
év
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma

egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma

2008 26 53
önkormányzati fenntartású 

intézményben 

egyházi fenntartású 

intézményben
civil fenntartású intézményben 

2009 22 48 2008 0 0 0

2010 26 48 2009 0 0 0

2011 n.a. n.a. 2010 0 0 0

2012 2011 0 0 0

2013 2012

2014 2013

2015 2014

2016 2015

2017 2016

Forrás: TeIR, KSH Tstar 2017

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

év

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
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nappali ellátásban részesülők (fő)

önkormányzati egyházi civil



Közszférában  foglalkozatott (pl. 

önkormányzat, kormányhivatal, 

állami vagy önkormányzati 

fenntartású intézmény)

Non profit szervezet Gazdasági vállalkozás

fejlesztő-felkészítésben 

résztvevők száma

munka rehabilitációban 

foglalkoztatottak száma 

Forrás: helyi adatgyűjtés több forrás segítségével

Támogatott foglalkoztatásban résztvevők száma

Nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásban résztvevő fogyatékos 

személyek száma

Szociális foglalkozatásban 

alkalmazottak

Védett munkahelyen foglalkoztatottak száma

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

7.1.3. táblázat -  Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

falugondnoki  vagy tanyagondnoki 

szolgáltatás 

étkeztetés

házi segítségnyújtás

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

családsegítés

közösségi ellátás szenvedélybetegek 

részére 

közösségi ellátás pszichiátriai betegek  

részére

támogató szolgáltatás

nappali ellátás

Forrás: helyi adatgyűjtés

Állami/önkormányzati Egyházi Civil 

7.1.4. táblázat - A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató helyi intézmények, szociális szolgáltatások



1993. évi III. tv. (Szt.) alapján pénzbeli ellátás Fogyatékos személyek száma

Időskorúak járadéka

Aktív korúak ellátása

Rendszeres szociális segély

Lakásfenntartási támogatás

Ápolási díj

Temetési segély

Átmeneti segély

Természetbeni ellátás

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Itt azokra a fogyatékos személyekre kérdezünk, akik az 

önkormányzat javaslatára, rászorultsági alapon kapnak TAJ 

kártyát az OEP-től. 

 

Közgyógyellátás

Ez a fogyatékos személyeknek alanyi jogon jár, nem fogyatékos 

személyek rászorultsági alapon vehetik igénybe. Mivel a 

településen élő  fogyatékos személyek számának megállapítása 

nehéz, ez az adat is fontos mutató lehet.  

Adósságkezelési szolgáltatás

Energia felhasználási támogatás

Más jogszabályok alapján nyújtott ellátások

Fogyatékossági támogatás

Rokkantsági járadék

Személygépkocsi átalakítási támogatás

Közlekedési kedvezmény

Személygépkocsi szerzési kedvezmény

Parkolási igazolvány

Forrás: helyi adatgyűjtés

7.2.1. táblázat - Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmények



Lift Vakvezető sáv
Mozgáskorlátozottak 

részére mosdó
Rámpa

Hangos 

tájékoztatás
Indukciós hurok

Tapintható 

információ

Jelnyelvi 

segítség
Egyéb

alapfok

középfok

felsőfok

fekvőbeteg 

ellátás 

járó beteg 

szakellátás

alapellátás

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

igazságszolgáltatási, rendőrség, 

ügyészség

szociális ellátást nyújtó intézmények

egészségügyi 

intézmények

kulturális, művelődési intézmények

önkormányzati, közigazgatási 

intézmény

oktatási intézmények

Igen/nem

7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1.



Lift
Vakvezető 

sáv

Mozgáskorlátozottak 

részére mosdó
Rámpa

Hangos 

tájékoztatás
Indukciós hurok

Tapintható 

információ

Jelnyelvi 

segítség
Egyéb

A foglalkoztató neve és a 

foglalkoztatás jellege

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen foglalkoztatást végző vállalkozásoknál

Igen/nem

7.3.2. táblázat – Akadálymentesítés a foglalkozatóknál



Lift
Vakvezető 

sáv

Mozgáskorlátozottak 

részére mosdó
Rámpa

Hangos 

tájékoztatás

Indukciós 

hurok
Tapintható információ Jelnyelvi segítség Egyéb

Közterület (utca/járda, park, tér)

Helyi és távolsági tömegközlekedés

Buszpályaudvar, buszvárók

Vasútállomás

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó munkatársától és az érdekvédelmi szervezetek vezetőitől

Igen/nem

7.3.3. táblázat - Fizikai és infokommunikációs  akadálymentesítettség a közlekedésben



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ápolást, gondozást nyújtó intézmény

rehabilitációs intézmény

lakóotthon

támogatott lakhatás

átmeneti ellátást nyújtó fogyatékosok 

gondozóháza

Forrás: helyi adatgyűjtés

Az adott évben a szolgáltatást igénylő fogyatékos személyek száma

7.3.4. táblázat - Fogyatékos személyek rendelkezésére álló helyi szolgáltatások


