokszor gondot okoz a gyermekek 
tápszerének, gyógyszereinek, szükséges orvosi segédeszközeinek kiváltása. 
Számos esetben a szülő nem viszi utógondozásra a gyermeket vagy mert nem 
tudja az útiköltséget fizetni vagy mert a többi gyermekét nem tudja kire hagyni. 
Sokszor előfordul a nem megfelelő táplálkozás, éhezés is ezeknél a családoknál. 

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

1év: Rászorulók körének meghatározása, igények felmérése  
2év: Lehetséges helyszínek számbavétele, költségvetés elkészítése,  
anyagi források felkutatása 
3-5 év: Anyagi háttér megléte esetén a kivitelezés megkezdése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Érintettek körének meghatározása, igényfelmérés elkészítése 
Lehetséges helyszínek számbavétele, költségvetés elkészítése 
Szakmai program meghatározása, szakemberek felkutatása 
Forrástérkép készítése 
Program megvalósítása források megléte esetén 

Résztvevők és 
felelős 

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek Nevelési Tanácsadó, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, óvodák, bölcsőde 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Érintettek körének meghatározása, igényfelmérés 
2015. augusztus 31.: Költségvetés összeállítása, szakember igény megállapítása, 
forrástérkép elkészítése 
2018. augusztus 31.: Program megvalósítása 

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

Tipegő ház kialakítása 
Kihasználtsága 
Problémás esetek számának csökkenése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem megfelelő pénzügyi források, anyagi lehetőségek,  
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása.  

Szükséges erőforrások Humán, anyagi 
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2.15. Intézk
edés címe: 

Városi intézmények felújítása (TOP-.1.4.1-15) 
Egészségügyi alapellátást biztosító intézmények rekonstrukciója (TOP-4.1.1-15) 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A városban található intézmények (alapellátást nyújtó intézmények, oktatást-
nevelést nyújtó intézmények) egy része felújításra szorul, leromlott állapotban 
van. Sok esetben nem vagy csak részben akadálymentesített. Emiatt területi 
egyenlőtlenségek alakultak ki. Az egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében 
szükséges ezeknek az egyenlőtlenségeknek a megszüntetése. 
 

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

1év: Épületek állapotfelmérése, hiányosságok feltérképezése, lehetőségek 
áttekintése 
2év: Költségvetés, műszaki tervdokumentáció kidolgozása, pályázat benyújtása, 
anyagi források biztosítása, 
3-5 év: Folyamatos fejlesztések, korszerűsítések megvalósítása, amennyiben 
megfelelő mértékű anyagi fedezet áll rendelkezésre 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Szükségletfelmérés 
Ütemterv, műszaki tervdokumentáció elkészítése 
Költségvetés összeállítása 
Anyagi háttér biztosítása, pályázat benyújtása 
Fejlesztés, korszerűsítés 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. december 31.:  Szükségletfelmérés, lehetőségek áttekintése 
2016. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése, ütemterv, költségvetés 
elkészítése, műszaki dokumentáció elkészítése 
2018. augusztus 31.: Megvalósítás, amennyiben anyagi fedezet biztosított 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, műszaki tervdokumentáció, 
ütemterv, költségvetés 
Felújított, korszerű épület 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi 
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2.16. Intézk
edés címe: 

Képzést és foglalkoztatást segítő innovációs központ kialakítása (TOP 1.1.1-15) 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A demográfiai mutatók alapján a település lakosságszáma csökken, jellemző az 
elöregedés folyamata, valamint a fiatalok elvándorlása. A városban az egyik fő 
feladat a fiatal generáció helyben tartása és a lokális munkaerő-piaci 

igényeihez történő orientációja.  
Ajkán a munkáltatók jelzései alapján munkaerő-hiányról beszélhetünk. A 
munkáltatók igényelnék a duális képzés bevezetését. A településen nincs olyan 
intézmény, ahol mód lenne a munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó képzés 
és gyakorlat megszerzésére a fiatalok számára. 

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

1év: Lehetőségek áttekintése, együttműködő partnerek feltérképezése 
2év: Szükséges tanulmányok, műszaki tervdokumentáció elkészítése, pályázat 
benyújtása, anyagi források biztosítása, 
3-5 év: Projekt megvalósítása, amennyiben megfelelő mértékű anyagi fedezet áll 
rendelkezésre 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Ütemterv, tanulmányok, műszaki tervdokumentáció kidolgozása 
Költségvetés összeállítása 
Szakértők bevonása 
Anyagi háttér biztosítása, pályázat benyújtása 
Megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Főnix Park Kft 

Partnerek Ajka Város Önkormányzata,  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. december 31.:  Lehetőségek áttekintése 
2016. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése, ütemterv, költségvetés 
elkészítése, szakértők bevonása, szükséges műszaki dokumentáció, tanulmány 
elkészítése 
2018. augusztus 31.: Megvalósítás, amennyiben anyagi fedezet biztosított 

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

Elkészült dokumentáció: Ütemterv, költségvetés, műszaki dokumentáció, egyéb 
tanulmányok 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, pénzügyi 
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2.17. Intézk
edés címe: 

Gyerekek hasznos szabadidő eltöltését segítő fejlesztések megvalósítása, 
városi zöldterületek kialakítása (TOP-2.1.2-15) (TOP – 2.1.1-15) 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A gyerekeknél, fiataloknál a közösségi élet fejlesztésre szorul, kevés az aktív 
kikapcsolódási lehetőség, a közösségi tér, a zöldterületek állapota nem 
megfelelő.  Emellett Ajka hátrányos helyzetű városrészeiben hiányoznak a 

gyermekek, fiatalok kikapcsolódási lehetőségei.  

A gyerekek és a fiatalok hasznos és tartalmas szabadidejének eltöltése 
érdekében a közösségi terek rekonstrukciója szükséges. Ennek köszönhetően a 
területi egyenlőtlenségek megszűnnek, a szolgáltatásokhoz jobb hozzáférés 
alakul ki. Megvalósul a városi zöldterületek fejlesztése, közösségi játszóterek 
kialakítás a gyerekek mozgásigényének és fejlődésének érdekében. 
A szervezett közösségi, szabadidős programok elősegítik a gyerekek és a 
fiatalok szabadidejének hasznos és kulturált eltöltését ezáltal hozzájárulnak a 
lakosság egészséges életmódjának kialakításához, szemléletformálásához, 

kulturális értékeinek megjelenítéséhez, fejlesztéséhez, a helyi közösségek, a 

helyi identitás megerősítéséhez.  

 

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

1év: Lehetőségek áttekintése 
2év: Szükséges tanulmányok, műszaki tervdokumentáció elkészítése, pályázat 
benyújtása, anyagi források biztosítása, 
3-5 év: Projekt megvalósítása, amennyiben megfelelő mértékű anyagi fedezet áll 
rendelkezésre 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Ütemterv, tanulmányok, műszaki tervdokumentáció kidolgozása 
Költségvetés összeállítása 
Anyagi háttér biztosítása, pályázat benyújtása 
Megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. december 31.:  Lehetőségek áttekintése 
2016. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése, ütemterv, költségvetés 
elkészítése, szükséges műszaki dokumentáció, tanulmány elkészítése 
2018. augusztus 31.: Megvalósítás, amennyiben anyagi fedezet biztosított 

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

Elkészült dokumentáció: Ütemterv, költségvetés, műszaki dokumentáció, egyéb 
tanulmányok 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, pénzügyi 
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2.18. Intézk
edés címe: 

Közlekedés feltételeinek javítása (TOP-3.1.1-15) 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Ajkán több helyen található kerékpárút, amelyek lehetőséget biztosítanak a 
gyerekek számára szabadidejük hasznos eltöltésére. Ennek ellenére a település 
kerékpárút hálózatának további fejlesztése szükséges, mivel még nincs 
mindenhol kiépített kerékpárút. ahol a gyerekek biztonságosan biciklizhetnek. 

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

1év: Lehetőségek áttekintése, hiányosságok feltérképezése,  
2év: Költségvetés, műszaki tervdokumentáció kidolgozása, pályázat benyújtása, 
anyagi források biztosítása, 
3-5 év: Folyamatos fejlesztések, korszerűsítések megvalósítása, amennyiben 
megfelelő mértékű anyagi fedezet áll rendelkezésre 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Ütemterv, műszaki tervdokumentáció elkészítése 
Költségvetés összeállítása 
Anyagi háttér biztosítása, pályázat benyújtása 
Fejlesztés, korszerűsítés, megvalósítás 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. december 31.:  Lehetőségek áttekintése 
2016. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése, ütemterv, költségvetés 
elkészítése, műszaki dokumentáció elkészítése 
2018. augusztus 31.: Megvalósítás, amennyiben anyagi fedezet biztosított 

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

Elkészült dokumentáció: műszaki tervdokumentáció, ütemterv, költségvetés 
Újonnan kialakított kerékpárút 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, pénzügyi 
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3.6. Intézkedés 
címe: 

Nőkre szabott foglalkoztatási programok kezdeményezése, családbarát 
munkahelyek létrehozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A gyermekes anyák nehezebben találnak munkát, hiszen a gyermekek ellátása 
miatt nem tudnak annyira rugalmasak lenni, mint a gyermeknélküliek és a 
férfiak. 

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

1év: Atipikus foglalkoztatási lehetőségek feltérképezése, munkáltatók bevonása 
2év: Atipikus foglalkoztatási lehetőségek, családbarát munkahely lehetőségének 
bemutatása a munkáltatók számára, pályázati lehetőségek vizsgálata 
3-5 év: Programok elindítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás elkészítése 
Munkáltatók felmérése 
Ütemterv készítése 
Forrástérkép késztése, anyagi háttér biztosítása  
Munkáltatók tájékoztatása, bevonása 
Fejlesztés. korszerűsítés 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség,  

Partnerek 
Ajka Város Önkormányzata, Veszprém Megyei Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Központja, civil szervezetek, munkáltatók 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, munkáltatók bevonása 
2015. augusztus 31.: Program bemutatása, amennyiben a pénzügyi források 
adottak 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, ütemterv, 
forrástérkép, atipikus foglalkoztatási lehetőségek bevezetése, családbarát 
munkahelyek számának növelése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Érdektelenség a program iránt a munkáltatók részéről 
Erős marketing tevékenység folytatása 
Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi 
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3.7. Intézkedés 
címe: 

Kedvezményekkel, pályázatokkal, adókedvezményekkel a jelenlegi 
körülmények javítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A munkanélküliség problémája nem csak az 50 év felettieket, a romákat sújtja, 
hanem a nőket is. Hiszen nekik rengeteg kötelezettségük van családjuk felé és 
emitt sok esetben, nem tudnak folyamatos műszakban vagy több műszakos 
munkarendben elhelyezkedni. Elmondható, hogy az ő lehetőségeik 
korlátozottak. Az előbbi pontban kifejtett intézkedési terv megerősítésének 
egyik eszköze a településen a munkáltatók számára nyújtott kedvezmények 
bevezetése vagy bővítése, amely által lehetőség nyílik új munkahelyek 
megteremtésére. 

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

1.év:   Munkáltatói igények felmérése valamint a kedvezmények lehetőségének 
vizsgálata. 

2.év:  Kedvezménynyújtási rendszer kidolgozása, ennek fedezetéül szolgáló 
anyagi lehetőségek vizsgálata 
3-5.év:Foglalkoztatás nyomon követése, kedvezmények érvényesítése a 

munkáltatóknak 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás 
Ütemterv készítése 
Kedvezménynyújtási rendszer, pályázati rendszer kidolgozása 
Forrástérkép készítése 
Megvalósítás, amennyiben a pénzügyi források lehetőséget adnak rá 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
Munkáltatók, Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  szükségletfelmérés, helyzetfeltárás 
2015. augusztus 31.: ütemterv készítése, forrástérkép készítése, program  
kidolgozása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, ütemterv, 
programterv, forrástérkép 
Munkanélküliségi adatok változása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Motiváció hiánya a munkáltatóknál 
Folyamatos kapcsolattartás a munkáltatókkal, tájékoztatásuk 
Anyagi lehetőségek, pénzügyi források nem megfelelősége, hiánya 
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása 
 

Szükséges erőforrások humán és pénzügyi 
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3.8. Intézkedés 
címe: 

Családbarát program, önkéntes gyermekfelügyelet 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A gyermeküket egyedül nevelő anyák esetén jellemző probléma, hogy gyermeke 
betegsége esetén nem tud otthon maradni, mert félti állását a munkából való 
kimaradása miatt. 

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

1év: Rászorulók körének meghatározása, igények felmérése, lehetőségek 
számbavétele 
2év: Bevonható önkéntesek felkutatása, önkéntesség lehetőségének 
meghirdetése 
3-5 év: Program működtetése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Érintettek körének meghatározása, igényfelmérés elkészítése 
Program meghatározása, önkéntesek felkutatása 
Program megvalósítása  

Résztvevők és 
felelős 

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 

Partnerek 
Ajka Város Önkormányzata, Kristályvölgy Egyesület, Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Érintettek körének meghatározása, igényfelmérés 
2015. augusztus 31.: Önkéntesek felkutatása 
2018. augusztus 31.: Program megvalósítása 

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

Igénybe vehető szolgáltatások számának növekedése 
Ellátottak számának növekedése 
Elégedettség mérése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Önkéntesek hiánya,  
Nyilvánosság biztosítása, civilek bevonása  

Szükséges erőforrások Humán  
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3.9. Intézkedés 
címe: 

Atipikus foglalkoztatási formák bevezetése, erősítése. Családon belüli 
munkamegosztás fontosságának szemléltetése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A gyermeket nevelő nőkre nagy terhet ró családjuk ellátása a munka mellett. 
Emiatt elhelyezkedési lehetőségeik is korlátozottak, nehezebben tudnak például 
több műszakos munkarendben elhelyezkedni. Atipikus foglalkoztatási formák 
bevezetésével valamint a családon belüli munkamegosztás fontosságának férfiak 
számára történő elfogadtatásával elő lehet segíteni a nők munkába állását, 
helyzetük javulását. 

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

1év: Atipikus foglalkoztatási lehetőségek feltérképezése, munkáltatók bevonása 
2év: Atipikus foglalkoztatási lehetőségek ismertetése a munkáltatók számára, 
pályázati lehetőségek vizsgálata, rendezvények, családi programok lebonyolítása 
a munkamegosztás jegyében 
3-5 év: Program működtetése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás elkészítése 
Munkáltatók felmérése 
Atipikus foglalkoztatási formák tanulmányozása 
Ütemterv készítése 
Forrástérkép késztése, anyagi háttér biztosítása  
Munkáltatók tájékoztatása, bevonása 
Rendezvények, programok lebonyolítása 
Program működtetése 

Résztvevők és 
felelős 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
Munkáltatók, Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség 

Partnerek 
Ajka Város Önkormányzata, civil szervezetek, munkáltatók, Térségi Családsegítő 
és Gondozási Központ 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, munkáltatók bevonása 
2015. augusztus 31.: Program elindítása, rendezvények lebonyolítása, 
foglalkoztatási formák bevezetése,amennyiben a pénzügyi források adottak 
valamint a munkáltatók fogékonyak a megvalósításra 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, ütemterv, 
forrástérkép, atipikus foglalkoztatási lehetőségek bevezetése, , rendezvények, 
programok lebonyolítása a munkamegosztás jegyében 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Érdektelenség a program iránt a munkáltatók részéről 
Erős marketing tevékenység folytatása 
Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi 
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3.10. Intézk
edés címe: 

Tipegő-ház  kialakítása. 
Gyermekfelügyelet biztosításához, Tipegőház kialakításához kapcsolódó 
épületek korszerűsítése, akadálymentesítése. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A Tipegő ház funkciójával már a gyermekek fejezetben foglalkozott a program, 
azonban a ház segítséget nyújthat a gyermek megőrzésben is. Hiszen a nők 
munkavállalása nehézkesebb, ha gyermekük van és nincs kire hagyni. Jelenleg a 
településen nem működik ilyen intézmény, ennek kialakítása is cél régi épület 
korszerűsítésével vagy új épület kialakításával, amennyiben a pénzügyi 
erőforrások biztosítottak. 

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

1év: Rászorulók körének meghatározása, igények felmérése, helyzetértékelés 
készítése, lehetséges helyszínek tanulmányozása 
2év: Költségvetés elkészítése, pályázati lehetőségek, anyagi források felkutatása 
3-5 év: Anyagi háttér megléte esetén a kivitelezés megkezdése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Érintettek körének meghatározása, igényfelmérés elkészítése 
Lehetséges helyszínek számbavétele,  
Szakmai program meghatározása, szakemberek felkutatása, költségvetés 
elkészítése 
Forrástérkép készítése 
Program megvalósítása források megléte esetén 

Résztvevők és 
felelős 

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek 
Nevelési Tanácsadó, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, óvodák, bölcsőde, 
iskolák, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Érintettek körének meghatározása, igényfelmérés, 
helyszínek számbavétele 
2015. augusztus 31.: Költségvetés összeállítása, szakember igény megállapítása, 
forrástérkép elkészítése, pénzügyi források biztosítása 
2018. augusztus 31.: Program megvalósítása, amennyiben anyagi források 
lehetővé teszik 

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

Tipegő ház kialakítása 
Kihasználtsága 
Problémás esetek számának csökkenése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Anyagi lehetőségek, pénzügyi források nem megfelelősége, hiánya 
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása.  

Szükséges erőforrások Humán, anyagi 
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4.6. Intézkedés 
címe: 

Szolgáltatások bővítése önkéntesek bevonásával szociális városrehabilitáció 
keretében (TOP-5.2.1-15) 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A város lakossága öregedő, egyre több az időskorú, egyedül élő ember. Közülük 
többen rossz anyagi körülmények között élnek. Rájuk jellemző leginkább az 
elmagányosodás, hiszen rokonaik messze laknak vagy nincsenek, nem tartják 
egymással a kapcsolatot. Anyagi helyzetük miatt pedig nem járnak el sehova 
sem. 

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

1év: Rászorulók körének meghatározása, igények felmérése, lehetőségek 
számbavétele 
2év: Bevonható önkéntesek felkutatása, önkéntesség lehetőségének 
meghirdetése 
3-5 év: Program működtetése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Érintettek körének meghatározása, igényfelmérés elkészítése 
Program meghatározása, önkéntesek felkutatása 
Program megvalósítása  

Résztvevők és 
felelős 

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 

Partnerek Ajka Város Önkormányzata, Kristályvölgy Egyesület, Nyugdíjas klubok 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Érintettek körének meghatározása, igényfelmérés 
2015. augusztus 31.: Önkéntesek felkutatása 
2018. augusztus 31.: Program megvalósítása 

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

Igénybe vehető szolgáltatások számának növekedése 
Ellátottak számának növekedése 
Elégedettség mérése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Önkéntesek hiánya,  
Nyilvánosság biztosítása, civilek bevonása  

Szükséges erőforrások Humán  
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4.7. Intézkedés 
címe: 

Megelőző intézkedések bevezetése, erősítése az idősekkel szembeni 
bűnelkövetések csökkentése érdekében. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az idősekkel szemben gyakoriak a bűnelkövetések, elsősorban a lopások 
jellemzőek. Az egyedül élők vannak különösen kiszolgáltatott helyzetben, ezért a 
legfontosabb feladat a megelőzés. 

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

1év: Leginkább kiszolgáltatott, veszélyeztetett emberek felkutatása, 
együttműködési lehetőségek feltérképezése, kapcsolatfelvétel a polgárőrséggel, 
rendőrséggel 
2év: Bevonható önkéntesek, szomszédok felkutatása   
3-5 év: Program működtetése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Érintettek körének meghatározása,  
Együttműködési lehetőségek, résztvevők körének meghatározása 
Önkéntesek felkutatása, 
Ütemterv kidolgozása, 
Program megvalósítása  

Résztvevők és 
felelős 

Ajkai Rendőrkapitányság 

Partnerek 
Polgárőrség, Ajka Város Önkormányzata, Nyugdíjas klubok, Térségi Családsegítő 
és Gondozási Központ, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Érintettek körének meghatározása, együttműködési 
lehetőségek, résztvevők körének meghatározása 
2015. augusztus 31.: Önkéntesek felkutatása, ütemterv kidolgozása 
2018. augusztus 31.: Program megvalósítása 

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

Bevont szervezetek száma, 
Programban résztvevő idősek száma 
Bűnelkövetések számának csökkenése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Önkéntesek hiánya 
Program iránti érdektelenség 
Anyagi problémák 
Nyilvánosság biztosítása 
Program mentorálása 
Források bevonás lehetőségeinek folyamatos nyomonkövetése 

Szükséges erőforrások Anyagi, humán 
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4.8. Intézkedés 
címe: 

Figyelőhálózat megszervezése, önkéntesek bevonásával. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az egyedül élő, rossz anyagi körülmények között levő idős emberek a téli 
időszakban fokozott veszélynek vannak kitéve. 

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

1év: Leginkább kiszolgáltatott, veszélyeztetett emberek felkutatása, 
együttműködési lehetőségek feltérképezése,  
2év: Bevonható önkéntesek, szomszédok felkutatása   
3-5 év: Program működtetése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Érintettek körének meghatározása,  
Együttműködési lehetőségek, résztvevők körének meghatározása 
Önkéntesek felkutatása, 
Program megvalósítása  

Résztvevők és 
felelős 

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 

Partnerek Polgárőrség, Ajka Város Önkormányzata, Nyugdíjas klubok, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Érintettek körének meghatározása, együttműködési 
lehetőségek, résztvevők körének meghatározása 
2015. augusztus 31.: Önkéntesek felkutatása,  
2018. augusztus 31.: Program megvalósítása 

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

Bevont szervezetek száma, 
Programban résztvevő idősek száma 
Veszélyeztetett idősek számának csökkenése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Önkéntesek hiánya 
Program iránti érdektelenség 
Anyagi problémák 
Nyilvánosság biztosítása 
Program mentorálása 
Források bevonás lehetőségeinek folyamatos nyomon követése 

Szükséges erőforrások Anyagi, humán 
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4.9. Intézkedés 
címe: 

Nyugdíjasok összeköltözésének, nyugdíjas otthonba történő költözés 
támogatása, segítése. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Egyedül élő, rossz anyagi körülmények között levő nyugdíjasok nem tudják 
lakásukat fenntartani, esetlegesen adósságot halmoznak fel illetve könnyen 
elmagányosodnak. 

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

1év: Leginkább veszélyeztetett emberek felkutatása, program koordinálók 
bevonása 
2év: Együttműködési lehetőségek feltérképezése   
3-5 év: Program működtetése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Érintettek körének meghatározása,  

Program koordinálók bevonása 

Együttműködési megállapodások megkötése 
Program megvalósítása  

Résztvevők és 
felelős 

Térségi Családsegítő és Gondozási Központ 

Partnerek Ajka Város Önkormányzata, Nyugdíjas klubok, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Érintettek körének meghatározása, együttműködési 
lehetőségek, résztvevők körének meghatározása, program koordinálók bevonása 
2015. augusztus 31.: Együttműködési megállapodások megkötése 
2018. augusztus 31.: Program megvalósítása 

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

Programban résztvevő idősek száma 
Programban résztvevő koordinálók száma 
Összeköltözések száma 
Lakás eladások, bérbeadások száma 
Elmagányosodás csökkenése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Önkéntesek hiánya 
Program iránti érdektelenség 
Nyilvánosság biztosítása 
Program mentorálása 
 

Szükséges erőforrások Anyagi, humán 
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4.10. Intézk
edés címe: 

Intézmények korszerűsítése, akadálymentesítése, felújítása. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A város vezetése kiemelt figyelmet fordít az intézmények, középületek, 
közterületek akadálymentesítésére. Ennek ellenére akadnak még hiányosságok, 
habár folyamatosak a felújítások, korszerűsítések a városban.  

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

1év: Intézmények, középületek, közterületek állapotfelmérése, hiányosságok 
feltérképezése 
2év: Anyagi források biztosítása, felkutatása, forrástérkép készítése 
3-5 év: Fejlesztések, korszerűsítések megvalósítása, amennyiben megfelelő 
mértékű anyagi fedezet áll rendelkezésre 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Szükségletfelmérés 
Ütemterv 
Forrástérkép késztése, anyagi háttér biztosítása  
Fejlesztés. korszerűsítés 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek civil szervezetek, Nyugdíjas Klubok 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Szükségletfelmérés, állapotfelmérés 
2015. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép, Felújított 
épületek, közterületek száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi 
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5.14. Intézkedés 
címe: 

Épületkorszerűsítés, bővítés vagy másik épületbe történő költözés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A Molnár Gábor Műhely Alapítvány nappali ellátást valamint munka lehetőséget 
biztosít a helyszínen bedolgozói munkát is végeznek. Sokan szeretnének itt 
ellátást igényelni vagy munkába állni, azonban az épület alapterülete nem 
elegendő a férőhelyek bővítésére. Emiatt új épületre vagy a régi bővítésére 
lenne szükség. 

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

1év: Épület állapotfelmérése, hiányosságok feltérképezése, lehetőségek 
áttekintése 
2év: Költségvetés, műszaki tervdokumentáció kidolgozása, pályázat benyújtása, 
anyagi források biztosítása, 
3-5 év: Folyamatos fejlesztések, korszerűsítések megvalósítása, amennyiben 
megfelelő mértékű anyagi fedezet áll rendelkezésre 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szükségletfelmérés 
Ütemterv, műszaki tervdokumentáció elkészítése 
Költségvetés összeállítása 
Anyagi háttér biztosítása, pályázat benyújtása 
Fejlesztés, korszerűsítés 

Résztvevők és 
felelős 

Molnár Gábor Műhely Alapítvány 

Partnerek Ajka Város Önkormányzata 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. december 31.:  Szükségletfelmérés, lehetőségek áttekintése 
2016. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése, ütemterv, költségvetés 
elkészítése, műszaki dokumentáció elkészítése 
2018. augusztus 31.: Megvalósítás, amennyiben anyagi fedezet biztosított 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, műszaki tervdokumentáció, 
ütemterv, költségvetés 
Felújított, korszerű épület 
Férőhelyek számának növelése 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi 
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5.15. Intézkedés 
címe: 

Fecskeház kialakítása, fogyatékkal élők ellátásának igény szerinti 
megteremtése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Fogyatékkal élők nevelése nagy terhet ró a szülőkre, hiszen állandó felügyeletre 
van szükségük. Emiatt a szülők nem tudnak pihenni, ügyeiket intézni. Szükség 
lenne egy olyan intézményre, ahol nem csak a nappali ellátás megoldott, hanem 
akár az esti, éjszakai is vagy esetleg a hosszabb ideig tartó, (amely akár 2 hét is 
lehet) felügyelet. 

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

1év: Helyzetfeltárás, igényfelmérés, lehetőségek áttekintése 
2év: Anyagi források biztosítása, felkutatása, forrástérkép készítése, lehetséges 
helyszínek felkutatása, költségvetés kidolgozása 
3-5 év: Fejlesztések, korszerűsítések megvalósítása, amennyiben megfelelő 
mértékű anyagi fedezet áll rendelkezésre 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szükségletfelmérés, helyzetelemzés 
Ütemterv, költségvetés összeállítása, lehetséges helyszínek feltérképezése 
Forrástérkép készítése, anyagi háttér biztosítása  
Fejlesztés, korszerűsítés, amennyiben pénzügyi fedezete megoldott 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek civil szervezetek, Molnár Gábor Műhely Alapítvány 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Szükségletfelmérés, lehetőségek áttekintése 
2015. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése, ütemterv, költségvetés 
elkészítése 
2018. augusztus 31.: Megvalósítás, amennyiben anyagi fedezet biztosított 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép, felújított, 
korszerű épület, ellátottak számának növekedése 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások pénzügyi, emberi 
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5.16. Intézkedés 
címe: 

Különböző kedvezményekkel, pályázatokkal, adókedvezményekkel a jelenlegi 
körülmények javítása. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A fogyatékossággal élő emberek, és az egyéb megbetegedés miatti megváltozott 
munkaképességű munkavállalók a nyílt munkaerő-piacon nem tudnak 
elhelyezkedni, mert a „teljesítmény” produkálása maximális testi-értelmi-
mentális egységességet kíván. Emellett még nehezítő körülménynek számít a 
mozgássérültek munkába állásánál, hogy a munkahelyek nem 
akadálymentesítettek. A munkáltatókat érdekeltté kell tenni munkahelyek 
teremtésére illetve fogyatékosok foglalkoztatására. 

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

1.év:   Munkáltatói igények felmérése valamint a kedvezmények lehetőségének 
vizsgálata. 

2.év:  Kedvezménynyújtási rendszer kidolgozása, ennek fedezetéül szolgáló 
anyagi lehetőségek vizsgálata 
3-5.év:Foglalkoztatás nyomonkövetése, kedvezmények érvényesítése a 

munkáltatóknak 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás 
Ütemterv készítése 
Kedvezménynyújtási rendszer, pályázati rendszer kidolgozása 
Forrástérkép készítése 
Megvalósítás, amennyiben a pénzügyi források lehetőséget adnak rá 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
Munkáltatók, Ajka Térségi Foglalkoztatási Partnerség 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  szükségletfelmérés, helyzetfeltárás 
2015. augusztus 31.: ütemterv készítése, forrástérkép készítése, program  
kidolgozása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, helyzetfeltárás, ütemterv, 
programterv, forrástérkép 
Munkanélküliségi adatok változása 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Motiváció hiánya a munkáltatóknál 
Folyamatos kapcsolattartás a munkáltatókkal, tájékoztatásuk 
Anyagi lehetőségek, pénzügyi források nem megfelelősége, hiánya 
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása 
 

Szükséges erőforrások humán és pénzügyi 
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5.17. Intézkedés 
címe: 

Épületek korszerűsítése, teljes körű akadálymentesítése esetleges átszervezés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen található intézményekben az ép értelmű, de testi, érzékszervi 
fogyatékkal élő gyermekek számára az oktatási intézményekben nem vagy csak 
részben biztosítottak a feltételek (speciális eszközök hiánya, fény-, hangjelzések). 
Ezek megléte segítené az integrált oktatást. 

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

1év: Intézmények állapotfelmérése, hiányosságok feltérképezése 
2év: Anyagi források biztosítása, felkutatása, forrástérkép készítése 
3-5 év: Fejlesztések, korszerűsítések megvalósítása, amennyiben a pénzügyi 
fedezet biztosított rá. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szükségletfelmérés 
Ütemterv 
Forrástérkép késztése, anyagi háttér biztosítása  
Fejlesztés. korszerűsítés 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, iskolák, óvodák, 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Szükségletfelmérés, állapotfelmérés 
2015. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép, felújított 
épületek száma 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi 
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5.18. Intézkedés 
címe: 

Szülők bevonása az iskola, óvoda életébe 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Sok esetben jellemző a szülők közönyössége gyermekük iskolai, óvodai élete 
iránt. 

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

1év: Gyermekük iránt nem érdeklődő szülők beazonosítása, bevonási 
lehetőségek kidolgozása 
2év: Anyagi források felkutatása, bevonása, mentori hálózat kialakítása védőnők, 
tanárok, óvónők bevonásával 
3-5 év: A program folyamatos fenntartása, amennyiben a pénzügyi források 
rendelkezésre állnak. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Érintettek körének meghatározása 
Megoldási javaslatok kidolgozása 
Forrástérkép készítése 
Mentori hálózat szervezése 
Program megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  

Partnerek 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, Nevelési Tanácsadó, védőnők , 
Iskolák, óvodák, Ajka Város Önkormányzata, 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Érintettek körének meghatározása, megoldási javaslatok 
kidolgozása 
2015. augusztus 31.: Forrástérkép készítése, mentori hálózat szervezése 
2018. augusztus 31.: 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 

Anyagi lehetőségek, pénzügyi források nem megfelelősége, hiánya 
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása.  
Szülők bevonásának nehézségei 
Mentori hálózat szervezése 

Szükséges erőforrások Anyagi, humán erőforrások 
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5.19. Intézkedés 
címe: 

Kollégium létesítése, többi átszervezése számukra kialakított részleggel 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Fogyatékos személyek kollégiumi ellátása nem megoldott a városban, a Molnár 
Gábor iskolába járó gyermekek nem csak ajkaiak, hanem a környékbeli 
településekről is érkeznek, akár napi 2 órát is utazniuk kell. Szükséges lenne 
számukra kollégium kialakítása vagy a már működő kollégiumok átszervezése, 
korszerűsítése ez által férőhelyek biztosítására a fogyatékos gyerekeknek. 

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

1év: Intézmények állapotfelmérése, hiányosságok feltérképezése 
2év: Anyagi források biztosítása, felkutatása, forrástérkép készítése, költségvetés 
kidolgozása 
3-5 év: Fejlesztések, korszerűsítések megvalósítása, amennyiben a pénzügyi 
fedezet biztosított rá. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szükségletfelmérés 
Ütemterv 
Forrástérkép késztése, anyagi háttér biztosítása  
Fejlesztés. korszerűsítés 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, iskolák, óvodák, 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Szükségletfelmérés, állapotfelmérés 
2015. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése, költségvetés kidolgozása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép, felújított 
épületek száma 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi 
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5.20. Intézkedés 
címe: 

Mentori szolgáltatás, utánkövetés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A fogyatékos gyermekek sorsát miután elvégzik az iskolát már nem követik 
nyomon a tanárok, szakemberek. Mivel ők fokozott veszélynek vannak kitéve, 
javasolt lenni az iskolai tanulmányok utáni mentorálásuk, támogatásuk. 

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

1év: Mentori hálózat kialakítási lehetőségének vizsgálata, helyzetelemzés, 
célcsoport meghatározása 
2év: Anyagi források felkutatása, bevonása, ütemterv, programterv elkészítése, 
mentori hálózat megszervezése, amennyiben biztosított rá az anyagi fedezet 
3-5 év: A program folyamatos fenntartása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Érintettek körének meghatározása 
Megoldási javaslatok kidolgozása 
Forrástérkép készítése 
Mentori hálózat szervezése 
Program megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata, 

Partnerek 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, Nevelési Tanácsadó, Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat, védőnők, Molnár Gábor Műhely Alapítvány, iskolák, 
óvodák 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Érintettek körének meghatározása, megoldási javaslatok 
kidolgozása, helyzetelemzés elkészítése 
2015. augusztus 31.: Forrástérkép készítése, mentori hálózat szervezése, anyagi 
fedezet megteremtése 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás, amennyiben pénzügyi források 
lehetővé teszik 

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

Mentori hálózat felállítása 
Gyermekek mentorálása 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Anyagi lehetőségek, pénzügyi források nem megfelelősége, hiánya 
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása.  
 

Szükséges erőforrások Anyagi, humán erőforrások 
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5.21. Intézkedés 
címe: 

Egész éves fejlesztés, pszichológus biztosítása. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az Ajkai Városi Óvoda kivételével a Molnár Gábor Óvodára és a Regenbogen 
Német Nemzetiségi Óvodára is jellemző, hogy a szünetekben, sok esetben 
bezárnak. Probléma, hogy a szülők nem tudják kire hagyni gyermeküket, de az 
még nagyobb probléma, hogy erre az időszakra leáll a gyermekek fejlesztése, 
ami pedig nagyon fontos a fogyatékosok számára.  

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

1év: Helyzetelemzés, megoldási javaslatok kidolgozása 
2év: Anyagi források felkutatása, bevonása, ütemterv, programterv elkészítése, 
szakemberek bevonása, foglalkoztatása 
3-5 év: A program folyamatos működtetése, amennyiben az anyagi lehetőségek 
adottak 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Helyzetelemzés elkészítése 
Megoldási javaslatok kidolgozása 
Forrástérkép készítése 
Anyagi források biztosítása 
Szakemberek foglalkoztatása 
Program megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Partnerek 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, Nevelési Tanácsadó, védőnők, 
Molnár Gábor Műhely Alapítvány, iskolák, óvodák, Ajka Város Önkormányzata, 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Helyzetelemzés, megoldási javaslatok kidolgozása,  
2015. augusztus 31.: Forrástérkép készítése, anyagi fedezet megteremtése, 
szakemberek foglalkoztatása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás, amennyiben pénzügyi források 
lehetővé teszik 

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

Gyermekek folyamatos ellátása 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Anyagi lehetőségek, pénzügyi források nem megfelelősége, hiánya 
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása.  
 

Szükséges erőforrások Anyagi, humán erőforrások 
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5.22. Intézkedés 
címe: 

Nyitvatartási idők, szünidei nyitva tartás felülvizsgálata. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nyári időszakban, szünetekben jellemző az óvodák (Regenbogen Német 
Nemzetiségi Óvoda, Molnár Gábor Óvoda) bezárása. Emellett probléma, hogy a 
nyitvatartási idők nem igazodnak itt az igényekhez. Ez komoly gondot okoz a 
szülők számára.  

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

1év: Helyzetelemzés, megoldási javaslatok kidolgozása 
2év: Anyagi források felkutatása, bevonása, programterv elkészítése, 
szakemberek bevonása, foglalkoztatása 
3-5 év: A program folyamatos működtetése, amennyiben az anyagi lehetőségek 
adottak 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Helyzetelemzés elkészítése 
Megoldási javaslatok kidolgozása 
Forrástérkép készítése 
Anyagi források biztosítása 
Szakemberek foglalkoztatása 
Program megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  

Partnerek 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, Nevelési Tanácsadó, védőnők, 
Molnár Gábor Műhely Alapítvány, iskolák, óvodák, Ajka Város Önkormányzata, 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Helyzetelemzés, megoldási javaslatok kidolgozása,  
2015. augusztus 31.: Forrástérkép készítése, anyagi fedezet megteremtése, 
szakemberek foglalkoztatása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás, amennyiben pénzügyi források 
lehetővé teszik 

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

Gyermekek ellátásának javulása 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Anyagi lehetőségek, pénzügyi források nem megfelelősége, hiánya 
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása.  
 

Szükséges erőforrások Anyagi, humán erőforrások 
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5.23. Intézkedés 
címe: 

Integrált osztályok indítása, ehhez kapcsolódóan intézmények 
akadálymentesítése, korszerűsítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A fogyatékkal élők külön intézményben tanulnak, elzárva ép társaiktól. Ezért 
javasolt lenne korrekciós osztályok kialakítása. Külön teremben tanulnának, de a 
szünetekben érintkezhetnének ép társaikkal. Jelenleg ennek a feltételei nem 
adottak az intézmények nincsenek erre felkészülve, felújításuk, korszerűsítésük 
javasolt. 

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

1év: Intézmények állapotfelmérése, hiányosságok feltérképezése 
2év: Anyagi források biztosítása, felkutatása, forrástérkép készítése, költségvetés 
kidolgozása 
3-5 év: Fejlesztések, korszerűsítések megvalósítása, amennyiben a pénzügyi 
fedezet biztosított rá. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szükségletfelmérés, helyzetfeltárás 
Ütemterv 
Forrástérkép késztése, anyagi háttér biztosítása  
Fejlesztés. korszerűsítés 

Résztvevők és 
felelős 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Partnerek Ajka Város Önkormányzata, iskolák, óvodák, 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Szükségletfelmérés, állapotfelmérés 
2015. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép, felújított 
épületek száma 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi 
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5.24. Intézkedés 
címe: 

Szakemberek biztosítása, szülőcsoportok kialakításának támogatása. 
 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Gyermekük fogyatékosságát a szülők nagyon nehezen tudják feldolgozni. Ezt a 
folyamatot megkönnyítené pszichológus, egyéb más szakember foglalkoztatása 
valamint szülői csoportok megalakítása. 

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

1év: Helyzetelemzés, megoldási javaslatok kidolgozása 
2év: Anyagi források felkutatása, bevonása, ütemterv, programterv elkészítése, 
szakemberek bevonása, foglalkoztatása 
3-5 év: A program folyamatos működtetése, amennyiben az anyagi lehetőségek 
adottak 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Helyzetelemzés elkészítése 
Megoldási javaslatok kidolgozása 
Forrástérkép készítése 
Anyagi források biztosítása 
Szakemberek foglalkoztatása 
Program megvalósítása 

Résztvevők és 
felelős 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  

Partnerek 
Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, Nevelési Tanácsadó, Molnár Gábor 
Műhely Alapítvány, iskolák, óvodák, Ajka Város Önkormányzata, 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31: Helyzetelemzés, megoldási javaslatok kidolgozása,  
2015. augusztus 31.: Forrástérkép készítése, anyagi fedezet megteremtése, 
szakemberek foglalkoztatása 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás, amennyiben pénzügyi források 
lehetővé teszik 

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

Megalakult szülői csoportok száma, 
Ellátottak száma 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Anyagi lehetőségek, pénzügyi források nem megfelelősége, hiánya 
Pályázatfigyelés, egyéb pénzügyi lehetőségek felkutatása.  
 

Szükséges erőforrások Anyagi, humán erőforrások 
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5.25. Intézkedés 
címe: 

Teljes akadálymentesítés, korszerűsítés a  
múzeumokban, kiállító helyeken  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Múzeumok, kiállítóhelyek, kulturális programok helyszínei általában nem teljes 
körűen akadálymentesítettek. Nincsenek braille feliratok, indukciós hurok. 
Emiatt szükséges ezen intézmények, helyszínek korszerűsítése, teljes körű 
felújítása. 

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

1év: Intézmények állapotfelmérése, hiányosságok feltérképezése 
2év: Anyagi források biztosítása, felkutatása, forrástérkép készítése 
3-5 év: Fejlesztések, korszerűsítések megvalósítása, amennyiben a pénzügyi 
fedezet biztosított rá. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szükségletfelmérés 
Ütemterv 
Forrástérkép késztése, anyagi háttér biztosítása  
Fejlesztés. korszerűsítés 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek Múzeumok, kiállítóhelyek közművelődési intézmények 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Szükségletfelmérés, állapotfelmérés 
2015. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép, felújított 
épületek száma 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi 
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5.26. Intézkedés 
címe: 

Fizikai-, és infokommunikációs akadálymentesítés a hivatalokban. 
 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Fogyatékos emberek számára nehézséget jelent a hivatali ügyintézés. A 
honlapok sok esetben nem megfelelően kialakítottak, amelyek megnehezítik az 
internetes tájékozódásukat. Ezt a problémát oldaná meg az indukciós hurkok 
beszerzése valamint akadálymentesített honlapok kialakítása. 

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

1év: Intézmények, honlapok állapotfelmérése, hiányosságok feltérképezése 
2év: Anyagi források biztosítása, felkutatása, forrástérkép készítése 
3-5 év: Fejlesztések, korszerűsítések megvalósítása, amennyiben a pénzügyi 
fedezet biztosított rá. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Szükségletfelmérés 
Ütemterv 
Forrástérkép késztése, anyagi háttér biztosítása  
Fejlesztés. korszerűsítés 

Résztvevők és 
felelős 

Ajka Város Önkormányzata 

Partnerek 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala, Munkaügyi Központ, városban 
található közintézmények 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. augusztus 31.:  Szükségletfelmérés, állapotfelmérés 
2015. augusztus 31.: Anyagi háttér megteremtése 
2018. augusztus 31.: folyamatos megvalósítás 

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

Elkészült dokumentáció: szükségletfelmérés, ütemterv, forrástérkép, felújított 
épületek száma 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi források hiánya,  
Bevonható források lehetőségének folyamatos feltérképezése 

Szükséges erőforrások Emberi, anyagi 

 
 
 



2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 2016. március 30-i módosítása alapján 

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 

 A B C D E F G H I J 

Intézke
dés 
sorszá
ma 

Az intézkedés 
címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja 
egyéb 
stratégiai 
dokumentumo
kkal 

Az intézkedés tartalma 
Az 
intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 
határideje 

Az intézkedés 
eredményességé
t mérő 
indikátor(ok) 

Az 
intézkedés 
megvalósí-
tásához 
szükséges 
erőforráso
k  
(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 

Együttműködés a 
Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányzattal 
a romák 
munkanélküliség
ének enyhítése 
érdekében 

A romák körében jelentős 
probléma a tartós 
munkanélküliség. A nehézipar 
megszűnésével, amely felszívta a 
képzetlen munkaerőt nehéz 
munkát biztosítani. Emiatt 
fontos feladat a 
munkahelyteremtés. 
 

Cél a tartós munkanélküliek számának 
csökkentése, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat támogatásával. 
1.év:  Érintett réteg igényeinek, 

problémáinak felmérése Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 
bevonásával. Munkáltatói 
igények felmérése, 
munkalehetőségek felkutatása 
valamint a kedvezmények 
lehetőségének vizsgálata. 

2.év:  Mentori hálózat felállítása 

3-5.év:Foglalkoztatás nyomonkövetése, 
kedvezmények érvényesítése a 
munkáltatóknak 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

A romák, 
mélyszegénységben élők 
között probléma a tartós 
munkanélküliség. Legfőképp 
ennek az az oka, hogy 
ezeknek az embereknek 
alacsony az iskolai 
végzettségük, illetve, hogy 
sokan nem ismerik az 
álláskeresési technikákat, 
hogyan kell pályázni, 
hogyan kell megjelenni egy 
interjún vagy egyszerűen 
pénzük sincs, hogy ruhát 
vegyenek, amelyben 
megjelenhetnek. Számukra 
folyamatos mentorálás 
adhat lehetőséget a 
munkaerőpiacra-történő 
visszajutáshoz. A 
munkanélküliség a városban 
csökken, azonban a tartós 
munkanélküliek száma nem 
mutat javulást, mint 
ahogyan ez a HEP-ben 
megjelenő táblázatokból is 
kiolvasható. 

Ajka Város 
Önkormányz
ata, 
  
Veszprém 
Megyei 
Kormányhiva
tal 
Munkaügyi 
Központja 
 
Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányz
at 

2014. augusztus 31.:  
szükségletfelmérés 
2015. augusztus 31.: 
ütemterv készítése, 
forrástérkép készítése 

2018. augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Elkészült 
dokumentáció, 
szükséglet-
felmérés, 
ütemterv, 
forrástérkép 

Munkanélküliség
i adatok 
változása 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

2 Életkörülmények 
javítása 
érdekében 
felvilágosító 
előadások, 
közösségi 
programok, 
ingyenes 

A roma és a mélyszegénységben 
élő népességre jellemző szociális 
helyzetükből adódóan a rossz 
egészségi állapot, az 
egészségtelen táplálkozás, 
tisztálkodási problémák és az 
egészségkultúra hiányossága. 
 

1év: az érintettek körének 
meghatározása, bevonható támogatók, 
segítők felkutatása 
2év:  Rendezvények, programok, 
előadások szervezése, egészségszűrés 
elindítása, tisztasági csomagok osztása 
3 év: A program folyamatos 
fenntartása, új támogatók bevonása. 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

A romákat és 
mélyszegénységben élőket 
gyakorta sújtják betegségek, 
amelyeknek oka, hogy 
elhanyagolják egészségi 
állapotukat, tisztálkodási 
problémáik vannak, 
amelyek anyagi 

Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányz
at 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Védőnői 

2014. augusztus 31.: 
érintettek körének 
meghatározása 
2015. augusztus 31.: 
ütemterv készítése, 
forrástérkép készítése, 
támogatók bevonása 

2018. augusztus 31.: 

Elkészült 
dokumentáció, 
szükségletfelmér
és, ütemterv, 
forrástérkép, 
érintettek köre 
Rendezvények, 
programok 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
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egészségszűrő 
valamint 
egészséges 
életmóddal és 
táplálkozással 
kapcsolatos 
programok 
szervezése 

problémákra illetve a 
példamutatás hiányára is 
visszavezethetők. 

A társadalom többi rétege 
nem fogadja be őket. Oka, 
hogy az emberek nem 
ismerik a roma kultúrát, 
szokásokat valamint, hogy 
anyagi körülményeik miatt 
sok esetben tisztálkodási, 
egészségügyi problémák is 
súlyosbítják ezen 
célcsoportba tartozó 
emberek helyzetét. 

hálózat, 
háziorvosok, 
Magyar Imre 
kórház, 
Térségi 
Családsegítő 
és Gondozási 
Központ,  

folyamatos 
megvalósítás 

adminisztrációja, 
meghívók, 
jelenléti ívek 

Támogatói lista 

Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

3 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. 

A roma és mélyszegénységben 
élő embereket előítéletek, 
stigmák érik a többségi 
társadalom részéről valamint 
előfordul a diszkrimináció az 
álláskeresésnél 

1év:  Támogatók, segítők felkutatása 
2év:  Rendezvények, programok, 
előadások szervezése 

3 év: A program folyamatos 
fenntartása, új támogatók bevonása. 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

A romákat gyakorta a 
társadalom többi rétege 
nem fogadja be. Ennek oka, 
hogy az emberek nem 
ismerik a roma kultúrát. 

Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányz
at 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Térségi 
Családsegítő 
és Gondozási 
Központ, 

2014. augusztus 31.:  
program 
tematikájának 
kidolgozása, 
támogatók felkutatása, 
érintettek 
feltérképezése 
2015. augusztus 31.: 
ütemterv készítése, 
forrástérkép készítése, 
támogatók bevonása 

2018. augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Elkészült 
dokumentáció: 
program 
tematikája, 
ütemterv, 
forrástérkép, 
érintettek köre 
Rendezvények, 
programok 
adminisztrációja, 
meghívók, 
jelenléti ívek 

Támogatói lista 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

4 Roma 
felzárkózást 
segítő oktatási 
programok 
kidolgozása, 
tehetséggondozá
s. 

A romák többsége alacsony 
iskolai végzettséggel rendelkezik, 
szakképzettséget csak kevesen 
szereznek. Tehetséggondozás  
 

1év:  Iskolai, egyéb programok 
felmérése, célcsoport feltérképezése, 
rászorulók kiszűrése 
2év: A rászorulók támogatása, 
szponzorok felkutatása, anyagi források 
bevonása 

3 év: A program folyamatos 
fenntartása, új támogatók bevonása. 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

A roma vagy 
mélyszegénységben élő 
fiatalok a szülők anyagi 
problémái miatt nem járnak 
szakkörökre, iskolán kívüli 
programokra, 
tehetséggondozásra. Emiatt 
elkallódhatnak, 
tehetségükre nem figyelnek 
fel, nem fejlődnek. 

Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányz
at 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Iskolák, 
óvodák, 
Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Ajkai 

2014. augusztus 31.:  
Iskolán belüli, iskolán 
kívüli lehetőségek 
felkutatása, rászorulói 
kör meghatározása 
2015. augusztus 31.: 
ütemterv készítése, 
forrástérkép készítése, 
támogatók bevonása 

2018. augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Elkészült 
dokumentáció: 
iskolán belüli, 
iskolán kívüli 
lehetőség listája, 
ütemterv, 
forrástérkép, 
érintettek, 
rászorulók köre 
Szakkörök, 
fejlesztő 
programok 
összefoglalói, 
jelenléti ívei 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
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Tankerület Támogatói lista lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

5 EON – 
előrefizetős,„kárt
yás” 
fogyasztásmérő 
felszerelése a 
rászoruló 
családok részére 
 

Közmű tartozások felhalmozása, 
sok végrehajtás indítása 

1 év: Tartozások feltérképezése, 
rászorulók meghatározása, E-ON 
partnerség kialakítása 
7 év: Anyagi források, technikai 

háttér biztosítása 

3-5 év:  Folyamatos üzemeltetés, 
karbantartás 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

A roma és 
mélyszegénységben élők 
nem tudják anyagi 
körülményeik miatt 
számláikat fizetni. Sok 
tartozást halmoznak fel, 
amelyet nem minden 
esetben tudnak még 
részletekben sem 
visszafizetni. Ilyenkor a 
szolgáltató kikapcsolja az 
áramot, amelynek 
visszakapcsoltatása is 
komoly anyagi vonzatot 
jelenthet. Emiatt lehet 
megoldás a kártyás 
fogyasztásmérő, amely a rá 
feltöltött összeg erejéig 
teszi lehetővé az áram 
használatot. 

Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányz
at 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 
EON  

2014. augusztus 31.:  
Szükségletfelmérés, 
rászorulói kör 
meghatározása, EON 
partnerség 
2015. augusztus 31.: 
Anyag, technikai 
háttér megteremtése 

2018. augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás, 
működtetés 

Elkészült 
dokumentáció: 
szükségletfelmér
és, ütemterv, 
forrástérkép, 
érintettek, 
rászorulók köre, 
EON 
együttműködési 
megállapodások 

Felszerelt 
fogyasztásmérők 
száma, áram 
ellátás nélküli 
emberek 
számának 
csökkenése 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

6 Védőnői 
szolgálat 
erősítése, 
újjászervezése, 
valamint a szülők 
bevonása az 
iskolai, óvodai 
életbe 
aktivitásuk 
erősítése.  

Gyermekek nem járnak óvodába. 
Emiatt nevelésük nehézkes, 
mivel kisebb korban könnyebben 
fejleszthetők. Emellett a szülők 
sok esetben nem érdeklődnek a 
gyermekek iránt, nem mutat 
példát. 12. évfolyam elvégzése 
után nincs utánkövetés, 
gyermekek elkallódhatnak 

1év: Védőnői – nevelői-tanári hálózat 
erősítési, fejlesztési lehetőségeinek 
feltérképezése 
2év: Anyagi források biztosítása, 
felkutatása 
3-5 év: Folyamatos működtetés, 
fenntartás 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

Gyermekek nem járnak 
óvodába, esetlegesen 
bölcsődébe. Emiatt 
nevelésük nehézkes illetve 
idősebb korban egyre 
nehezebben nevelhetők. 
Emellett súlyos probléma 
még, hogy hiányzik a pozitív 
szülői minta, hiszen a szülők 
elhanyagolják őket, nem 
dolgoznak, nem 
érdeklődnek gyermekeik 
után az óvodában, 
iskolában. Erősíti még a 
problémát az is, hogy az 
iskola után már a tanárok 
sem követik nyomon a 
gyermekek sorsát. Emiatt ők 
elkallódhatnak. 

Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Veszprém 
Megyei 
Kormányhiv
atal Ajka 
Járási 
Hivatal 
Járási 
Népegészség
ügyi Intézete 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Térségi 
Családsegítő 
és Gondozási 
Központ, 

2014. augusztus 31.:  
Szükségletfelmérés, 
anyagi források 
felkutatása 
2015. augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése 

2018. augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás, 
működtetés 

Elkészült 
dokumentáció: 
szükségletfelmér
és, ütemterv, 
forrástérkép, 
érintettek köre 

Fiatal kori 
bűnözés 
számának 
csökkenése 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

7 Munkakeresés 
ösztönzése, 
információs 
napok, 
állásbörzék 
szervezése a 

A jelenlegi segélyezési, 
támogatási rendszer gyakorta 
távol tart a munka világától. 

1év: az érintettek körének 
meghatározása, segítők, szakemberek 
felkutatása, akik segítik a célok 
teljesülését 
2év:  Rendezvények, programok, 
előadások szervezése,  

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 

Jelen segélyezési rendszer 
nem ösztönzi munkára, 
azokat akik igényei nem 
kívánnak több bevételt. 
Ennek a rétegnek segíteni 
kell a munkaerő piacra 

Ajka Város 
Önkormányz
ata, 
Veszprém 
Megyei 
Kormányhiv

2014. augusztus 31.: 
érintettek körének 
meghatározása 
2015. augusztus 31.: 
ütemterv készítése, 
forrástérkép készítése, 

Elkészült 
dokumentáció, 
szükségletfelmér
és, ütemterv, 
forrástérkép, 
érintettek köre 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
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célcsoportnak. 3 év: A program folyamatos 
fenntartása 

összhangban 
van 

történő visszavezetését. atal Ajka 
Járási 
Hivatal 
Munkaügyi 
Központja 
 

anyagi erőforrások 
biztosítása 

2018. augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Rendezvények, 
programok 
adminisztrációja, 
meghívók, 
jelenléti ívek 

Munkanélküliek 
számának 
csökkenése 

lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

 

8 Ajkai piac 
kialakítása (TOP-
2.1.2-15) 

A településen egyre inkább nő a 
nehéz anyagi helyzetben lévő 
emberek létszáma, akik 
munkanélküliek, valamilyen 
segélyben részesülnek vagy már 
teljesen kiszorultak az ellátási 
rendszerből. Ők megélhetési 
problémákkal küzdenek. Sok 
esetben életkörülményeik sem 
teszik lehetővé a munkavállalást 
illetve azt, hogy kiemelkedjenek 
nehéz helyzetükből 

Cél a nehéz helyzetben élők számára 
megélhetési forrás biztosítása ezáltal 
életminőségük javul. 
1év: az érintettek körének 
meghatározása, segítők, szakemberek 
felkutatása, akik segítik a célok 
teljesülését 
2év: Közösségi kertek kialakítása, helyi 
piac létrehozása, érintett célcsoport 
bevonása  
3 év: A program folyamatos 
fenntartása 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

A rászorulók közösségi 
kertek kialakításával és 
használatával, helyi termék 
értékesítő piac 
létrehozásával lehetőséget 
kapnak élelmiszereik 
megtermelésére maradvány 
esetén pedig azok 
eladására. Ajka Város 

Önkormányz
ata 

2015. december 31.: 
érintettek körének 
meghatározása 
2016. december 31.: 
ütemterv készítése, 
szakemberek 
felkutatása, szükséges 
dokumentáció 
elkészítése, anyagi 
erőforrások biztosítása 
2018. augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Műszaki 
dokumentáció 
elkészülése, új 
piac kialakítása,  
rászorulók 
megélhetési 
problémáinak 
csökkenése, 
programban 
résztvevők 
regisztrációja. 

Humán, 
pénzügyi 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

9 Padragi 
közösségi tér 
kialakítása (TOP-
2.1.1-15) 

Padragkút közel 3000 
lakosságszámú, Ajka belvárosától 
kb 8 km-re található. Padragon 
található a Családok Átmeneti 
Otthona, amely léte miatt 
komoly ellentétek alakultak ki. A 
területen nincsen alközpont.  
A közösségfejlesztés érdekében 
szükséges lenne egy közösségi 
tér kialakítása, amelyre 
tökéletesen alkalmas a CSÁO 
mellett található barnamezős 
terület. 

Padragi településrészi alközpont 
kialakítása, amely a közösségépítés 
számára megfelelő helyszínt biztosít 
játszótér, park kialakításával. 
 
1év: Lehetőségek áttekintése, terület 
vizsgálata, hiányosságok 
feltérképezése,  
2év: Költségvetés, műszaki 
tervdokumentáció kidolgozása, 
pályázat benyújtása, anyagi források 
biztosítása, 
3-5 év: Folyamatos fejlesztések, 
korszerűsítések megvalósítása, 
amennyiben megfelelő mértékű anyagi 
fedezet áll rendelkezésre 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

A Családok Átmeneti 
Otthona melletti 
bányaterület rehabilitációja 
kapcsán Padragon 
alközpont létrehozására 
kerül sor játszótérrel, 
parkkal, közösségi tér 
kialakításával. 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 

2015. december 31.:  
Lehetőségek 
áttekintése 
2016. augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése, 
ütemterv, költségvetés 
elkészítése, műszaki 
dokumentáció 
elkészítése 
2018. augusztus 31.: 
Megvalósítás, 
amennyiben anyagi 
fedezet biztosított 

Elkészült 
dokumentáció: 
műszaki 
tervdokumentáci
ó, ütemterv, 
költségvetés 
Kialakított 
közösségi tér, 
játszótér, 
közösségi kertek 

Emberi, 
pénzügyi 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
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fenntarthatók. 

10 Közlekedés 
feltételeinek 
javítása (TOP-
3.1.1-2015) 

A külső városrészekre 
jellemzőbbek a nehéz anyagi 
helyzetben élők letelepedése. 
Ezek az emberek sok esetben 
munkanélküliek, emiatt rossz 
anyagi körülmények között 
élnek. Számukra a munkába járás 
is nagy anyagi terhet jelent. A 
bérletek árát a munkáltató csak 
részben vagy egyáltalán nem 
téríti meg ezért emiatt is újabb 
anyagi teher nehezedik az amúgy 
sem jó helyzetben élő 
emberekre. A fejlesztés révén a 
városrészben élők mobilitása 
növekszik. 

Cél a város külterületein élő nehéz 
helyzetben lévő lakosok munkába 
járásának megkönnyítése kerékpárút 
kialakításával. 
Az önkormányzat valamennyi stratégiai 
dokumentumával összhangban van 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

Kerékpárút kiépítése 
Padragon a meglévő 
kerékpárút folytatásaként 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 

2015. december 31.:  
Lehetőségek 
áttekintése 
2016. augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése, 
ütemterv, költségvetés 
elkészítése, műszaki 
dokumentáció 
elkészítése 
2018. augusztus 31.: 
Megvalósítás, 
amennyiben anyagi 
fedezet biztosított 

Elkészült 
dokumentáció: 
műszaki 
tervdokumentáci
ó, ütemterv, 
költségvetés 
Újonnan 
kialakított 
kerékpárút 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

11 Foglalkoztatási 
partnerség 
kialakítása, 
működtetése 
(TOP-5.1.2-15) 

Ajka város foglalkoztatói komoly 
munkaerőhiánnyal küzdenek. Az 
önkormányzat és a vállalkozások 
közös érdeke, hogy ez a 
probléma megoldódjon. A 
mélyszegénységben élők között 
vannak olyan emberek, akik 
visszavezethetők a 
munkavilágába. A 
mélyszegénységben élőkön kívül 
a nők, megváltozott 
munkaképességűek és 25 év 
alatti fiatalok között is vannak 
olyanok, akik segítésével 
hozzájárulhatunk a 
foglalkoztatási problémák 
megoldásához. Az ő 
bevonásukhoz azonban csak 
összefogással lehetséges. 

Cél a hátrányos helyzetű, 
mélyszegénységben élő, roma lakosság 
munkaerő-piacra történő 
visszatérésének támogatása. 
1év: Lehetőségek áttekintése, Paktum 
szervezet felülvizsgálata, 
együttműködő partnerek 
feltérképezése 
2év: Programterv kidolgozása, 
megfelelő szakértők felkutatása, 
pályázat benyújtása, anyagi források 
biztosítása, 
3-5 év: Projekt megvalósítása, 
amennyiben megfelelő mértékű anyagi 
fedezet áll rendelkezésre 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

Ajka Térségi Foglalkoztatási 
Partnerség szervezetének 
megújítása, hátrányos 
helyzetű, 
mélyszegénységben élők, 
nők, fiatalok képzése a 
munkaerő-piaci 
elvárásoknak megfelelően, 
munkába állásuk 
támogatása 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 

2015. december 31.:  
Lehetőségek 
áttekintése 
2016. augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése, 
ütemterv, költségvetés 
elkészítése, szakértők 
bevonása 
2018. augusztus 31.: 
Megvalósítás, 
amennyiben anyagi 
fedezet biztosított 

Elkészült 
dokumentáció: 
Ütemterv, 
költségvetés 
Paktumszervezet 
felállítása, 
működéséhez 
kapcsolódó 
dokumentumok 
elkészülése, 
foglalkoztatási 
helyzetelemzés, 
stratégia, 
akcióterv 
kidolgozása 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

12 Szociális város-
rehabilitáció 
(TOP -5.2.1-15) 

A hátrányos helyzetű lakosság 
körében alacsony az 
iskolázottság, a 
foglalkoztatottság, ennek 
következtében alacsony a 
jövedelmi szintjük, valamint 
egyre több háztartás küzd 

eladósodottsági, lakhatási 
problémákkal. A hátrányos 
helyzetből való kilábalás 
kulcskérdése, hogy a 
munkaerőpiacról kiszorult 
csoportok képesek-e visszatérni 

a munka világába. A tartós 
munkanélküliek minél régebb 

Lakosok és elsősorban a hátrányos 
helyzetű, mélyszegénységben élők 
számára a Családok Átmeneti Otthona 
közelében közösségi tér kialakítása a 
területi kiegyenlítés biztosítása és a 
közösségi kohézió kialakítása végett. 
1év: Lehetőségek áttekintése, 
hiányosságok feltérképezése,  
2év: Költségvetés, szükséges 
tanulmányok elkészítése, pályázat 
benyújtása, anyagi források biztosítása, 
3-5 év: A program megvalósítása, 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

Padragi alközpont 
kialakítása, közösségi terek, 
zöldterületek, játszótér 
létrehozásával 

Ajka Város 
Önkormányz
ata, Kristály-
völgy 
Egyesület 

2015. december 31.:  
Lehetőségek 
áttekintése 
2016. augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése, 
ütemterv, költségvetés 
elkészítése, 
megalapozó 
tanulmányok 
elkészítése 
2018. augusztus 31.: 

Elkészült 
dokumentáció: 
megalapozó 
tanulmányok, 
ütemterv, 
költségvetés 
megvalósított 
program jelenléti 
ívekkel 
alátámasztva 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
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óta állástalanok, annál nagyobb 

nehézségekkel kell 
megküzdeniük a nyílt 
munkaerőpiacon való 

elhelyezkedéssel. Az ő 
esetükben komplex 
programokra van szükség. 
Szükség van közösségi kohéziót 
erősítő programokra, amelyek 
célja a lakóhelyhez kötődés, 
lakókörnyezetért való 

felelősségvállalás erősítése, 
társadalmi izoláció 
megszüntetése, társadalmi 
kohézió erősítése. 
Szükség van a szociális és 
gyermekjóléti szolgáltatások, 

valamint az intenzív közösségi 

szociális munka fejlesztésére, a 
munkaerőpiaci beilleszkedését 
segítő tevékenységekre, 
valamint a közösségi kohéziót 
erősítő illetve a mentális 
problémák kezelését segítő 

szociális programok 
megvalósítására. 

amennyiben megfelelő mértékű anyagi 
fedezet áll rendelkezésre 

Megvalósítás, 
amennyiben anyagi 
fedezet biztosított 

akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

13 Munkalehetőség 
biztosítása a 
nehéz 
körülmények 
között élő helyi 
lakosok számára 
a 
városfejlesztési 
programok 
megvalósítása 
során (TOP-
2.1.3-15) 

A hátrányos helyzetű lakosság 
körében alacsony az 
iskolázottság, a 
foglalkoztatottság, ennek 
következtében alacsony a 

jövedelmi szintjük, valamint 
egyre több háztartás küzd 

eladósodottsági, lakhatási 
problémákkal. A nehéz anyagi 
helyzetből történő kilépés 
eszköze ezeknek az embereknek 

a munka világába történő 
visszavezetése. 

Cél a településen élő hátrányos 
helyzetű, mélyszegénységben élő aktív 
korú lakosság bevonása az 
önkormányzati fejlesztésekbe és ezek 
segítségével munkalehetőség 
biztosítása a célcsoport számára. 
1év: Foglalkoztatásba történő bevonás 
lehetőségeinek áttekintése  
2év: Program költségvetésének, 
szükséges tanulmányoknak az 
elkészítése, pályázat benyújtása, anyagi 
források biztosítása, bevonható 
célcsoport körének meghatározása 
3-5 év: A program megvalósítása 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

Előzetes felmérés készítése 
a programba bevonható 
emberekről. 

Önkormányzati 
infrastruktúra 
fejlesztésekbe 
mélyszegénységben élők, 
romák bevonása.  

Ajka Város 
Önkormányz
ata 

2015. december 31.:  
Lehetőségek 
áttekintése 
2016. augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése, 
ütemterv, költségvetés 
elkészítése, 
megalapozó 
tanulmányok 
elkészítése, bevonható 
célcsoport 
meghatározása 
2018. augusztus 31.: 
Megvalósítás, 
amennyiben anyagi 
fedezet biztosított 

Elkészült 
dokumentáció: 
megalapozó 
tanulmányok, 
ütemterv, 
költségvetés 
 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 A fogyatékkal élő 
gyermekek 
számára az 
oktatási 
intézmények 
teljes körű 
akadálymentesít
ése, speciális 
segítő eszközök 
beszerzése, 

Az ép értelmű, de testi, 
érzékszervi fogyatékkal élő 
gyermekek számára az oktatási 
intézményekben nem- vagy csak 
részben biztosítottak a 
feltételek. 

1év: Intézmények állapotfelmérése, 
hiányosságok feltérképezése 
2év: Anyagi források biztosítása, 
felkutatása, forrástérkép készítése 

3-5 év: Fejlesztések, korszerűsítések 
megvalósítása 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

A településen található 
intézményekben az ép 
értelmű, de testi, 
érzékszervi fogyatékkal élő 
gyermekek számára az 
oktatási intézményekben 
nem vagy csak részben 
biztosítottak a feltételek 8 
speciális eszközök hiánya, 
fény-, hangjelzések). Ezek 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Ajkai 
Tankerület 
(iskolák, 

2014. augusztus 31.:  
Szükségletfelmérés, 
állapotfelmérés 
2015. augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése 

2018. augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Elkészült 
dokumentáció: 
szükségletfelmér
és, ütemterv, 
forrástérkép, 
Felújított 
épületek száma 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
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korszerűsítése. megléte segítené az 
integrált oktatást. 

óvodák) kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

2 A hátrányos 
helyzetű 
gyermekek 
felzárkóztatását, 
tehetséggondozá
sát és 
integrációját 
elősegítő 
szolgáltatások 
ingyenessé és 
hozzáférhetővé 
tétele 

A roma származású és a 
halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek számára nem 
elérhetőek az olyan szakkörök, 
különórák, amelyek 
képességeiket fejlesztenék, és 
segítenék iskolai 
előmenetelüket, mert ezekért 
fizetni kell. 

1év:  Iskolai, egyéb programok 
felmérése, célcsoport feltérképezése, 
rászorulók kiszűrése 
2év: A rászorulók támogatása, 
szponzorok felkutatása, anyagi források 
bevonása 

3 év: A program folyamatos 
fenntartása, új támogatók bevonása 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

A roma, mélyszegénységben 
élő gyermekek számára 
anyagi okok miatt nem 
elérhetők azok a szakkörök, 
amelyekkel képességeiket 
fejleszteni tudják és 
segítenék iskolai 
előmenetelüket. 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Ajkai 
Tankerület 
(iskolák, 
óvodák) 

2014. augusztus 31.:  
Iskolán belüli, iskolán 
kívüli lehetőségek 
felkutatása, rászorulói 
kör meghatározása 
2015. augusztus 31.: 
ütemterv készítése, 
forrástérkép készítése, 
támogatók bevonása 

2018. augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Elkészült 
dokumentáció: 
iskolán belüli, 
iskolán kívüli 
lehetőség listája, 
ütemterv, 
forrástérkép, 
érintettek, 
rászorulók köre 
Szakkörök, 
fejlesztő 
programok 
összefoglalói, 
jelenléti ívei 

Támogatói lista 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

3 Ingyenes étkezés 
biztosítása a 
rászorulóknak. 

Éhező gyermekek problémája 1év:  Rászorulók feltérképezése, 
megoldási javaslatok kidolgozása 
2év: A rászorulók támogatása, 
szponzorok felkutatása, anyagi források 
bevonása 

3-5 év: A program folyamatos 
fenntartása, új támogatók bevonása. 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

Hétvégén nincsen 
közétkeztetés illetve ha 
elvétve, de akadnak olyan 
esetek, amikor egy család 
nem kap ingyenes ellátást, 
mert jövedelme meghaladja 
azt a határt, amely alatt a 
gyermekvédelmi támogatás 
megkaphatják ennek 
ellenére nem tudják 
biztosítani a rendszeres 
étkezést gyermekük 
számára. 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Ajkai 
Tankerület 
(iskolák, 
óvodák) 

2014. augusztus 31.: 
Érintettek körének 
meghatározása, 
megoldási lehetőségek 
kidolgozása 
2015. augusztus 31.: 
szolgáltatók bevonása, 
forrástérkép készítése, 
támogatók felkutatása 

2018. augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Elkészült 
dokumentáció: 
megoldási 
javaslatok, 
forrástérkép, 
érintettek, 
rászorulók köre 

Támogatói lista 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

4 Szakemberképzé
s, felkutatás, 
adatbázis 
vezetése, 

Gyermekek neveléséhez 
szükséges szakember hiány( 
Iskolapszichológus, fejlesztő 
pedagógus hiánya), logopédusi 

1év:  Hiányosságok feltérképezése 
2év: Anyagi források felkutatása, 
bevonása, szakember képzés 
támogatása, megvalósítása 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 

Az ajkai intézményekben 
jellemző a szakember hiány. 
Nincs elég 
iskolapszichológus, fejlesztő 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Klebelsberg 

2014. augusztus 31: 
Hiányosságok 
feltérképezése, 
forrástérkép készítése 

Szakemberek 
létszámának 
növekedése, 
ellátás 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
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szakember 
hálózat 
kiépítése.  

ellátás hiánya nagycsoportos kor 
alatt 

3-5 év: A program folyamatos 
fenntartása 

dokumentumá
val 
összhangban 
van 

pedagógus, illetve 
nagycsoportos kor alatt 
nem kötelező logopédus, 
pedig sok esetben javasolt 
lenne. 

Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Ajkai 
Tankerület 
(iskolák, 
óvodák) 
Térségi 
Családsegítő 
és Gondozási 
Központ, 

2015. augusztus 31.: 
Képzések szervezése, 
támogatása 

2018. augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

színvonalának 
javulása 

pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

5 Szülők bevonása 
az iskola, óvoda 
életébe, mentori 
hálózat 
kialakítása 

Szülők sok esetben nem 
érdeklődnek a gyermekek iránt, 
nem megfelelő szülői 
magatartás, példamutatás 
hiánya. 

1év: Gyermekük iránt nem érdeklődő 
szülők beazonosítása, bevonási 
lehetőségek kidolgozása 
2év: Anyagi források felkutatása, 
bevonása, mentori hálózat kialakítása 
védőnők, tanárok, óvónők bevonásával 

3-5 év: A program folyamatos 
fenntartása 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

Sok esetben jellemző a 
szülők közönyössége 
gyermekük iskolai, óvodai 
élete iránt. Intézkedés célja 
a szülők bevonása 
gyermekük iskolai, óvodai 
életébe. 

Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Ajkai 
Tankerület 
(iskolák, 
óvodák) 
Térségi 
Családsegítő 
és Gondozási 
Központ, 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 

2014. augusztus 31: 
Érintettek körének 
meghatározása, 
megoldási javaslatok 
kidolgozása 
2015. augusztus 31.: 
Forrástérkép készítése, 
mentori hálózat 
szervezése 

2018. augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Szülők 
aktivitásának 
növelése, szülők 
részvétele az 
intézmény 
életében, 
rendezvényeken 
történő 
részvételük 
erősödése, 
gyermekeik 
problémáira 
történő nagyobb 
odafigyelés. 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

6 Gyermekvédelmi 
felelős munkakör 
megtartása 

Szeptembertől az iskola 
fenntartója dönthet 
gyermekvédelmi felelős 
alkalmazásáról, anyagi okok 
miatt félő, hogy nem 
alkalmaznak 

1év:  Gyermekvédelmi felelősök 
feltérképezése az iskolákban 
2év: Anyagi források felkutatása, 
bevonása a továbbfoglalkoztatás 
érdekében 

3-5 év: Munkakör folyamatos 
fenntartása 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

Jelenleg minden iskolában 
van gyermekvédelmi felelős, 
azonban szeptembertől az 
iskola fenntartója dönthet a 
felelős további 
foglalkoztatásáról. Anyagi 
okok miatt félő, hogy egyes 
iskolákban az új tanévben 
már nem lesz 
gyermekvédelmi felelős. Cél 
ezen személyek megtartása. 

Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Ajkai 
Tankerület 
(iskolák, 
óvodák) 
 

2014. augusztus 31: 
Iskolák feltérképezése 
2015. augusztus 31.: 
Anyagi források 
felkutatása 

2018. augusztus 31.: 
Folyamatos munkakör 
fenntartás 

Ellátás 
színvonalának 
megtartása, 
javulása 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
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intézkedések 
fenntarthatók. 

7 Tipegő-ház 
kialakítása  

0-3 éves korú gyermekek – 
tápszer és gyógyszer kiváltása 
problémát jelent, 
szakrendelésre, utógondozásra 
(pl. koraszülött) nem tudják 
elvinni a gyermeket (útiköltség, 
meglévő gyermekek felügyelete 
nem megoldott), a szemüveget, 
vagy más gyógyászati 
segédeszközt nem tudják 
kiváltani, gyakori a nem 
megfelelő összetételű 
táplálkozás, esetenként  

1év: Rászorulók körének 
meghatározása, igények felmérése  
2év: Lehetséges helyszínek 
számbavétele, költségvetés elkészítése,  
anyagi források felkutatása 

3-5 év: Anyagi háttér megléte esetén a 
kivitelezés megkezdése 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

A szülők rossz anyagi 
helyzete miatt sokszor 
gondot okoz a gyermekek 
tápszerének, 
gyógyszereinek, szükséges 
orvosi segédeszközeinek 
kiváltása. Számos esetben a 
szülő nem viszi 
utógondozásra a gyermeket 
vagy mert nem tudja az 
útiköltséget fizetni vagy 
mert a többi gyermekét 
nem tudja kire hagyni. 
Sokszor előfordul a nem 
megfelelő táplálkozás, 
éhezés is ezeknél a 
családoknál. Cél, hogy egy 
segítő intézményt alakítsunk 
ki a város területén. 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Térségi 
Családsegítő 
és Gondozási 
Központ, 

2014. augusztus 31: 
Érintettek körének 
meghatározása, 
igényfelmérés 
2015. augusztus 31.: 
Költségvetés 
összeállítása, 
szakember igény 
megállapítása, 
forrástérkép 
elkészítése 

2018. augusztus 31.: 
Program 
megvalósítása 

Tipegő ház 
kialakítása 
Kihasználtsága 

Problémás 
esetek számának 
csökkenése 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

8 Városi 
intézmények 
felújítása (TOP-
.1.4.1-15) 
Egészségügyi 
alapellátást 
biztosító 
intézmények 
rekonstrukciója 
(TOP-4.1.1-15) 

A városban található 
intézmények (alapellátást nyújtó 
intézmények, oktatást-nevelést 
nyújtó intézmények) egy része 
felújításra szorul, leromlott 
állapotban van. Sok esetben nem 
vagy csak részben 
akadálymentesített. Emiatt 
területi egyenlőtlenségek 
alakultak ki. Az egyenlő 
hozzáférés biztosítása érdekében 
szükséges ezeknek az 
egyenlőtlenségeknek a 
megszüntetése. 
 

Cél a területi egyenlőtlenségek 
megszüntetése az ellátó rendszerben, 
akadálymentesítés biztosítása, 
szolgáltatások magasabb színvonalú 
ellátása. 
1év: Épületek állapotfelmérése, 
hiányosságok feltérképezése, 
lehetőségek áttekintése 
2év: Költségvetés, műszaki 
tervdokumentáció kidolgozása, 
pályázat benyújtása, anyagi források 
biztosítása, 
3-5 év: Folyamatos fejlesztések, 
korszerűsítések megvalósítása, 
amennyiben megfelelő mértékű anyagi 
fedezet áll rendelkezésre 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van. 

Óvoda illetve védőnői 
szolgálat épületének 
korszerűsítése, felújítása, 
akadálymentesítése. 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 

2015. december 31.:  
Szükségletfelmérés, 
lehetőségek 
áttekintése 
2016. augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése, 
ütemterv, költségvetés 
elkészítése, műszaki 
dokumentáció 
elkészítése 
2018. augusztus 31.: 
Megvalósítás, 
amennyiben anyagi 
fedezet biztosított 

Elkészült 
dokumentáció: 
szükségletfelmér
és, műszaki 
tervdokumentáci
ó, ütemterv, 
költségvetés 
Felújított, 
korszerű épület 
 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

9 Képzést és 
foglalkoztatást 
segítő 
innovációs 
központ 
kialakítása (TOP 
1.1.1-15) 

A demográfiai mutatók alapján a 

település lakosságszáma 
csökken, jellemző az elöregedés 
folyamata, valamint a fiatalok 
elvándorlása. A városban az 
egyik fő feladat a fiatal 
generáció helyben tartása és a 
lokális munkaerő-piaci 

igényeihez történő orientációja.  
Ajkán a munkáltatók jelzései 
alapján munkaerő-hiányról 
beszélhetünk. A munkáltatók 
igényelnék a duális képzés 
bevezetését. A településen nincs 

Képzést, munkába állást segítő 
innovációs központ kialakítása, amely 
megteremti a duális képzés 
biztosításának alapjait és hozzájárul a 
munkaerő-piaci igényekhez történő 
oktatás folytatásához. 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van. 

Innovációs központ 
létesítése az ipari park 
területén a foglalkoztatók 
összefogásával. 

Főnix Park 
Kft. 
 
 

2015. december 31.:  
Lehetőségek 
áttekintése 
2016. augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése, 
ütemterv, költségvetés 
elkészítése, szakértők 
bevonása, szükséges 
műszaki 
dokumentáció, 

Elkészült 
dokumentáció: 
Ütemterv, 
költségvetés, 
műszaki 
dokumentáció, 
egyéb 
tanulmányok 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
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olyan intézmény, ahol mód 

lenne a munkaerő-piaci 
igényekhez alkalmazkodó 
képzés és gyakorlat 

megszerzésére a fiatalok 
számára. 

tanulmány elkészítése 
2018. augusztus 31.: 
Megvalósítás, 
amennyiben anyagi 
fedezet biztosított 

már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

10 Gyerekek 
hasznos 
szabadidő 
eltöltését segítő 
fejlesztések 
megvalósítása, 
városi 
zöldterületek 
kialakítása (TOP-
2.1.2-15) (TOP – 
2.1.1-15) 

A gyerekeknél, fiataloknál a 
közösségi élet fejlesztésre 
szorul, kevés az aktív 
kikapcsolódási lehetőség, a 
közösségi tér, a zöldterületek 
állapota nem megfelelő.  
Emellett Ajka hátrányos 

helyzetű városrészeiben 
hiányoznak a gyermekek, 
fiatalok kikapcsolódási 
lehetőségei.  

A gyerekek és a fiatalok hasznos 
és tartalmas szabadidejének 
eltöltése érdekében a közösségi 
terek rekonstrukciója szükséges. 
Ennek köszönhetően a területi 
egyenlőtlenségek megszűnnek, a 
szolgáltatásokhoz jobb 
hozzáférés alakul ki. Megvalósul 
a városi zöldterületek fejlesztése, 
közösségi játszóterek kialakítás a 
gyerekek mozgásigényének és 
fejlődésének érdekében. 
A szervezett közösségi, 
szabadidős programok elősegítik 
a gyerekek és a fiatalok 
szabadidejének hasznos és 

kulturált eltöltését ezáltal 
hozzájárulnak a lakosság 
egészséges életmódjának 
kialakításához, 
szemléletformálásához, 
kulturális értékeinek 
megjelenítéséhez, 

fejlesztéséhez, a helyi 
közösségek, a helyi identitás 

megerősítéséhez.  

 

Cél a gyerekek, fiatalok számára 
hasznos és tartalmas szabadidő 
eltöltését lehetővé tevő terek 
kialakítása mind szabadban mind pedig 
zárt térben. 
1év: Lehetőségek áttekintése 
2év: Szükséges tanulmányok, műszaki 
tervdokumentáció elkészítése, pályázat 
benyújtása, anyagi források biztosítása, 
3-5 év: Projekt megvalósítása, 
amennyiben megfelelő mértékű anyagi 
fedezet áll rendelkezésre 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van. 

Kossuth park rendbetétele, 
ifjúsági központ kialakítása 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 

2015. december 31.:  
Lehetőségek 
áttekintése 
2016. augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése, 
ütemterv, költségvetés 
elkészítése, szükséges 
műszaki 
dokumentáció, 
tanulmány elkészítése 
2018. augusztus 31.: 
Megvalósítás, 
amennyiben anyagi 
fedezet biztosított 

Elkészült 
dokumentáció: 
Ütemterv, 
költségvetés, 
műszaki 
dokumentáció, 
egyéb 
tanulmányok 
 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

11 Közlekedés 
feltételeinek 
javítása (TOP-
3.1.1-15) 

Ajkán több helyen található 
kerékpárút, amelyek lehetőséget 
biztosítanak a gyerekek számára 
szabadidejük hasznos 
eltöltésére. Ennek ellenére a 
település kerékpárút 
hálózatának további fejlesztése 
szükséges, mivel még nincs 
mindenhol kiépített kerékpárút. 
ahol a gyerekek biztonságosan 

Városi zöldterületek fejlesztése, 
közösségi játszóterek kialakítás a 
gyerekek mozgásigényének és 
fejlődésének érdekében. 
1év: Lehetőségek áttekintése, 
hiányosságok feltérképezése,  
2év: Költségvetés, műszaki 
tervdokumentáció kidolgozása, 
pályázat benyújtása, anyagi források 
biztosítása, 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van. 

Városi zöldterületek 
fejlesztése, közösségi 
játszóterek kialakítás a 
gyerekek mozgásigényének 
és fejlődésének érdekében. 

 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 

2015. december 31.:  
Lehetőségek 
áttekintése 
2016. augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése, 
ütemterv, költségvetés 
elkészítése, műszaki 
dokumentáció 
elkészítése 

Elkészült 
dokumentáció: 
műszaki 
tervdokumentáci
ó, ütemterv, 
költségvetés 
Újonnan 
kialakított 
kerékpárút 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
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biciklizhetnek. 3-5 év: Folyamatos fejlesztések, 
korszerűsítések megvalósítása, 
amennyiben megfelelő mértékű anyagi 
fedezet áll rendelkezésre 

2018. augusztus 31.: 
Megvalósítás, 
amennyiben anyagi 
fedezet biztosított 

kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Nőkre szabott 
foglalkoztatási 
programok 
kezdeményezése
, családbarát 
munkahelyek 
létrehozása.  

A nőket, elsősorban a gyermekes 
anyákat fokozottabban érinti a 
munkanélküliség, nehezebben 
találnak munkát. 

1év: Atipikus foglalkoztatási 
lehetőségek feltérképezése, 
munkáltatók bevonása 
2év: Atipikus foglalkoztatási 
lehetőségek, családbarát munkahely 
lehetőségének bemutatása a 
munkáltatók számára, pályázati 
lehetőségek vizsgálata 

3-5 év: Programok elindítása 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

A gyermekes anyák 
nehezebben találnak 
munkát, hiszen a gyermekek 
ellátása miatt nem tudnak 
annyira rugalmasak lenni, 
mint a gyermeknélküliek és 
a férfiak. Családbarát 
munkahelyek, 
foglalkoztatási programok 
elindítása jelen intézkedés 
célja. 

Veszprém 
Megyei 
Kormányhiv
atal 
Munkaügyi 
Központja 
Foglalkoztat
ók 
Ajka Térségi 
Foglalkoztat
ási 
Partnerség 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 

2014. augusztus 31.:  
Szükségletfelmérés, 
helyzetfeltárás, 
munkáltatók bevonása 
2015. augusztus 31.: 
Program bemutatása, 
amennyiben a 
pénzügyi források 
adottak 

2018. augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Elkészült 
dokumentáció: 
szükségletfelmér
és, 
helyzetfeltárás, 
ütemterv, 
forrástérkép, 
atipikus 
foglalkoztatási 
lehetőségek 
bevezetése, 
családbarát 
munkahelyek 
számának 
növelése 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

2 Kedvezményekke
l, pályázatokkal, 
adókedvezmény
ekkel a jelenlegi 
körülmények 
javítása 

Munkahelyek hiánya 1.év:   Munkáltatói igények felmérése 
valamint a kedvezmények 
lehetőségének vizsgálata. 

2.év:  Kedvezménynyújtási rendszer 
kidolgozása, ennek fedezetéül szolgáló 
anyagi lehetőségek vizsgálata 

3-5.év:Foglalkoztatás nyomonkövetése, 
kedvezmények érvényesítése a 
munkáltatóknak 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

A munkanélküliség 
problémája nem csak az 50 
év felettieket, a romákat 
sújtja, hanem a nőket is. 
Hiszen nekik rengeteg 
kötelezettségük van 
családjuk felé és emitt sok 
esetben nem tudnak 
folyamatos műszakban vagy 
több műszakos 
munkarendben 
elhelyezkedni. Elmondható, 
hogy az ő lehetőségeik 
korlátozottak. Az előbbi 
pontban kifejtett 
intézkedési terv 
megerősítésének egyik 
eszköze a településen a 
munkáltatók számára 
nyújtott kedvezmények 
bevezetése vagy bővítése, 
amely által lehetőség nyílik 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 

2014. augusztus 31.:  
szükségletfelmérés, 
helyzetfeltárás 
2015. augusztus 31.: 
ütemterv készítése, 
forrástérkép készítése, 
program  kidolgozása 

2018. augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Elkészült 
dokumentáció: 
szükségletfelmér
és, 
helyzetfeltárás, 
ütemterv, 
programterv, 
forrástérkép 

Munkanélküliség
i adatok 
változása 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 
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új munkahelyek 
megteremtésére. 

3 Családbarát 
program, 
önkéntes 
gyermekfelügyel
et 

Dolgozó édesanya, gyermek 
betegsége esetén nem tud 
gyermekkel otthon maradni, 
mert fél, hogy elveszíti az állását 

1év: Rászorulók körének 
meghatározása, igények felmérése, 
lehetőségek számbavétele 
2év: Bevonható önkéntesek 
felkutatása, önkéntesség 
lehetőségének meghirdetése 

3-5 év: Program működtetése 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

A gyermeküket egyedül 
nevelő anyák esetén 
jellemző probléma, hogy 
gyermeke betegsége esetén 
nem tud otthon maradni, 
mert félti állását a 
munkából való kimaradása 
miatt. Cél önkéntes alapon 
működő gyermekfelügyelet 
biztosítása, családbarát 
programok bevezetzése. 

Térségi 
Családsegítő 
és 
Gondozási 
Központ, 
Kristályvölgy 
Egyesület 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 

2014. augusztus 31: 
Érintettek körének 
meghatározása, 
igényfelmérés 
2015. augusztus 31.: 
Önkéntesek 
felkutatása 

2018. augusztus 31.: 
Program 
megvalósítása 

Igénybe vehető 
szolgáltatások 
számának 
növekedése 
Ellátottak 
számának 
növekedése 

Elégedettség 
mérése 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

4 Atipikus 
foglalkoztatási 
formák 
bevezetése, 
erősítése. 
Családon belüli 
munkamegosztás 
fontosságának 
szemléltetése  

Probléma a gyermekvállalás 
utáni munkavégzés nehézségei 
(gyermek betegsége, az anya 
otthoni feladatai). 

1év: Atipikus foglalkoztatási 
lehetőségek feltérképezése, 
munkáltatók bevonása 
2év: Atipikus foglalkoztatási 
lehetőségek ismertetése a munkáltatók 
számára, pályázati lehetőségek 
vizsgálata, rendezvények, családi 
programok lebonyolítása a 
munkamegosztás jegyében 

3-5 év: Program működtetése 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

A gyermeket nevelő nőkre 
nagy terhet ró családjuk 
ellátása a munka mellett. 
Emiatt elhelyezkedési 
lehetőségeik is 
korlátozottak, nehezebben 
tudnak például több 
műszakos munkarendben 
elhelyezkedni. Atipikus 
foglalkoztatási formák 
bevezetésével valamint a 
családon belüli 
munkamegosztás 
fontosságának férfiak 
számára történő 
elfogadtatásával elő lehet 
segíteni a nők munkába 
állását, helyzetük javulását. 

Veszprém 
Megyei 
Kormányhiva
tal 
Munkaügyi 
Központja 
Ajka Térségi 
Foglalkoztat
ási 
Partnerség, 
foglalkoztató
k 

2014. augusztus 31.:  
Szükségletfelmérés, 
helyzetfeltárás, 
munkáltatók bevonása 
2015. augusztus 31.: 
Program elindítása, 
rendezvények 
lebonyolítása, 
foglalkoztatási formák 
bevezetése,amennyibe
n a pénzügyi források 
adottak valamint a 
munkáltatók 
fogékonyak a 
megvalósításra 

2018. augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Elkészült 
dokumentáció: 
szükségletfelmér
és, 
helyzetfeltárás, 
ütemterv, 
forrástérkép, 
atipikus 
foglalkoztatási 
lehetőségek 
bevezetése, , 
rendezvények, 
programok 
lebonyolítása a 
munkamegosztás 
jegyében 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

5 Tipegő-ház  
kialakítása. 
Gyermekfelügyel
et biztosításához, 
Tipegőház 
kialakításához 
kapcsolódó 
épületek 
korszerűsítése, 
akadálymentesít
ése. 

Várandós anyák körében 
megfigyelhető a növekvő számú 
szociális veszélyeztetettség, 
ennek következtében nem 
megfelelő táplálkozás, 
gyógyszerek kiváltásának 
nehézsége, hiánya, dohányzás 
problémája.  

1év: Rászorulók körének 
meghatározása, igények felmérése, 
helyzetértékelés készítése, lehetséges 
helyszínek tanulmányozása 
2év: Költségvetés elkészítése, pályázati 
lehetőségek, anyagi források 
felkutatása 

3-5 év: Anyagi háttér megléte esetén a 
kivitelezés megkezdése 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

A Tipegő ház funkciójával 
már a gyermekek fejezetben 
foglalkozott a program, 
azonban a ház segítséget 
nyújthat a gyermek 
megőrzésben is. Hiszen a 
nők munkavállalása 
nehézkesebb, ha gyermekük 
van és nincs kire hagyni. 
Jelenleg a településen nem 
működik ilyen intézmény, 

Térségi 
Családsegítő 
és Gondozási 
Központ, 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 

2014. augusztus 31: 
Érintettek körének 
meghatározása, 
igényfelmérés, 
helyszínek 
számbavétele 
2015. augusztus 31.: 
Költségvetés 
összeállítása, 
szakember igény 
megállapítása, 

Tipegő ház 
kialakítása 
Kihasználtsága 

Problémás 
esetek számának 
csökkenése 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
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ennek kialakítása is cél régi 
épület korszerűsítésével 
vagy új épület kialakításával, 
amennyiben a pénzügyi 
erőforrások biztosítottak. 

Az intézkedés célja  
Tipegőház kialakítása. 

forrástérkép 
elkészítése, pénzügyi 
források biztosítása 

2018. augusztus 31.: 
Program 
megvalósítása, 
amennyiben anyagi 
források lehetővé 
teszik 

már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Szolgáltatások 
bővítése 
önkéntesek 
bevonásával 
szociális 
városrehabilitáci
ó keretében 
(TOP-5.2.1-15) 

A városban az idősek aránya 
egyre emelkedő tendenciát 
mutat, és nagy számban élnek 
egy személyes háztartásban 
rossz anyagi körülmények között. 
Rájuk az elmagányosodás 
jellemző. Hozzátartozók távol 
laknak, vagy nincsenek, illetve 
nem tartják a kapcsolatot. 

1év: Rászorulók körének 
meghatározása, igények felmérése, 
lehetőségek számbavétele 
2év: Bevonható önkéntesek 
felkutatása, önkéntesség 
lehetőségének meghirdetése 

3-5 év: Program működtetése 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

A város lakossága öregedő, 
egyre több az időskorú, 
egyedül élő ember. Közülük 
többen rossz anyagi 
körülmények között élnek. 
Rájuk jellemző leginkább az 
elmagányosodás, hiszen 
rokonaik messze laknak 
vagy nincsenek, nem tartják 
egymással a kapcsolatot. 
Anyagi helyzetük miatt 
pedig nem járnak el sehova 
sem. Cél önkéntesek 
bevonásával az ellátások 
színvonalának fejlesztése, 
elmagányosodás 
folyamatának megállítása. 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Térségi 
Családsegítő 
és Gondozási 
Központ, 
Kristályvölgy 
Egyesület 

2014. augusztus 31: 
Érintettek körének 
meghatározása, 
igényfelmérés 
2015. augusztus 31.: 
Önkéntesek 
felkutatása 

2018. augusztus 31.: 
Program 
megvalósítása 

Igénybe vehető 
szolgáltatások 
számának 
növekedése 
Ellátottak 
számának 
növekedése 

Elégedettség 
mérése 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

2 Megelőző 
intézkedések 
bevezetése, 
erősítése az 
idősekkel 
szembeni 
bűnelkövetések 
csökkentése 
érdekében.  

Az idősek kiszolgáltatott 
helyzetben vannak a 
bűnelkövetőkkel szemben. 

1év: Leginkább kiszolgáltatott, 
veszélyeztetett emberek felkutatása, 
együttműködési lehetőségek 
feltérképezése, kapcsolatfelvétel a 
polgárőrséggel, rendőrséggel 
2év: Bevonható önkéntesek, 
szomszédok felkutatása   

3-5 év: Program működtetése 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

Az idősekkel szemben 
gyakoriak a bűnelkövetések, 
elsősorban a lopások 
jellemzőek. Az egyedül élők 
vannak különösen 
kiszolgáltatott helyzetben, 
ezért a legfontosabb feladat 
a megelőzés. Intézkedés 
lényege az idősek ellen 
elkövetett bűnesetek 
számának csökkentése. 

Rendőrség, 
Polgárőrség, 
Nyugdíjas 
Klubok, Ajka 
Város 
Önkormányz
ata 

2014. augusztus 31: 
Érintettek körének 
meghatározása, 
együttműködési 
lehetőségek, 
résztvevők körének 
meghatározása 
2015. augusztus 31.: 
Önkéntesek 
felkutatása, ütemterv 
kidolgozása 

2018. augusztus 31.: 
Program 
megvalósítása 

Bevont 
szervezetek 
száma, 
Programban 
résztvevő idősek 
száma 

Bűnelkövetések 
számának 
csökkenése 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

3 Figyelőhálózat 
megszervezése, 
önkéntesek 

Téli időszakban fokozott 
veszélyeknek vannak kitéve, 
kihűlés, fagyhalál. 

1év: Leginkább kiszolgáltatott, 
veszélyeztetett emberek felkutatása, 
együttműködési lehetőségek 

Az 
önkormányzat 

Az egyedül élő, rossz anyagi 
körülmények között levő 

Rendőrség, 
Polgárőrség, 
Nyugdíjas 

2014. augusztus 31: 
Érintettek körének 
meghatározása, 

Bevont 
szervezetek 
száma, 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
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bevonásával. feltérképezése,  
2év: Bevonható önkéntesek, 
szomszédok felkutatása   

3-5 év: Program működtetése 

valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

idős emberek a téli 
időszakban fokozott 
veszélynek vannak kitéve. 
Intézkedés célja az 
időskorúak támogatása, a 
kihűlések megelőzése. 

Klubok, Ajka 
Város 
Önkormányz
ata, 
Kristályvölgy 
Egyesület 

együttműködési 
lehetőségek, 
résztvevők körének 
meghatározása 
2015. augusztus 31.: 
Önkéntesek 
felkutatása,  

2018. augusztus 31.: 
Program 
megvalósítása 

Programban 
résztvevő idősek 
száma 

Veszélyeztetett 
idősek számának 
csökkenése 

tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

4 Nyugdíjasok 
összeköltözéséne
k, nyugdíjas 
otthonba 
történő költözés 
támogatása, 
segítése.  

A kisnyugdíjasok helyzete a 
legproblémásabb, leginkább 
akkor, amikor özveggyé válnak. 
 

1év: Leginkább veszélyeztetett 
emberek felkutatása, program 
koordinálók bevonása 
2év: Együttműködési lehetőségek 
feltérképezése   

3-5 év: Program működtetése 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

Egyedül élő, rossz anyagi 
körülmények között levő 
nyugdíjasok nem tudják 
lakásukat fenntartani, 
esetlegesen adósságot 
halmoznak fel illetve 
könnyen elmagányosodnak. 
Intézkedéssel az időskori 
elmagányosodást, az 
összeköltözések motiválását 
kívánjuk elérni. 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Térségi 
Családsegítő 
és 
Gondozási 
Központ, 
Nyugdíjas 
Klubok 

2014. augusztus 31: 
Érintettek körének 
meghatározása, 
együttműködési 
lehetőségek, 
résztvevők körének 
meghatározása, 
program koordinálók 
bevonása 
2015. augusztus 31.: 
Együttműködési 
megállapodások 
megkötése 

2018. augusztus 31.: 
Program 
megvalósítása 

Programban 
résztvevő idősek 
száma 
Programban 
résztvevő 
koordinálók 
száma 
Összeköltözések 
száma 
Lakás eladások, 
bérbeadások 
száma 

Elmagányosodás 
csökkenése 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

5 Intézmények 
korszerűsítése, 
akadálymentesít
ése, felújítása. 

Nyugdíjas klubok, városi 
intézmények, szabadidő 
eltöltéséhez kapcsolódó helyek, 
helyszínek nem megfelelő 
állapota, teljes körű 
akadálymentesítés hiánya. 

1év: Intézmények, középületek, 
közterületek állapotfelmérése, 
hiányosságok feltérképezése 
2év: Anyagi források biztosítása, 
felkutatása, forrástérkép készítése 

3-5 év: Fejlesztések, korszerűsítések 
megvalósítása, amennyiben megfelelő 
mértékű anyagi fedezet áll 
rendelkezésre 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

A város vezetése kiemelt 
figyelmet fordít az 
intézmények, középületek, 
közterületek 
akadálymentesítésére. 
Ennek ellenére akadnak 
még hiányosságok, habár 
folyamatosak a felújítások, 
korszerűsítések a városban. 
Cél a város intézményeinek, 
közterületeinek teljes körű 
akadálymentesítése. 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 

2014. augusztus 31.:  
Szükségletfelmérés, 
állapotfelmérés 
2015. augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése 

2018. augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Elkészült 
dokumentáció: 
szükségletfelmér
és, ütemterv, 
forrástérkép, 
Felújított 
épületek, 
közterületek 
száma 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
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folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Épületkorszerűsí
tés, bővítés vagy 
másik épületbe 
történő 
költözés.(TOP-
4.2.1-15) 

A Molnár Gábor Műhely 
Alapítvány nappali ellátást 
valamint munka lehetőséget 
biztosít a helyszínen bedolgozói 
munkát is végeznek. Sokan 
szeretnének itt ellátást igényelni 
vagy munkába állni, azonban az 
épület alapterülete nem 
elegendő a férőhelyek 
bővítésére. Emiatt új épületre 
vagy a régi bővítésére lenne 
szükség. 

Cél a nappali ellátást biztosító 
intézmény fejlesztése, ezáltal férőhely 
bővítés megvalósítása, ellátottak 
számának növelése. 
1év: Épület állapotfelmérése, 
hiányosságok feltérképezése, 
lehetőségek áttekintése 
2év: Költségvetés, műszaki 
tervdokumentáció kidolgozása, 
pályázat benyújtása, anyagi források 
biztosítása, 

3-5 év: Folyamatos fejlesztések, 
korszerűsítések megvalósítása, 
amennyiben megfelelő mértékű anyagi 
fedezet áll rendelkezésre 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

A Molnár Gábor Műhely 
Alapítvány nappali ellátást 
valamint munka lehetőséget 
biztosít a helyszínen 
bedolgozói munkát is 
végeznek. Sokan 
szeretnének itt ellátást 
igényelni vagy munkába 
állni azonban az épület 
alapterülete nem elegendő 
a férőhelyek bővítésére. 
Emiatt a régi bővítésére 
lenne szükség. 

Molnár 
Gábor 
Műhely 
Alapítvány 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 

2015. december 31.:  
Szükségletfelmérés, 
lehetőségek 
áttekintése 
2016. augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése, 
ütemterv, költségvetés 
elkészítése, műszaki 
dokumentáció 
elkészítése 
2018. augusztus 31.: 
Megvalósítás, 
amennyiben anyagi 
fedezet biztosított 

Elkészült 
dokumentáció: 
szükségletfelmér
és, műszaki 
tervdokumentáci
ó, ütemterv, 
költségvetés 
Felújított, 
korszerű épület 

Férőhelyek 
számának 
növelése 

 

 
Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

2 Fecskeház 
kialakítása, 
fogyatékkal élők 
nappali 
ellátásának igény 
szerinti 
megteremtése  

A szülők nagyon kifáradnak, és 
nem tudnak kiszakadni a 
mindennapi fogyatékos 
gondozásból. 

1év: Helyzetfeltárás, igényfelmérés, 
lehetőségek áttekintése 
2év: Anyagi források biztosítása, 
felkutatása, forrástérkép készítése, 
lehetséges helyszínek felkutatása, 
költségvetés kidolgozása 

3-5 év: Fejlesztések, korszerűsítések 
megvalósítása, amennyiben megfelelő 
mértékű anyagi fedezet áll 
rendelkezésre 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

Fogyatékkal élők nevelése 
nagy terhet ró a szülőkre, 
hiszen állandó felügyeletre 
van szükségük. Emiatt a 
szülők nem tudnak pihenni, 
ügyeiket intézni. Szükség 
lenne egy olyan 
intézményre, ahol nem csak 
a nappali ellátás megoldott, 
hanem akár az esti, éjszakai 
is vagy esetleg a hosszabb 
ideig tartó, (amely akár 2 
hét is lehet) felügyelet. 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Molnár 
Gábor 
Műhely 
Alapítvány 

2014. augusztus 31.:  
Szükségletfelmérés, 
lehetőségek 
áttekintése 
2015. augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése, 
ütemterv, költségvetés 
elkészítése 

2018. augusztus 31.: 
Megvalósítás, 
amennyiben anyagi 
fedezet biztosított 

Elkészült 
dokumentáció: 
szükségletfelmér
és, ütemterv, 
forrástérkép, 
felújított, 
korszerű épület, 
ellátottak 
számának 
növekedése 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

3 Különböző 
kedvezményekke
l, pályázatokkal, 
adókedvezmény
ekkel a jelenlegi 
körülmények 
javítása. 

Munkahelyek hiánya 1.év:   Munkáltatói igények felmérése 
valamint a kedvezmények 
lehetőségének vizsgálata. 

2.év:  Kedvezménynyújtási rendszer 
kidolgozása, ennek fedezetéül szolgáló 
anyagi lehetőségek vizsgálata 

3-5.év:Foglalkoztatás nyomonkövetése, 
kedvezmények érvényesítése a 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

A fogyatékossággal élő 
emberek, és az egyéb 
megbetegedés miatti 
megváltozott 
munkaképességű 
munkavállalók a nyílt 
munkaerő-piacon nem 
tudnak elhelyezkedni, mert 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 
 

2014. augusztus 31.:  
szükségletfelmérés, 
helyzetfeltárás 
2015. augusztus 31.: 
ütemterv készítése, 
forrástérkép készítése, 
program  kidolgozása 

2018. augusztus 31.: 

Elkészült 
dokumentáció: 
szükségletfelmér
és, 
helyzetfeltárás, 
ütemterv, 
programterv, 
forrástérkép 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
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munkáltatóknak a „teljesítmény” 
produkálása maximális testi-
értelmi-mentális 
egységességet kíván. 
Emellett még nehezítő 
körülménynek számít a 
mozgássérültek munkába 
állásánál, hogy a 
munkahelyek nem 
akadálymentesítettek. A 
munkáltatókat érdekeltté 
kell tenni munkahelyek 
teremtésére illetve 
fogyatékosok 
foglalkoztatására. 

folyamatos 
megvalósítás 

Munkanélküliség
i adatok 
változása 

Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

4 Épületek 
korszerűsítése, 
teljes körű 
akadálymentesít
ése esetleges 
átszervezés  

Az iskolákban, óvodákban nincs 
mindenhol megoldva a teljes 
akadálymentesítés.   

1év: Intézmények állapotfelmérése, 
hiányosságok feltérképezése 
2év: Anyagi források biztosítása, 
felkutatása, forrástérkép készítése 

3-5 év: Fejlesztések, korszerűsítések 
megvalósítása, amennyiben a pénzügyi 
fedezet biztosított rá. 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

A településen található 
intézményekben az ép 
értelmű, de testi, 
érzékszervi fogyatékkal élő 
gyermekek számára az 
oktatási intézményekben 
nem vagy csak részben 
biztosítottak a feltételek 
(speciális eszközök hiánya, 
fény-, hangjelzések). Ezek 
megléte segítené az 
integrált oktatást. 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 
 

2014. augusztus 31.:  
Szükségletfelmérés, 
állapotfelmérés 
2015. augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése 

2018. augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Elkészült 
dokumentáció: 
szükségletfelmér
és, ütemterv, 
forrástérkép, 
felújított 
épületek száma 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

5 Szülők bevonása 
az iskola, óvoda 
életébe 

Szülők sok esetben nem 
érdeklődnek a gyermekek iránt 

1év: Gyermekük iránt nem érdeklődő 
szülők beazonosítása, bevonási 
lehetőségek kidolgozása 
2év: Anyagi források felkutatása, 
bevonása, mentori hálózat kialakítása 
védőnők, tanárok, óvónők bevonásával 

3-5 év: A program folyamatos 
fenntartása, amennyiben a pénzügyi 
források rendelkezésre állnak. 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

Sok esetben jellemző a 
szülők közönyössége 
gyermekük iskolai, óvodai 
élete iránt. Intézkedés célja 
a szülők bevonása 
gyermekük életébe. 

Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Ajkai 
Tankerület 
(iskolák, 
óvodák), 
védőnők 
 

2014. augusztus 31: 
Érintettek körének 
meghatározása, 
megoldási javaslatok 
kidolgozása 
2015. augusztus 31.: 
Forrástérkép készítése, 
mentori hálózat 
szervezése 

2018. augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Szülők 
aktivitásának 
növelése, szülők 
részvétele az 
intézmény 
életében, 
rendezvényeken 
történő 
részvételük 
erősödése, 
gyermekeik 
problémáira 
történő nagyobb 
odafigyelés. 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
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intézkedések 
fenntarthatók. 

6 Kollégium 
létesítése, többi 
átszervezése 
számukra 
kialakított 
részleggel 

A gyermekek 40-50 km-ről járnak 
be az iskolába, sok idő, 
megterhelő az utazás 

1év: Intézmények állapotfelmérése, 
hiányosságok feltérképezése 
2év: Anyagi források biztosítása, 
felkutatása, forrástérkép készítése, 
költségvetés kidolgozása 

3-5 év: Fejlesztések, korszerűsítések 
megvalósítása, amennyiben a pénzügyi 
fedezet biztosított rá. 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

Fogyatékos személyek 
kollégiumi ellátása nem 
megoldott a városban, a 
Molnár Gábor iskolába járó 
gyermekek nem csak 
ajkaiak, hanem a 
környékbeli településekről 
is érkeznek, akár napi 2 órát 
is utazniuk kell. Szükséges 
lenne számukra kollégium 
kialakítása vagy a már 
működő kollégiumok 
átszervezése, korszerűsítése 
ez által férőhelyek 
biztosítására a fogyatékos 
gyerekeknek. 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Ajkai 
Tankerület 
(iskolák, 
óvodák), 
Molnár 
Gábor 
Műhely 
Alapítvány 

2014. augusztus 31.:  
Szükségletfelmérés, 
állapotfelmérés 
2015. augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése, 
költségvetés 
kidolgozása 

2018. augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Elkészült 
dokumentáció: 
szükségletfelmér
és, ütemterv, 
forrástérkép, 
felújított 
épületek száma 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

7 Mentori 
szolgáltatás, 
utánkövetés 

12. évfolyam elvégzése után 
nincs után követés, gyermekek 
elkallódhatnak 

1év: Mentori hálózat kialakítási 
lehetőségének vizsgálata, 
helyzetelemzés, célcsoport 
meghatározása 
2év: Anyagi források felkutatása, 
bevonása, ütemterv, programterv 
elkészítése, mentori hálózat 
megszervezése, amennyiben biztosított 
rá az anyagi fedezet 

3-5 év: A program folyamatos 
fenntartása 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

A fogyatékos gyermekek 
sorsát miután elvégzik az 
iskolát már nem követik 
nyomon a tanárok, 
szakemberek. Mivel ők 
fokozott veszélynek vannak 
kitéve, javasolt lenni az 
iskolai tanulmányok utáni 
mentorálásuk, támogatásuk. 

Térségi 
Családsegítő 
és Gondozási 
Központ,  
Molnár 
Gábor 
Műhely 
Alapítvány 

2014. augusztus 31: 
Érintettek körének 
meghatározása, 
megoldási javaslatok 
kidolgozása, 
helyzetelemzés 
elkészítése 
2015. augusztus 31.: 
Forrástérkép készítése, 
mentori hálózat 
szervezése, anyagi 
fedezet megteremtése 

2018. augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás, 
amennyiben pénzügyi 
források lehetővé 
teszik 

Mentori hálózat 
felállítása 

Gyermekek 
mentorálása 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

8 Egész éves 
fejlesztés, 
pszichológus 
biztosítása.  

Korai fejlesztés 0-3 év között: a 
nyári, téli, tavaszi, őszi szünetben 
nincsen illetve pszichológus 
hiánya 

1év: Helyzetelemzés, megoldási 
javaslatok kidolgozása 
2év: Anyagi források felkutatása, 
bevonása, ütemterv, programterv 
elkészítése, szakemberek bevonása, 
foglalkoztatása 
3-5 év: A program folyamatos 
működtetése, amennyiben az anyagi 
lehetőségek adottak 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

Az Ajkai Városi Óvoda 
kivételével a Molnár Gábor 
Óvodára és a Regenbogen 
Német Nemzetiségi 
Óvodára is jellemző, hogy a 
szünetekben sok esetben 
bezárnak. Probléma, hogy a 
szülők nem tudják kire 
hagyni gyermeküket, de az 
még nagyobb probléma, 
hogy erre az időszakra leáll 

Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Ajkai 
Tankerület 
(iskolák, 
óvodák), 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 

2014. augusztus 31: 
Helyzetelemzés, 
megoldási javaslatok 
kidolgozása,  
2015. augusztus 31.: 
Forrástérkép készítése, 
anyagi fedezet 
megteremtése, 
szakemberek 
foglalkoztatása 

2018. augusztus 31.: 

Gyermekek 
folyamatos 
ellátása 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
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a gyermekek fejlesztése, 
ami pedig nagyon fontos a 
fogyatékosok számára. 

folyamatos 
megvalósítás, 
amennyiben pénzügyi 
források lehetővé 
teszik 

már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

9 Nyitvatartási 
idők, szünidei 
nyitva tartás 
felülvizsgálata.  

Óvodai nyitva tartás problémái. 
7:30-tól 15:30-ig van illetve 
minden „szünetben zárva van.   

1év: Helyzetelemzés, megoldási 
javaslatok kidolgozása 
2év: Anyagi források felkutatása, 
bevonása, programterv elkészítése, 
szakemberek bevonása, foglalkoztatása 

3-5 év: A program folyamatos 
működtetése, amennyiben az anyagi 
lehetőségek adottak 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

Nyári időszakban, 
szünetekben jellemző az 
óvodák (Regenbogen Német 
Nemzetiségi Óvoda, Molnár 
Gábor Óvoda) bezárása. 
Emellett probléma, hogy a 
nyitvatartási idők nem 
igazodnak itt az igényekhez. 
Ez komoly gondot okoz a 
szülők számára. 

Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Ajkai 
Tankerület 
(iskolák, 
óvodák), 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 

2014. augusztus 31: 
Helyzetelemzés, 
megoldási javaslatok 
kidolgozása,  
2015. augusztus 31.: 
Forrástérkép készítése, 
anyagi fedezet 
megteremtése, 
szakemberek 
foglalkoztatása 

2018. augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás, 
amennyiben pénzügyi 
források lehetővé 
teszik 

Gyermekek 
ellátásának 
javulása 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

10 Integrált 
osztályok 
indítása, ehhez 
kapcsolódóan 
intézmények 
akadálymentesít
ése, 
korszerűsítése 
 

A fogyatékkal élők külön 
intézményben tanulnak elzárva 
az ép társaiktól   

1év: Intézmények állapotfelmérése, 
hiányosságok feltérképezése 
2év: Anyagi források biztosítása, 
felkutatása, forrástérkép készítése, 
költségvetés kidolgozása 

3-5 év: Fejlesztések, korszerűsítések 
megvalósítása, amennyiben a pénzügyi 
fedezet biztosított rá. 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

A fogyatékkal élők külön 
intézményben tanulnak, 
elzárva ép társaiktól. Ezért 
javasolt lenne korrekciós 
osztályok kialakítása. Külön 
teremben tanulnának, de a 
szünetekben 
érintkezhetnének ép 
társaikkal. Jelenleg ennek a 
feltételei nem adottak az 
intézmények nincsenek erre 
felkészülve, felújításuk, 
korszerűsítésük javasolt. 

Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Ajkai 
Tankerület 
(iskolák, 
óvodák), 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 

2014. augusztus 31.:  
Szükségletfelmérés, 
állapotfelmérés 
2015. augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése 

2018. augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Elkészült 
dokumentáció: 
szükségletfelmér
és, ütemterv, 
forrástérkép, 
felújított 
épületek száma 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

11 Szakemberek 
biztosítása, 
szülőcsoportok 
kialakításának 
támogatása. 

A fogyatékossággal élő 
gyermekek esetén a szülők 
nehezen dolgozzák fel a 
helyzetet. Szakemberek hiánya. 

1év: Helyzetelemzés, megoldási 
javaslatok kidolgozása 
2év: Anyagi források felkutatása, 
bevonása, ütemterv, programterv 
elkészítése, szakemberek bevonása, 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá

Gyermekük fogyatékosságát 
a szülők nagyon nehezen 
tudják feldolgozni. Ezt a 
folyamatot megkönnyítené 
pszichológus, egyéb más 

Klebelsberg 
Intézményfe
nntartó 
Központ, 
Ajkai 

2014. augusztus 31: 
Helyzetelemzés, 
megoldási javaslatok 
kidolgozása,  
2015. augusztus 31.: 

Megalakult szülői 
csoportok száma, 

Ellátottak száma 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
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 foglalkoztatása 

3-5 év: A program folyamatos 
működtetése, amennyiben az anyagi 
lehetőségek adottak 

val 
összhangban 
van 

szakember foglalkoztatása 
valamint szülői csoportok 
megalakítása. 

Tankerület 
(iskolák, 
óvodák), 
Ajka Város 
Önkormányz
ata 
Molnár 
Gábor 
Műhely 
Alapítvány 

Forrástérkép készítése, 
anyagi fedezet 
megteremtése, 
szakemberek 
foglalkoztatása 

2018. augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás, 
amennyiben pénzügyi 
források lehetővé 
teszik 

biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

12 Teljes 
akadálymentesít
és, korszerűsítés 
a  
múzeumokban, 
kiállító helyeken  

Kulturális programokon történő 
részvétel nehézségei 
 

1év: Intézmények állapotfelmérése, 
hiányosságok feltérképezése 
2év: Anyagi források biztosítása, 
felkutatása, forrástérkép készítése 

3-5 év: Fejlesztések, korszerűsítések 
megvalósítása, amennyiben a pénzügyi 
fedezet biztosított rá. 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

Múzeumok, kiállítóhelyek, 
kulturális programok 
helyszínei általában nem 
teljes körűen 
akadálymentesítettek. 
Nincsenek braille feliratok, 
indukciós hurok. Emiatt 
szükséges ezen 
intézmények, helyszínek 
korszerűsítése, teljes körű 
felújítása. 

Ajka Város 
Önkormányz
ata 
 

2014. augusztus 31.:  
Szükségletfelmérés, 
állapotfelmérés 
2015. augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése 

2018. augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Elkészült 
dokumentáció: 
szükségletfelmér
és, ütemterv, 
forrástérkép, 
felújított 
épületek száma 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
fenntarthatók. 

13 Fizikai-, és 
infokommunikáci
ós 
akadálymentesít
és a 
hivatalokban. 
 

Hivatali ügyintézés nehézségei. 
Internetes tájékozódás 
nehézségei.  

1év: Intézmények, honlapok 
állapotfelmérése, hiányosságok 
feltérképezése 
2év: Anyagi források biztosítása, 
felkutatása, forrástérkép készítése 

3-5 év: Fejlesztések, korszerűsítések 
megvalósítása, amennyiben a pénzügyi 
fedezet biztosított rá. 

Az 
önkormányzat 
valamennyi 
stratégiai 
dokumentumá
val 
összhangban 
van 

Fogyatékos emberek 
számára nehézséget jelent a 
hivatali ügyintézés. A 
honlapok sok esetben nem 
megfelelően kialakítottak, 
amelyek megnehezítik az 
internetes tájékozódásukat. 
Ezt a problémát oldaná meg 
az indukciós hurkok 
beszerzése valamint 
akadálymentesített 
honlapok kialakítása. 

Ajka Város 
Önkormányz
ata, 
Veszprém 
Megyei 
kormányhiv
atal Ajkai 
Járási 
Hivatal 
 

2014. augusztus 31.:  
Szükségletfelmérés, 
állapotfelmérés 
2015. augusztus 31.: 
Anyagi háttér 
megteremtése 

2018. augusztus 31.: 
folyamatos 
megvalósítás 

Elkészült 
dokumentáció: 
szükségletfelmér
és, ütemterv, 
forrástérkép, 
felújított 
épületek száma 

Pénzügyi, 
humán 

Az intézkedések 
úgy lettek 
tervezve, hogy 
megfelelő 
pénzügyi háttér 
biztosítása esetén 
lehet 
megvalósítani. 
Amennyiben a 
megvalósításra sor 
kerül, a fenntartás 
már nem okoz 
akkora problémát. 
A pályázati 
lehetőségek 
folyamatos 
figyelés mellett az 
intézkedések 
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fenntarthatók. 

 



Felülvizsgálat elfogadásának módja és dátuma 

 


