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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, Főnyed Község Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését.
Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét,
különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása
A község földrajzi elhelyezkedése:
Főnyed Somogy megyének az észak-nyugati csücskében, a KisBalaton tőszomszédságában, a Marót-völgyében elterülő kis
település.
A település története:
Főnyed Árpád-kori település, amely a középkorban Fevenyed
néven fordult elő és már 1261-ben említették az oklevelekben.
(A Föveny, Fövönyed név a lápos, mocsaras területre utal.)
1406-ban és 1418-ban Berzenczei Lóránt fia, György nyerte
adományul, később pedig 1474-ben Páti Török Mihály
birtokának írták.
1480-ban Berzenczei György fia, Sandrin, pert indított, Páti Török Kocsárd ellen, Főnyed birtokáért.
1486-ban Mátyás király Török László itteni birtokait Tolnai Bornemissza János alkincstartónak adományozta.
Az 1534 előtt készült adólajstromban szerepel Fövenyed-Tikos település, ahol az adóösszeírók 55 portát
számláltak, ezzel a térség második legnagyobb települése akkoriban.
1536-ban pedig Nagyfövényed már a Páti Török családé, Fövényed pedig Fajsz Ferencé volt és még
1550-ben is ugyanők voltak a földesurai.
Az 1703 előtti évből való fegyverjog-összeírás szerint már csak puszta volt és a Festetics család birtokai közé
tartott.
1773-ban már önálló jobbágyközség volt, majd az 1900-as évek elején herceg Festetics Tasziló volt itt a
nagyobb birtokos.
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Az 1848-as szabadságharcból is kivette a környék a részét, az ún. szőcsényi rajtaütésben, közöttük 12
főnyedi nemzetőrrel.
Az 1988-1995 közötti időszakban dr. Honti Szilvia, M. Aradi Csilla és dr. Költő László végzett feltárásokat a
Főnyed – Gólyásfa területen. Az ásatás során 142 objektumot, 427 Ny-K tájolású sírt és három csontvázat
találtak a honfoglalás korából.
Fényes Elek Magyarország geographiai szótára című könyvében a következőket jegyezte fel Főnyedről
1848-ban: magyar falu Somogy vármegyében, 168 katolikus lakossal. Földesúr: gr. Festetics László.
A XX. század elején Somogy vármegye, Marcali járáshoz tartozott.

A népességszám alakulását a fenti diagram tartalmazza 1870-2001. évek között. Mint látható 1910-ben volt
a legmagasabb a népességszám, akkor a településnek 350 magyar lakosa volt, ebből 339 római katolikus, 4
református, 7 evangélikus volt. Sajnos 1941 óta a lakosságszám folyamatosan csökken, míg 2001-ben 91 fő
volt, 2011-ben már csak 76 fő.
Az I. és a II. világháborúban elesett főnyediek névsorát a templom falán márványemléktábla őrzi.
Főnyeden a XIX. század végén épült a hajdani vízimalom helyén az országos iskolaépítési terv keretében az
egytantermes iskolaépület. 1952-től csak az alsó tagozatos diákok tanultak helyben, a felsősök átjártak a
szomszédos szegerdői iskolába, amelyet ekkor építettek. 1967-ben a körzetesítés miatt Főnyeden megszűnt
az iskolai oktatás.
Az 1900-as évek első felében a falu közepén harangtorony magasodott. Az 1950-es évekre fogalmazódott
meg a templom építésének terve, amelyet 1959. augusztus 23-án szenteltek fel a Szűzanya szeplőtelen
Szíve tiszteletére. A templomkertben lévő öt méter magas kőkeresztet 1878-ban állították. Ugyanitt látható
még egy 1942-ben készült Jézus Szíve szobor is.

1959. március 15-én alakult meg az önálló Rákóczi MGTSZ. 1963-ban egyesült a főnyedi, a szegerdi és a
sávolyi TSZ, sávolyi központtal, Új Élet Mg. TSZ néven, melyet 1995-ben számoltak fel.
A Millenniumi parkot 2000-ben alakította ki és emeltette az életfát a község, amelynek alkotója Csikós Nagy
Márton szobrászművész. Ekkor avatták fel a falu zászlóját és címerét is.

Turisztika:
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Főnyed turisztikai jelentősége a Kis-Balaton, amelynek szépségét és élővilágát a madármegfigyelőből
csodálhatják meg a településünkre látogató turisták.
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A település bemutatása lakónépesség, állandó népesség, öregedési index, belföldi bevándorlások,
természetes szaporodás tekintetében.
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

2007
2008
2009
2010
2011
2012

Fő
78
74
67
71
76
NA

Lakónépesség

Változás
80
75
70
65
60

95%
91%
106%
107%
0%

A lakónépesség a településen lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási hellyel nem rendelkező
személyeket jelenti. A lakónépesség száma 2007. évben 78 fő, amely 2010-ig lassú csökkenést mutatott (71
fő), majd 2011-ben 76 főre emelkedett.
Az előző évhez viszonyítva a változás mértéke 2008-ban 95 %, 2009-ben 91 %, 2010-ben 106 %, és 2011ben 107 %.
2. számú táblázat - Állandó népesség

fő
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

nők
41

fő
férfiak
48

%
összesen
89

nők
46%

férfiak
54%

6
0
21
3
10

6
2
31
1
8

12
2
52
4
18

50%
0%
40%
75%
56%

50%
100%
60%
25%
44%

Állandó népesség - nők
0-14
éves
65 év feletti 15%
25%
60-64 éves
8%

15-17 éves
0%

18-59 éves
52%

Az adott területen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek tartoznak a bejelentett
állandó népesség körébe.
Az állandó népesség száma 89 fő, a nők száma ebből 41 fő, arányuk a lakónépesség számához viszonyítva
46 %, a férfiak száma 48 fő, arányuk a lakónépesség számához viszonyítva 54 %, amely eltér az országos
átlagtól, ugyanis településünkön a férfiak vannak többségben.
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Korcsoportos bontásban a 0-2 évesek száma 2 fő. A 0-14 évesek száma 12 fő, amely esetében a nők és a
férfiak száma egyenlő, 6-6 fő. A 15-17 évesek száma 2 fő, mindkettőjük férfi. A 18-59 évesek száma 52 fő,
amelyből a nők aránya (21 fő), 40 %, a férfiaké (31 fő), 60 %. A 60-64 évesek száma 4 fő, amelyből a nők
száma 3 fő, (75 %), a férfiaké 1 fő, (25 %). A 65 év felettiek száma 18 fő, ebből a nők aránya 56 %, (10 fő), a
férfiaké 44 %, (8 fő), amely korosztálynál megfordul az arány és a nők száma magasabb, mint a férfiaké,
amely azzal függ össze, hogy a férfiak várható élettartama országosan alacsonyabb, mint a nőké.
A grafikonból látható, hogy a nők aránya csak a 60 év felettiek esetében magasabb, mint a férfiaké.
3. számú táblázat - Öregedési index
65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
2001
NA
2008
18
2009
18
2010
18
2011
18
2012
NA
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
1
0
1
1
12
NA

Öregedési index (%)
0,0%
#ZÉRÓOSZTÓ!
1800,0%
1800,0%
150,0%
#ZÉRÓOSZTÓ!

Öregedési index (%)
2000,0%
1000,0%
0,0%
2001 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut.
Az öregedési index 2009-2010. években 1800 %, ami azt jelenti, hogy nagyon magas a 65 év feletti állandó
lakosok száma a 0-14 éves korú állandó lakosokhoz viszonyítva, 2011-ben viszont az öregedési index 150,0
%, amely nagyon jelentős változás.
A számszaki adatokból leszűrhető, hogy elöregedő a
településszerkezet, esélyegyenlőségi szempontból ez úgy értelmezhető, hogy az idősek fokozottabb
ellátására van szükség.
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások
állandó jellegű
odavándorlás
3
1
2
1
NA

2008
2009
2010
2011
2012
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

elvándorlás

egyenleg

4
5
0
1
NA

-1
-4
2
0
0

Belföldi vándorlások - egyenleg (fő)
5

0
2008
-5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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A belföldi vándorlás esetében látható, hogy az állandó jellegű odavándorlás és az elvándorlás változó képet
mutat. 2008-2009. években magasabb volt a településről elvándorlás, mint a bevándorlás, majd ez az arány
2010. évben megfordult, 2011. évben pedig stagnált.
5. számú táblázat - Természetes szaporodás

élve születések száma

halálozások száma

2008
2
2009
0
2010
0
2011
2
2012
NA
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

2
2
2
2
NA

természetes
szaporodás (fő)
0
-2
-2
0
0

természetes szaporodás (fő)
0
-0,5

2008 2009

2010 2011

2012 2013 2014

2015 2016

2017

-1
-1,5
-2
-2,5

A természetes szaporodási adatokat figyelembe véve megállapíthatjuk, 2008-ban és 2011-ben az élve
születések és a halálozások száma egyforma volt, 2009-2010. években viszont a halálozások száma volt
magasabb, mind az élve születések, mind pedig a halálozások száma évi 2.
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Értékeink, küldetésünk
Főnyed község még nem rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, ezért fontos feladatunk a
községben lévő esélyegyenlőség szempontjából megcélzott célcsoportokra vonatkozó adatok összegyűjtése
és azokból a következmények leszűrése annak érdekében, hogy az intézkedési terveket el tudjuk készíteni.
Az intézkedési tervekkel biztosíthatjuk az esélyegyenlőség szempontjából kiemelt csoportok felzárkózását,
hátrányaik csökkentését illetőleg megszűntetését az oktatás, a lakhatás, a foglalkoztatottság, a szociális és
egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés területén.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Főnyed Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési
intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint
helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT
tartalmazza.

A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés,
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus
munkacsoportokat.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI
rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Főnyed Község Önkormányzatának 4/1998.(IV.27.) rendelete a helyi gyermekvédelem rendszeréről 3. §-a
az alábbiak szerint rendelkezik:
A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja:
a.) Pénzbeli és természetbeni ellátások:
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
- átmeneti nevelési segély,
- felsőoktatási tanulmányokat folytató gyermekek támogatása.
b.) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- gyermekek napközbeni ellátása,
- gyermekek átmeneti gondozása.
Főnyed Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelete a szociális
ellátások helyi szabályozásáról 16. §-a alapján az egyéb pénzbeli ellátások között, a házasulókat és az
újszülötteket támogatja.
Az önkormányzat a település állandó bejelentett lakással rendelkező, életvitelszerűen a településen élő
házasulandónak első házasságkötése alkalmával támogatást nyújt.
18. §. Az önkormányzat azoknak a településen állandó bejelentett lakással rendelkező szülőknek, akik
életvitelszerűen a településen élnek, újszülött gyermekeik után támogatás nyújt.
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Szociális szolgáltatások:
Az önkormányzat
a.) szakfeladatként biztosítja az étkeztetést,
b.) társulásban biztosítja a
ba.) házi segítségnyújtást,
bb.) a családsegítést,
bc.) a nappali ellátást.
2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
Főnyed Község Önkormányzati Képviselő-testülete a ciklusprogramot és a gazdasági programot
elkészítette és elfogadta.
Főnyed Község Önkormányzati Képviselő-testülete az adott évre vonatkozó költségvetési koncepcióját
évente elkészítette és elfogadta.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Főnyed Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Közoktatási
Esélyegyenlőségi Programját (2008) megismerte és elfogadta, amelynek fő célkitűzései:
- a közoktatási intézmények rendszeres és korszerű ellenőrzése,
- az intézményhálózat racionális működése, a működés hatékonysága, az intézmények kihasználtsága,
- a felújítási és az eszközfejlesztési ütemterv megvalósítása,
- az esélyegyenlőség és a gyermekérdek mindenekfelett való biztosítása, a veszélyeztetettség
kialakulását megakadályozó prevenciós tevékenységek,
- a tanulók egyenlő hozzáférésének biztosítása a minőségi oktatáshoz,
- szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülése,
a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása
és segítése az oktatási-nevelési munka során, mindenki számára elérhető szolgáltatások bevezetése, a
meglévő hátrányok csökkentése, az iskolai sikeresség javítása, a megfelelő pályaválasztás támogatása,
- diszkriminációmentesség, valamint az oktatási és társadalmi integráció támogatása.
Főnyed Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Marcali Többcélú Kistérségi Társulása által elkészített
közoktatási fejlesztési tervet a 2007-2013. évekre vonatkozóan elfogadta.
A Marcali Többcélú Kistérségi Társulás települései külön-külön adtak megbízást e tervek elkészítésére,
illetve kértek tanácsadót a minisztériumtól elkészítésükhöz.
A közoktatási fejlesztési tervben általános célként fogalmazták meg a kistérség egészére nézve az
alábbiakat:
- A hátrányos megkülönböztetés megszűntetését, az esélyegyenlőség biztosítását a hátrányos
helyzetű csoportok számára, az összetartó, szolidáris társadalom erősítését.
- Gazdasági területen a minimális forráshoz való jog biztosítását.
- A megfelelő pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás biztosítását, valamint a kistérség
területén működő intézményekben a különböző közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítását.
- Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében össze kell hangolni a foglalkoztatási, az oktatási, az
egészségügyi, a szociális igazgatási, területfejlesztési célokat.
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A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodása alapján, az abban résztvevő
önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység
érdekében a megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik, oldják meg és hangolják össze a
települési önkormányzatok alábbi feladatait, hatásköreit:
- területfejlesztés,
- egészségügyi- és szociális ellátás,
- család-gyermek- és ifjúságvédelem,
- oktatás és nevelés,
- sport feladatok,
- pedagógiai szakszolgálati feladatok,
- közművelődés, közgyűjteményi tevékenység,
- szolgáltatás-szervezési feladatok,
- természet- és környezetvédelem,
- vízgazdálkodás,
- településüzemeltetési feladatok,
- közrend- és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok,
- belső ellenőrzés,
- foglalkoztatás,
- gazdaság és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom.
Egyéb társulási megállapodások:
- Szociális Egészségügyi Szolgáltató Központ Marcali – bölcsődei társulási megállapodás,
- fogorvosi ellátásra,
- Balatoni Szociális Társulás Balatonkeresztúr – szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyerekjóléti
szolgálat, családsegítő szolgálat.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésének időpontjában a KSH 2011. évi népszámlálás adatait még
nem dolgozták fel, ezért a 2011-ig terjedő időszak adataival tudtunk dolgoztunk.
Adathiány elsősorban az alábbi területeken adódott:
- a lakosság jövedelmi viszonyai, a településen élők, öregségi nyugdíjban részesülők
átlagnyugdíjára vonatkozó adatok, a településen élők bruttó átlagkeresetére vonatkozó adatok
- a felnőttoktatásban résztvevők száma
- az iskolai végzettség szerinti megoszlás
- a tartósan beteg, fogyatékos gyermekek száma
- a nők foglalkoztatást segítő és képzési programokban való részvétele
- a nyugdíjszerű ellátásokban és a fogyatékossági támogatásban részesülők száma
- fogyatékkal élők száma.
A kutatás során elsősorban a TeIR (Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) és
az önkormányzat adatbázisait használtuk fel.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
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) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti lakónépesség
nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
(fő)
év
nő
férfi
összesen
nő
férfi
összesen
fő
fő
fő
fő
%
fő
%
fő
%
2008
25
37
62
4
16,0%
2
5,4%
6
9,7%
2009
24
30
54
7
29,2%
6
20,0%
13
24,1%
2010
26
33
59
9
34,6%
5
15,2%
14
23,7%
2011
26
34
60
1
3,8%
5
14,7%
6
10,0%
2012
NA
NA
0
NA
#######
NA
#######
2
#######
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresők aránya
40,0%
20,0%
0,0%
2008

2009

2010

2011
nők

2012
férfiak

2013

2014

2015

2016

2017

összesen

A 15-64 év közötti lakónépesség száma a 2008-as évhez viszonyítva 2009. évben csökkenést mutat, majd
2010. évtől növekszik, összességében 54-62 fő között mozog.
Ebből a nyilvántartott női álláskeresők százalékos aránya 3,8-34,6 % között mozog. A legmagasabb a 2009es és a 2010-es években, a legalacsonyabb 2011. évben. A férfi álláskeresők százalékos aránya 5,4-20,0 %
között mozog, a legmagasabb a 2009-es, 2010-es években, a legalacsonyabb a 2008-as évben. 2012-ben a
regisztrált munkanélküliek száma 2 fő, jelentős csökkenést mutatva.
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
2008
2009
2010
nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő
6
13
14
fő
0
1
2
20 éves és fiatalabb
%
0,0%
7,7%
14,3%
fő
1
1
1
21-25 év
% 16,7%
7,7%
7,1%
fő
1
2
2
26-30 év
% 16,7%
15,4%
14,3%
fő
1
1
3
31-35 év
% 16,7%
7,7%
21,4%
fő
2
5
4
36-40 év
% 33,3%
38,5%
28,6%
fő
1
2
1
41-45 év
% 16,7%
15,4%
7,1%
fő
0
1
1
46-50 év
%
0,0%
7,7%
7,1%
fő
0
0
0
51-55 év
%
0,0%
0,0%
0,0%
fő
0
0
0
56-60 év
%
0,0%
0,0%
0,0%
fő
0
0
0
61 év felett
%
0,0%
0,0%
0,0%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

2011
6
0
0,0%
0
0,0%
1
16,7%
1
16,7%
2
33,3%
2
33,3%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%

2012
2
NA
#########
NA
#########
NA
#########
NA
#########
NA
#########
NA
#########
NA
#########
NA
#########
NA
#########
NA
#########

Álláskeresők száma (fő)
15
10
5
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A regisztrált munkanélküliek száma hullámzó tendenciát mutat, a 2008-as évhez viszonyítva 2009-ben 2,1szer, 2009-ben, 2,3-szor több a munkanélküliek száma, majd 2011-ben ismét 6 fő, 2012-ben pedig már csak
2 fő.
A regisztrált munkanélküliek korcsoportos bontása az alábbi képet mutatja:
- a 20 éves és fiatalabbak létszáma 0-2 fő,
- a 21-25 éves korosztály létszáma 1 fő,
- a 26-30 éves korosztály létszáma 1-2 fő,
- a 31-35 éves korosztály létszáma 1-3 fő,
- a 36- 40 éves korosztály létszáma 2-5 fő,
- a 41-45 éves korosztály létszáma 1-2 fő,
- a 46-50 éves korosztály létszáma 0-1 fő,
- az 51 év felettiek létszáma 0 fő.
A munkanélküliség a legmagasabb értéket a 36-40 éves korosztály esetében mutatja.

14

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya
nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli
180 napnál régebben regisztrált munkanélküli
év
fő
fő
%
nő
férfi
összesen
nő férfi összesen
Nő
férfi
összesen
2008
4
2
6
3
1
4
75,0%
50,0%
66,7%
2009
7
6
13
7
4
11
100,0%
66,7%
84,6%
2010
9
5
14
2
0
2
22,2%
0,0%
14,3%
2011
1
5
6
0
1
1
0,0%
20,0%
16,7%
2012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

180 napnál régebben munkanélküliek
aránya
200,0%
100,0%
0,0%
2008 2009201020112012 201320142015 20162017
nők

férfiak

összesen

A nyilvántartott regisztrált munkanélküli nők száma változó tendenciát mutat, 2008-tól 2010-ig emelkedik,
majd jelentősen csökken, ezzel szemben a férfiak száma 2009-ig emelkedik, majd csökken. A 180 napnál
régebben regisztrált munkanélküliek száma mind a nők, mind a férfiak esetében 2009-ig nő, majd
folyamatosan csökken.
2008. évben a munkanélküli nők 75 %-a, 2009. évben 100 %-a volt 180 napnál hosszabb ideig munkanélküli,
2010-ben már csak 22,2 %-uk.
A munkanélküli férfiak 66,7 %-a volt 180 napnál hosszabb ideig munkanélküli 2008. évben, 2009-ben 84,6
%-uk, 2010. évben 14,3 %-uk, 2011-ben pedig 16,7 %-uk, 2012-ben 180 napnál régebben regisztrált
munkanélküli nem volt.
A legnagyobb gondot az okozza, hogy a településen nincsenek munkahelyek, a környékben lévő városokba
pedig nehéz a bejárás közlekedési szempontból.
3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek száma
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
év
nő
férfi összesen
nő
Férfi
összesen
fő
fő
fő
fő
%
fő
%
fő
%
2008
9
12
21
1
11,1%
0
0,0%
1
4,8%
2009
8
11
19
2
25,0%
0
0,0%
2
10,5%
2010
8
11
19
2
25,0%
0
0,0%
2
10,5%
2011
7
10
17
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
2012
NA
NA
0
NA
########
NA
########
0
########
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Pályakezdő álláskeresők száma
3
2
1
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
nők

férfiak

A nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma az alábbi képet mutatja.
A 18-29 éves nők létszáma folyamatos csökkenést mutat a 2008-2011. évek között (9-7 fő), a férfiak
létszáma szintén csökken (12-10 fő). Ebből a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma a nők esetében
1-2 fő, a férfiak esetében 0 fő. A 18-29 évesek esetében a nők 11-25 %-a pályakezdő munkanélküli, a férfiak
4,8-10,5 %-a.
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség
év

15-X éves legalább
15 éves és idősebb lakosság
általános iskolát végzettek
száma összesen
száma
összese
nő
férfi
összesen
nő
férfi
n

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek száma
Összesen

nő

férfi

fő

fő

fő

fő

fő

fő

fő

%

fő

%

fő

%

2001

#ÉRTÉK!

NA

NA

#ÉRTÉK!

NA

NA

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

2011

76

34

42

#ÉRTÉK!

NA

NA

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

Az alacsony iskolázottságú népességről nem rendelkezünk információval.
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint
A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint
év

nyilvántartott álláskeresők száma
összesen

Fő
2008
6
2009
12
2010
13
2011
6
2012
#ÉRTÉK!
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség
fő
%
3
50,0%
2
16,7%
1
7,7%
1
16,7%
NA
#ÉRTÉK!

8 általános
fő
3
6
8
3
NA

%
50,0%
50,0%
61,5%
50,0%
#ÉRTÉK!

8 általánosnál
magasabb iskolai
végzettség
fő
%
0
0,0%
4
33,3%
4
30,8%
2
33,3%
NA
#ÉRTÉK!
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Munkanélküliek iskolai végzettsége (fő)
15
10
5
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
8 általánosnál alacsonyabb

8 általános

8 általánosnál magasabb

A nyilvántartott álláskeresők száma a 2008. évi adatokhoz képest, 2009-ben, illetőleg 2010-ben
megduplázódott, majd 2011-ben a felére csökkent (6-13 fő). Ebből a 8 általánosnál alacsonyabb iskolai
végzettséggel rendelkezők száma 1-3 fő, a 8 általánossal rendelkezők száma 3-8 fő, a 8 általánosnál
magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők száma 2-4 fő. 2012-ben a nyilvántartott álláskeresők száma 2
fő, mindkettő 8 általános iskolai végzettségű.
3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők
8. évfolyamot
felnőttoktatásban
eredményesen elvégzők
év
száma
fő
Fő
%
2009
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2010
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2011
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2012
NA
NA
#ZÉRÓOSZTÓ!
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)
általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők
száma

Településünkön senki nem vett részt felnőttoktatásban.
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
középfokú
szakiskolai
szakközépiskolai
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
résztvevők
résztvevők
résztvevők
év
összesen

gimnáziumi
felnőttoktatásban
résztvevők

fő

fő

%

fő

%

fő

%

2009

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

2010

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

2011

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

2012

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

0

#ZÉRÓOSZTÓ!

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

Településünkön a felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 0 fő.
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c) közfoglalkoztatás
c) közfoglalkoztatás
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma
év

2010
2011
2012

Közfoglalkoztatásban
Közfoglalkoztatásban Közfoglalkoztatásban
résztvevők romák
Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya a
résztvevő
aránya az aktív korú
résztvevők száma
település aktív korú
romák/cigányok
roma/cigány
lakosságához képest
száma
lakossághoz képest
13
22,03
0
0
12
20,00
0
0
13
NA
0
0

Forrás: Önkormányzat adatai
A közfoglalkoztatásban évente 12-13 fő vesz részt, amely a település aktív korú lakosságához képest 20-22
%-os arányt jelent. Roma lakosok nincsenek a településen.
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.)

3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások
regisztrált
vállalkozások
száma a
településen

Kiskereskedelmi
üzletek száma

vendéglátóhelyek
száma

2008

0

1

0

2009
2010
2011
2012

0
0
0
0

1
1
0
0

0
0
0
0

év

állami
szektorban
foglalkoztatottak
száma

2
2
2
2
2

működő
foglalkoztatási
foglalkoztatási programokban
programok
részt vevők
száma helyben
száma

kivetett
iparűzési adó

befizetett
iparűzési adó

162.700

172.500

2

12

157.700
175.800
183.700
219.646

161.800
161.800
222.000
277.402.

2
2
2
2

13
13
12
13

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai
A településen jelenleg mozgóbolt működik, napi rendszerességgel.
Regisztrált vállalkozás a településen nincs, kiskereskedelmi üzlet 2010-ig 1 db volt a településen, jelenleg
nincs. Vendéglátóhely a településen nem működik. Az állami szektorban 2 fő tevékenykedik.
A kivetett iparűzési adó 157.700 - 219.646 Ft között mozog, a befizetett iparűzési adó pedig 161.800 277.402 Ft között.
A működő foglalkoztatási programok száma helyben 2, a foglalkoztatási programokban résztvevők száma
12-13 fő.
3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés
autóbusz
elérhetőség
átlagos
járatpárok
átlagos
vonat járatok
Kerékpár úton
átlagos
átlagos
utazási
száma
utazási idő átlagos száma
való
utazási idő
ideje
idő
munka- autóbusszal munkanapokon
megközelíthetőség kerékpáron
autóval
vonattal
napokon
Legközelebbi
20 perc
30
40 perc
nincs
NA
nincs
NA
centrum
Megyeszékhely

80 perc

2

120 perc

nincs

NA

nincs

NA
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Főváros

2 óra

3

3 óra

nincs

NA

nincs

NA

Településünkről közvetlen vasúti közlekedés nincs, kerékpárút szintén nincs.
A vasúti közlekedés legközelebbi elérhető állomása, a 8 km-re lévő forgalmas csomópontú
Balatonszentgyörgy. A vonatokhoz autóbusz csatlakozás van Főnyed felé.
Az M7-es autópálya holládi csomópontja 2 km, a sávolyi lehajtó 4 km , mindkét lehajtóról a 7-es főútról a
1,5 kilométeres bekötőúton közelíthető meg Főnyed.
A nagyobb városokba történő közlekedés az alábbiak szerint oldható meg:






Főnyed - Keszthely 23 km autóbusz + vonat vagy autóbusz átszállással
Főnyed - Marcali 16 km autóbusz + vonat vagy autóbusz közvetlen
Főnyed - Nagykanizsa 33 km autóbusz + vonat
Főnyed - Kaposvár 70 km autóbusz + vonat
Főnyed - Budapest 180 km autóbusz+vonat M7 autópálya.

Az autóbusz járatpárok száma a legközelebbi centrumba 30 db, a megyeszékhelyre 2 db, a fővárosba 3 db.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
3.2.12. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – fiatalok
van/nincs

Felsorolás

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő
programok a településen

nincs

---

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő
programok a vonzásközpontban

nincs

---

az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet
megkönnyítő programok a településen

nincs

---

az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet
megkönnyítő programok a vonzásközpontban

nincs

---

Forrás: helyi adatgyűjtés
Településünkön, illetőleg a vonzáskörzetben a fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő program, illetőleg az
oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő program nincs.
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3.2.13. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – programokon résztvevő
fiatalok száma

év

2008
2009
2010
2011

fiatalok
foglalkoztatását
megkönnyítő
programok a
településen
férfi
nő
0
0
0
0
0
0
0
0

fiatalok foglalkoztatását
megkönnyítő programok a
vonzáskörzetben
férfi
0
0
0
0

nő
0
0
0
0

az oktatásból a
munkaerőpiacra való
átmenetet megkönnyítő
programok a településen
férfi
0
0
0
0

nő
0
0
0
0

az oktatásból a munkaerőpiacra
való átmenetet megkönnyítő
programok a vonzáskörzetben
férfi
0
0
0
0

nő
0
0
0
0

Forrás: helyi adatgyűjtés
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – a programokon résztvevő fiatalok száma 0
fő.

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
3.2.14. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - felnőttek
van/nincs
Felsorolás
felnőtt képző programok a településen
nincs
--felnőtt képző programok a
van
--vonzásközpontban
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a
nincs
--településen
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a
van
--vonzásközpontban
helyi foglalkoztatási programok a
van
--településen
helyi foglalkoztatási programok a
van
--vonzásközpontban
Forrás: helyi adatgyűjtés
Településünkön, illetőleg a vonzáskörzetben felnőttképző program, illetőleg egyéb munkaerő-piaci
szolgáltatás nincs.
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3.2.15. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – programokon részvevő felnőttek száma
helyi
felnőttképző
egyéb munkaerő-piaci
egyéb munkaerő-piaci
felnőttképző programok
foglalkoztatási
programok a
szolgáltatások a
szolgáltatások a
a vonzásközpontban
programok a
év
településen
településen
vonzáskörzetben
településen

2008
2009
2010
2011

helyi foglalkoztatási
programok a
vonzáskörzetben

férfi

nő

férfi

nő

férfi

nő

férfi

nő

férfi

nő

férfi

nő

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Forrás: helyi adatgyűjtés
A felnőttképző programokon résztvevő felnőttek száma 0 fő.
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
kb. 20
0
2009
kb. 20
0
2010
kb. 19
0
2011
kb. 19
0
Forrás: helyi adatgyűjtés
A településen élő mélyszegények száma kb. 19-20 fő. Romák nem élnek a településen.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A foglalkoztatás területén történt hátrányos megkülönböztetésről nincs tudomásunk.
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
15-64 év közötti lakónépesség
év
segélyben részesülők fő
száma
2008
63
2009
58
2010
59
2011
59
2012
NA
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

segélyben részesülők %

0
1
3
0
NA

0,0%
1,7%
5,1%
0,0%
#ZÉRÓOSZTÓ!

Segélyezettek száma (fő)
80
60
40
20
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
15-64 évesek

Segélyben részesülők száma

A 15-64 év közötti lakosság létszáma 63-58 fő között mozgott az elmúlt években, ebből az álláskeresési
segélyben részesülők száma 1-3 fő, 1,7-5,1 %.
Az álláskeresési segély azoknak az álláskeresőknek nyújt segítséget az életvitelükhöz, akik tartósan nem
tudnak munkaviszonyt létesíteni.
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma
év

nyilvántartott álláskeresők száma

fő
2008
6
2009
13
2010
14
2011
6
2012
2
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

álláskeresési járadékra
jogosultak
fő
%
0
0,0%
1
7,7%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%

Álláskeresési járadékra jogosultak
aránya (%)
10,0%
5,0%
0,0%
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A nyilvántartott álláskeresőkből álláskeresési járadékra jogosult személy 1 fő volt 2009. évben. Az
álláskeresési járadékot azok a személyek kapják, akik viszonylagosan hosszabb idejű munkaviszony után
veszítették el a munkájukat. A fentiek alapján tehát megállapíthatjuk, hogy településünkön nem jellemző,
hogy hosszabb idő után veszíti el valaki a munkáját.

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

rendszeres
szociális segélyben
részesülők
fő

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatás (álláskeresési
támogatás)

15-64 évesek
%-ában

fő

munkanélküliek %ában

2008 3
4,8
6
2009 7
12,9
13
2010 4
6,77
14
2011 0
0
6
2012 1
NA
2
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

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

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

100
100
100
100
100

A rendszeres szociális segélyben részesülők száma 3-7 fő, létszámuk hullámzó tendenciát mutat, a 15-64
évesek 4,8-12,9 %-a. 2011. évben a rendszeres szociális ellátásban részesülők száma 0 fő, 2012. évben 1 fő.
Rendszeres szociális segély: csak bizonyos feltételek fennállása esetén adható, s az abban részesültek nem
kötelezettek a munkaügyi központokkal valamint kirendeltségeikkel történő együttműködésre.
A rendelkezésre állási támogatást 2011. január 1-jétől fokozatosan felváltotta a bérpótló juttatás, melynek
elnevezése 2011. szeptember 1-jétől foglalkoztatást helyettesítő támogatásra változott.
Nem volt olyan személy, aki a 30 nap munkaviszonyt nem tudta igazolni, nem volt továbbá olyan személy
sem, akitől a helyi önkormányzati rendelet alapján megvonták volna a támogatást.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a
lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket,
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány
év

összes
lakásállomány
(db)

bérlakás állomány
(db)

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
2008
2009
2010
2011

53
53
53
53

0
0
0
0

szociális lakásállomány
(db)

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
0
0
0
0

egyéb
lakáscélra
használt nem
lakáscélú
ingatlanok
(db)

0
0
0
0

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma
0
0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok
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A településen található lakásállomány évek óta 53 db, ebből az elégtelen lakhatási körülményeket biztosító
lakások száma 0 db.
a) bérlakás-állomány
Bérlakás állomány a településen nincs.
b) szociális lakhatás
Szociális lakhatás a településen nincs.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan a településen nincs.
d) veszélyeztetett lakhatási körülmények
3.4.2. számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
Feltárt veszélyeztetett lakhatási
helyzetek száma
7
8
9
14

év
2008
2009
2010
2011

Hajléktalanok száma
0
0
0
0

Forrás: önkormányzati adatok

Veszélyeztetett lakhatási helyzet
15
10
5
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Veszélyeztetett lakhatások száma

Hajléktalanok száma

A településen lévő feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzetek száma 7-14 db, emelkedő tendenciát mutat.
f) eladósodottság
Adósságcsökkentési támogatásban nem részesül senki.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
A településnek külterülete nincs.
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3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők
év

lakásfenntartási támogatásban
részesítettek száma

2008
2009
2010
2011

7
8
9
14

adósságcsökkentési
támogatásban részesülők
száma
0
0
0
0

Támogatásban részesülők (fő)
20
0

Lakásfenntartási támogatások
Adósságcsökkentési támogatások

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy
nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott
hozzájárulás.
A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma 7-14 fő, folyamatosan emelkedő tendenciájú.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
Településünkön szegregátum nincs.
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl.
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek aránya, stb.)
Településünkön szegregátum nincs.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
Településünkön szegregátum nincs.
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
Felnőttek és gyermekek
részére tervezett
Csak felnőttek részére szervezett
év
háziorvosi szolgálatok
háziorvosi szolgáltatások száma
száma
2008
0
0
2009
0
0
2010
0
0
2011
0
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar

házi gyermekorvosok által ellátott
szolgálatok száma
0
0
0
0

Az egészségügyi ellátás színvonalasan biztosított az alapellátás körébe tartozó települési önkormányzati
feladatok tekintetében:
 háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
 fogorvosi alapellátás,
 alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (felnőtt, gyermek),
 védőnői ellátás,
Háziorvos: Dr. Dúró Ildikó, keddenként rendel 8.00 – 10.00 óra között. A rendelő az önkormányzat
épületében található. Védőnő: Bojcsuk Imréné.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés
A kisgyermekek és iskoláskorú gyermekek számára kötelező szűrővizsgálatok elvégzése a védőnő és a
háziorvos bevonásával rendszeresen megtörténik.
A (főnyedi és szegerdői) nők mammográfiás szűrővizsgálata kétévente Kaposváron történik, autóbuszos
szervezéssel.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Az óvodások és iskolások részére a fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés a Marcali Nevelési
Tanácsadó korai fejlesztési programja segítségével (gyógypedagógus, gyógytornász), valamint a Marcali
Városi Kórház (gyógytorna), illetőleg az egyéb szakambulanciák közreműködésével történik, ahol a sérült
vagy tartós elváltozás utáni helyreállítási folyamatot segítik elő.
A fejlesztő felkészítés feladata, hogy azoknak a gyermekeknek, akik tankötelezettségüket sajátos nevelési
igényük miatt nem tudják teljesíteni, biztosítsa a fejlődésükhöz szükséges felkészítést, a szülő bevonásával,
a szülő részére tanácsadás nyújtásával.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Településünkön a közétkeztetést a balatonszentgyörgyi Margaréta Óvoda konyhája biztosítja. Diétás,
illetőleg speciális étrend nincs.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Helyben edzőterem működik, amely az önkormányzat tulajdonában álló épületben található.
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Az egyéb sportprogramokra, a helyi lakosok az 500 méterre lévő Szegerdő településre járnak át
(futballpálya).
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Főnyed községben a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatos feladatokat 2012. június 30-ig, a Marcali Városi
Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ munkatársa látta el. Az intézmény székhelye: 8700 Marcali
Dózsa György u. 9.
2013. július 1-jétől a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ biztosítja a szolgáltatásokat (szociális
étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyerekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat).
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
Hátrányos megkülönböztetés az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor nem volt.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
A szociális és egészségügyi ellátórendszer keretein belül történt pozitív diszkriminációról nincs tudomásunk.
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
év
közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
2008
3
2009
3
2010
3
2011
2
2012
NA
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Közgyógyellátotttak száma (fő)
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A szociálisan rászoruló személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó
kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány adható ki.
Településünkön a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 2-3 fő.
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
ápolási díjban részesítettek
év
száma
2008
0
2009
0
2010
0
2011
0
2012
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar
Településünkön ápolási díjban nem részesül senki.
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú személy részére
biztosított anyagi hozzájárulás.
Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes
- étkezni, vagy
- tisztálkodni, vagy
- öltözködni, vagy
- illemhelyet használni, vagy
- lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni,
feltéve, hogy esetében a fentiek közül legalább három feltétel egyidejűleg fennáll.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
A közösségi élet színterei:
- közösségi ház, könyvtárral.
A könyvtár a Marcali Városi Könyvtár fiókkönyvtáraként működik, heti két napos nyitva tartással. A
könyveket havonta cserélik. DVD lemezeket is lehet kölcsönözni.
A közösségi ház a helyi rendezvényeknek ad otthont.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Településünkön etnikai konfliktus nem volt.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Az adományozásokban, a korábbi években elsősorban a Baptista Szeretetszolgálat vett részt.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
Településünkön nemzetiségi önkormányzat nincs.
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

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

fejlesztési lehetőségek

Magas a településen a munkanélküliség. A
munkanélküliség százalékos aránya 9,7 – 23,7 %
összességében, ebből a nők 3,8 – 34,6 %-a, a férfiak
5,4 – 20 %-a munkanélküli. A 180 napnál régebben
munkanélküliek aránya összességében: 14,3 – 84,6
%. A nyilvántartott pályakezdők aránya a nőknél
11,1 – 25 %, a férfiaknál 4,8 – 10,5 %.

Közfoglalkoztatási programokban történő részvétel,
és
a
további
lehetőségek
felkutatása.
Munka-erőpiaci visszatérést segítő képzések
szervezése. A Munkaügyi Központ által szervezett
képzéseken történő részvétel népszerűsítése,
alapkompetenciák megszerzése.

Elszegényedés, alacsony családi jövedelem.

Ruha-, és használtcikk börze. Ruha és használtcikk
adományok gyűjtése és eljuttatása a rászorulóknak.
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)

nők
41
6

fő
0-14 éves

fő
férfiak
48
6

%
összesen
89
12

nők
46%
50%

férfiak
54%
50%

A településen élő 89 főből 41 fő nő, 48 fő pedig férfi, a 0-14 évesek száma 6 nő és 6 férfi.
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási
helyzete
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma
védelembe vett 18 év
Megszűntetett esetek száma a 18 év
veszélyeztetett kiskorú
év
alattiak száma
alatti védelembe vettek közül
gyermekek száma
2008
0
0
0
2009
0
0
0
2010
0
0
0
2011
NA
NA
NA
Forrás: TeIR, KSH Tstar
Védelembe vett 18 év alatti gyermek a településen nincs.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
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
2009
2010
2011
2012

13
14
13
14
NA

0
0
0
0
NA

0
0
0
0
NA

0
0
0
0
NA

0
0
0
0
NA

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 13-14 fő részesült. Kiegészítő és rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban nem részesült senki.

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma
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év

Ingyenes
étkezésben
résztvevők
száma óvoda

Ingyenes
étkezésben
résztvevők
száma iskola 1-8.
évfolyam

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

Ingyenes
tankönyvellátásban
részesülők száma

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők
száma

Nyári
étkeztetésben
részesülők
száma

2008
2009
2010
2011
2012

1
1
0
1
0

7
7
6
6
5

0
0
0
0
0

7
7
6
6
5

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
Az ingyenes étkezésben résztvevők száma az óvodások esetében 1 fő, az ingyenes étkezésben résztvevők
száma az 1-8. évfolyamban 5-7 fő. Ingyenes tankönyvtámogatásban 5-7 fő részesül. Óvodáztatási
támogatásban, nyári étkezésben, 50 %-os mértékű kedvezményes étkezésben nem részesült senki.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek nincs a településen.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermek a településen nincs.
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
Egy védőnőre jutó gyermekek
év
védőnői álláshelyek száma
száma
2008
1
3
2009
1
2
2010
1
2
2011
1
4
2012
1
NA
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Egy védőnőre jutó gyermekek száma
(fő)

Védőnői álláshelyek (db)
1,5
1
0,5
0

6
4
2
0
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A településen lévő védőnői álláshelyek száma 1 db, az egy védőnőre jutó gyermekek száma 2-4 fő.

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői
Betöltetlen
Háziorvos által
Gyermekorvos által
felnőtt
év
ellátott személyek
ellátott gyerekek
háziorvosi
száma
száma
praxis/ok száma
2008
0
459
0
2009
0
535
0
2010
0
496
0
2011
0
578
0
2012
0
589
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Felnőtt házi orvos által
ellátott gyerekek száma
0
0
0
0
0

A háziorvos által ellátott személyek száma a 2008-as adathoz képest 2009. évben növekedést mutat, majd
2010. évben csökken, 2011-től pedig ismét növekszik.
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

év

bölcsődék száma

bölcsődébe beírt
gyermekek száma

2008
2009
2010

1 Marcali
1 Marcali
1 Marcali

0
0
0

Szociális szempontból
felvett gyerekek száma
(munkanélküli szülő,
veszélyeztetett
gyermek, nappali
tagozaton tanuló szülő)
0
0
0

2011
2012

1 Marcali
1 Marcali

0
0

0
0

Működő összes bölcsődei
férőhelyek száma

40
40
52
52
52

Főnyed községben bölcsőde nincs, a legközelebbi bölcsőde Marcaliban működik.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
A Marcali Városi Kórházban történt átalakulások miatt a 18 év alatti gyermekek ügyeleti ellátása a
kórházban 2013. március 1-től megszűnt, azóta a gyermekek orvosi ügyeleti ellátása is a Marcali Központi
Orvosi Ügyeleten történik az alábbi ügyeleti időben: hétköznap (munkanapokon): 16.00 – 8.00 óra között,
hétvégén (ünnepnapokon): szombat 8.00 és hétfő 8.00 óra között.
A gyermekorvosi, szakorvosi ellátás Kaposváron történik, amely településünktől 75 km-re található.
Mivel a szakellátásokhoz való hozzáférés jelenleg Marcaliban biztosított, kezdeményeztük, hogy a jövőben a
Keszthelyi Városi Kórházban biztosítsák, a település közelsége miatt, 23 km.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
Az óvodások és iskolások részére a fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés a Marcali Nevelési
Tanácsadó korai fejlesztési programja segítségével (gyógypedagógus, gyógytornász), valamint a Marcali
Városi Kórház (gyógytorna), illetőleg az egyéb szakambulanciák közreműködésével történik, ahol a sérült
vagy tartós elváltozás utáni helyreállítási folyamatot segítik elő.
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A fejlesztő felkészítés feladata, hogy azoknak a gyermekeknek, akik tankötelezettségüket sajátos nevelési
igényük miatt nem tudják teljesíteni, biztosítsa a fejlődésükhöz szükséges felkészítést, a szülő bevonásával,
a szülő részére tanácsadás nyújtásával.
d) gyermekjóléti alapellátás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-a értelmében 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
megelőzésété, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését.
A gyermekjóléti alapellátások célja:
Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a
családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a
megelőzéséhez.
Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást – lehetőség szerint – a jogosult lakóhelyéhez,
tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani.
Az Alapszolgáltatási Központ, 8648 Balatonkeresztúr, Iskola u. 3. szám alatt működik. Fenntartó:
Balatonkeresztúr Község Önkormányzata. Működésének kezdő időpontja: 2013. július 01.
A gyermekjóléti szolgálat formája: Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonberény és Hollád,
Balatonszentgyörgy, Tikos, Szegerőd, Főnyed, Vörs községek tartoznak a családgondozó ellátási körzetéhez.
Gesztor település: Balatonkeresztúr.
A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási
intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.
- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét,
- meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,
- elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a gyámhatóság megkeresésére a
családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet,
- szervezi a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot, illetve
működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat,
- segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
- felkérésre környezettanulmányt készít,
- kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
- biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
- részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,
- nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.
e) gyermekvédelem
A gyermekvédelem: 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 rendszer szolgáltatásai
- Pénzbeli ellátások:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
- a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
- óvodáztatási támogatás
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- gyermektartásdíj megelőlegezése
- az otthonteremtési támogatás.
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
- a gyermekjóléti szolgáltatás
- a gyermekek napközbeni ellátása, (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet)
- gyermekek átmeneti gondozása (helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti
otthona).
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermek-védelmi szakellátások:
- az otthont nyújtó ellátás, (nevelőszülő, gyermekotthon)
- az utógondozói ellátás
- területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
- a védelembe vétel
- a családba fogadás
- az ideiglenes hatályú elhelyezés
- az átmeneti nevelésbe vétel
- a tartós nevelésbe vétel
- a nevelési felügyelet elrendelése
- az utógondozás elrendelése
- az utógondozói ellátás elrendelése.
Forrás: 1997. évi XXXI. törvény
A gyermekjóléti feladatok ellátását a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata
biztosítja.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
A krízis helyzetben levő családok számára elérhető megoldást a Nagyatádi és a Nágocsi Anyaotthon nyújt.
A családsegítéssel kapcsolatos feladatok ellátását a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ
Családsegítő Szolgálata biztosítja.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A helyi gyerekek a sávolyi iskolába járnak, Volán járatokkal közlekednek.
A Sávolyi Általános Iskola 1965. szeptember 1-től körzeti iskolává vált, ahová először Szőkedencsről a felső
tagozatosok, majd a bekötőutak elkészültével 1968-tól Főnyed és Szegerdő felső tagozatos diákjai jártak. A
hetvenes évek végétől már a környező települések alsós tanulói is idejárnak. Ekkoriban korszerűsítették a
vizesblokkot. 2000. nyarán még egy tanteremmel bővült az épület, amely ma már egy modern
számítástechnika teremnek mondható, sőt nyelvi laborként is működik.
A kultúrházban az iskolai ünnepélyeket tartják, a könyvtárban internetezni is lehet.
A tanulók mozgásigényeit a tornaterem és a hatalmas füves udvar elégíti ki, ahol szilárd burkolatú focipálya,
salakos futópálya, kosárlabdapalánkok várják a sportolni vágyókat, valamint 2 modern ping-pong asztal. A
kisebbeknek homokozó készült, valamint hinták és fajátékok teszik lehetővé a játékot számukra.
A diákok a tanulás után sokféle elfoglaltság közül válogathatnak: énekkar, természetvédő-, rajz-, angol
szakkör, tömegsport. A Talentum Művészeti Iskola furulya és néptánc tagozatot is működtet. Hittanoktatás
is folyik az intézményben. Természetesen a tanulási nehézségekkel küzdőkkel fejlesztő pedagógus és
logopédus foglalkozik, a gyengébb tanulókat több tantárgyból is korrepetálásokkal segítik. A tehetséges
tanulókkal külön foglalkoznak.
Évek óta színházbérletet vásárol az alapítvány az alsósoknak és a felsősöknek, Kaposvárra illetve
Nagykanizsára. Idén minden tanuló 8 hetes úszásoktatáson vehet részt, amely ingyenes a gyerekeknek.
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Az iskola tehetséges gyermekei területi és megyei versenyeken vesznek részt. Főleg rajzban,
matematikában, természetismeretben, vers- és prózamondásban, sportban értek el szép helyezéseket nagy
iskolák tanulói között is. Az utóbbi két évben sportban országos versenyre is jutottak be diákok. Ezen kívül
többféle levelezős versenyre is sokan neveznek és szép eredményeket érnek el.
Az iskola kulturális élete is gazdag. Minden ünnepre színvonalas műsorral készülnek, a falvakban diákok
köszöntik az idősek napján az öregeket, nyaranta táborozni mennek, melyet 50 %-ban támogat az
alapítvány.
(Forrás: Sávolyi Általános Iskola honlapja)
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Az ingyenes étkezésben az óvodások közül 1 fő, az iskolások közül 5-7 fő vesz részt, nyári étkeztetés
községünkben nincs, mert a gyerekek otthon étkeznek, a szüleik gondoskodnak róluk.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Hátrányos megkülönböztetésről, az egyenlő bánásmód követelményének megsértéséről a szolgáltatások
nyújtásakor nincs tudomásunk.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein
belül
Pozitív diszkriminációról az ellátórendszer keretein belül nincs tudomásunk.
4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma
családi napköziben engedélyezett
férőhelyek száma
2008
0
2009
0
2010
0
2011
0
2012
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi adatok
év

családi napköziben a térítésmentes
férőhelyek száma
0
0
0
0
0

A településen családi napközi nem működik.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
4.4.1. számú táblázat – Óvodai nevelés adatai
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG
Az óvoda telephelyeinek száma
Hány településről járnak be a
gyermekek
Óvodai férőhelyek száma
Óvodai csoportok száma
Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól
...h-ig):

db
1
6
50
2
6.45-16.45
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A nyári óvoda-bezárás időtartama:
()
Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok
száma
Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

augusztus 1. - augusztus 31.
Fő
4

Hiányzó létszám
0

4

0

0
2
0

0
0
0

A Sávolyi Általános Iskola és Óvoda kötelező ellátási területe:
Sávoly, Főnyed, Szegerdő, Szőkedencs. Intézményfenntartói társulással működött.
4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 2.
Helyhiány miatt elutasított
Ebből hátrányos / halmozottan
év
gyermekek száma (fő)
hátrányos helyzetű (fő)
2008
0
0
2009
0
0
2010
0
0
2011
0
0
2012
0
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati, intézményi adatgyűjtés
Az óvodai nevelésnél helyhiány miatt elutasított gyermek nem volt.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.
év

3-6 éves korú
gyermekek száma

óvodai
gyermekcsoportok
száma

óvodai férőhelyek
száma

óvodai feladatellátási helyek
száma

óvodába beírt
gyermekek száma

óvodai
gyógypedagógiai
csoportok száma

2008
2009
2010
2011
2012

0
0
0
0
0

2
2
2
2
2

50
50
50
50
50

1
1
1
1
1

42
46
48
56
44

0
0
0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
A helyi gyerekek a sávolyi óvodába járnak.
A 3-6 éves korú gyermekek száma 0 fő, óvodai gyermekcsoportok száma 2, az óvodai férőhelyek száma 50,
az óvodába beírt gyermekek létszáma 42-56 fő.
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4.4.4 számú táblázat – Az óvodai ellátás igénybevétele
2012-2013. év
székhely
Az intézménybe
beíratott gyermekek
létszáma
Más településről
bejáró gyermekek
létszáma
az intézménybe
beíratott, 20%-ot
meghaladóan
hiányzott gyermekek
száma (az adott évből
eltelt időszakra
vetítetten)
a beíratott gyermekek
közül a hátrányos
helyzetűek létszáma
a beíratott gyermekek
közül a halmozottan
hátrányos helyzetűek
létszáma

3 éves

4 éves

5 éves

6 éves

8

15

14

7

0

0

0

0

7 éves

Összesen

44

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
Az óvodai ellátást igénybevevők száma: 3 éves: 8 fő, 4 éves: 15 fő, 5 éves: 14 fő, 6 éves: 7 fő.
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)

beíratott
fejlesztő
halmozottan
foglalkozásban
hátrányos
részesülő
helyzetű
hátrányos helyzetű
gyermekek
gyermekek száma
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
Csoport 2
Összesen
A
csoportok
összlétszámából a 6
évesnél
idősebb
gyermekek
A
csoportok
összlétszámából a 7
évesnél
idősebb
gyermekek
(ped.
szakszolgálat
véleménnyel)

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
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4.4.6. számú táblázat - Óvodai körzethatár
Az óvodai körzethatár: Sávoly, Főnyed, Szegerdő, Szőkedencs településekre
2013. július 01-től: Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos, Vörs, Szegerdő, Főnyed.

terjed

ki.

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma
Általános
Általános
iskola 1-4
iskola 5-8
évfolyamon
évfolyamon
tanulók
tanulók száma
száma
fő
fő
3
4
3
4
1
5
1
4

tanév

2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

általános
iskolások száma

napközis tanulók száma

fő
7
7
6
5

fő
7
7
6
5

%
100
100
100
100

Forrás: TeIR, KSH Tstar
Az általános iskola 1-4. évfolyamán tanulók száma 1-3 fő, csökkenő tendenciát mutat, az 5-8.
évfolyamon tanulók száma 4-5 fő, hullámzó tendenciát mutat. A beíratott gyerekek közül mindenki
napközis.
4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai
általános iskolai osztályok száma
tanév
1-4
5-8
összesen
évfolyamon évfolyamon
2010/
2011
2011/
2012
2012/
2013
2013/
2014

általános iskolai osztályok száma a
gyógypedagógiai oktatásban

általános
iskolai
feladatellátási
helyek száma

1-4
évfolyamon

5-8
évfolyamon

összesen

db

4

4

8

0

0

0

1

4

4

8

0

0

0

1

4

4

8

0

0

0

1

4

4

8

0

0

0

1

Forrás: TeIR, KSH Tstar
Az általános iskolai osztályok száma az 1-4., és az 5-8. évfolyamon is 4-4.
4.4.9. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás
A településen élő általános iskolás korú gyermekek összlétszáma
Más településről bejáró általános iskolások létszáma
Más településre eljáró általános iskolások létszáma
Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma
Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma

6
0
6
5
1

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
A településen 6 fő általános iskolás korú gyermek él, mind más településre jár iskolába, közülük 5 fő
hátrányos helyzetű, 1 fő pedig halmozottan hátrányos helyzetű.
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4.4.10. számú táblázat – Iskolai körzethatár
Az iskolai körzethatár: Sávoly, Főnyed, Szegerdő, Szőkedencs településekre terjed ki.
2013. július 01-től: Balatonszentgyörgy, Hollád, Tikos, Vörs, Szegerdő, Főnyed.
4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek
Fő
7
0
6
1
0
0
0
5

Nem szaktanítást végző tanító
Szaktanítást végző tanítók száma
Szaktanítást végző tanárok száma
Gyógypedagógusok létszáma
Gyermekvédelmi felelős
Iskolaorvos
Iskolapszichológus
Kisegítő személyzet

Hiányzó létszám

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
A nem szaktanítást végző tanítók száma 7 fő, a szaktanítást végző tanítók száma 6 fő, a szaktanítást végző
tanárok száma 1 fő, a kisegítő személyzet létszáma 5 fő.
4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban
8. évfolyamot eredményesen
befejezettek száma / aránya a
tanév
nappali rendszerű oktatásban
fő
%
2010/2011
0
100
2011/2012
1
100
2012/2013
1
100
Forrás: TeIR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek aránya 100 %.
4.4.13. számú táblázat – Iskolai ellátást igénybevétele – telephelyi bontásban
2012-2013.
tanév

HH tanulók
aránya az
osztály
létszámához
viszonyítva

Halmozottan
hátrányos
helyzetűek
létszáma

HHH tanulók
aránya az osztály
létszámához
viszonyítva

Létszám

Napközis

Bejáró

Hátrányos
helyzetűek
létszáma

1

1

1

1

100%

100%

2

2

2

2

100%

50%

7. évf.

2

2

2

1

50%

8. évf.

1

1

1

1

100%

Összesen:

6

6

6

5

83%

Telephely

Sajátos
nevelési
igényű
tanulók
létszáma

SNI tanulók
aránya az osztály
létszámához
viszonyítva

SNI
tanúlók
szám
ából
a hhh
tanúlók
száma

Évismétlők
száma

Magántanulók
száma

1. évf.
2. évf.
3. évf.
4. évf.
5. évf.
6. évf.
1

50%
100%

1

67%

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok, KIR
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Létszám,
amelynek
alapján
integrációs
normatívát
igényelnek

A tanulók száma 6 fő, ebből a napközisek és a bejárók száma 6 fő, a hátrányos helyzetűek száma 5 fő, a
halmozottan hátrányos helyzetűek száma 1 %.
4.4.14. számú táblázat – Kompetenciamérési adatok
ISKOLA NEVE
Országos
kompetencia-mérés
eredménye
6. évfolyam
8. évfolyam
10. évfolyam
6. évfolyam
8. évfolyam
10. évfolyam

2010

2011

2012
HHH
tanulók
átlaga

Iskola
átlaga

Országos
átlag

Iskola
átlaga

Országos
átlag

Iskola
átlaga

Országos
átlag

1525
–
1504
1563
–
1541

1483
–
1583
1498
–
1622

1350

1465

1341

1472

1442
1362

1577
1486

1541
1363

1567
1489

1576

1601

1775

1612

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
4.4.15. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton
Gimnázium (%)
tanév

összlétszámon
belül

HHHtanulók
körében

Szakközépiskola
(érettségit adó képzés)
(%)
összlétHHHszámon
tanulók
belül
körében

2008/2009
2009/2010

Szakiskolai képzés (%)
összlétszámon
belül

HHHtanulók
körében

Speciális szakiskola (%)
összlétszámon
belül

HHH-tanulók
körében

Nem tanult tovább (%)
összlétszámon
belül

HHHtanulók
körében

2
1

1

1

1

1

2010/2011
2011/2012
2012/2013

1

1

országos
átlag:
2016/2017

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
A helyi gyerekek elsősorban szakközépiskolában és szakiskolában tanulnak tovább.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Hátrányos megkülönböztetésről és jogellenes elkülönítésről az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belül nincs tudomásunk.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó
eltérések
Az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó
eltérés nem volt.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Pozitív diszkrimináció nem volt.
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A gyerekek részére nincs szervezett szabadidős Gyermekprogramok szervezése a Gyermekjóléti
program.
Szolgálattal együttműködve.
A szakemberek egy része nem vesz részt a Jelzőrendszer hatékonyságának növelése.
jelzőrendszer munkájában.
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma
Foglalkoztatottak
év
férfiak
nők
férfiak
nők
2008
37
26
35
22
2009
30
24
24
17
2010
33
26
28
17
2011
34
26
29
25
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Nők foglalkoztatási helyzete (fő)

Munkanélküliek
férfiak
nők
2
4
6
7
5
9
5
1

Férfiak foglalkoztatási helyzete
(fő)

50
0

50
0

foglalkoztatottak

foglalkoztatottak

munkanélküliek

munkanélküliek

munkavállalási korúak száma

munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak (fő)

Munkavállalási korúak száma (fő)

150

80
60
40
20
0

100
50

férfiak

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

0

férfiak

nők

nők

Munkanélküliek (fő)
60
40
20
0

férfiak

nők
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A munkavállalási korú férfiak száma 37-30 fő, ebből a munkanélküliek száma 2-6 fő, a munkavállalási korú
nők száma 24-26 fő, ebből a munkanélküli nők száma 1-9 fő.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
5.1.2. számú táblázat - Nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
év

Foglalkoztatást segítő
programok száma

Képzési programok
száma

résztvevők száma

résztvevő nők
száma

2008

0

0

0

0

0
0
0
NA

0
0
0
NA

0
0
0
NA

2009
0
2010
0
2011
0
2012
NA
Forrás: Helyi adatgyűjtés

A nők foglalkoztatás segítő képzésben nem vettek részt.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
5.1.4. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
év

8
munkanélküli általánosnál
8 általános
nők száma alacsonyabb
végzettségű

szakiskola/
szakmunkásképző

gimnázium

érettségi

főiskola

egyetem

2008

4

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2009

7

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2010

9

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2011

1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés
A munkanélküli nők iskolai végzettségéről nincs adat.
Bár a Marcali Munkaügyi Központ több lehetőséget is biztosított az általános iskola befejezésére, amelyet
azonban nem kívántak igénybe venni a helyi lakosú nők.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén nincs tudomásunk.
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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
bölcsődék
száma

bölcsődei férőhelyek száma

önkormányzati

működő családi
napközik száma

férőhelyek
száma
családi
napközikben

férőhelyek
összesen

egyéb

2008

3

1

0

0

0

2009

2

1

0

0

0

2010

2

1

0

0

0

2011

4

1

0

0

0

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés
A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások esetében megállapítható,
hogy a 3 év alatti gyermekek száma csökkenő tendenciát mutat, a településen nem működik bölcsőde. A
legközelebbi bölcsőde Marcaliban található.
A családi napközik száma 0 db.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
0-3 év közötti
átlagos gyermekszám
év
védőnők száma
gyermekek száma
védőnőnként
2008
1
3
3
2009
1
2
2
2010
1
2
2
2011
1
4
4
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

Egy védőnőre jutó gyeremekek száma (fő)
6
4
2
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A 0-3 év közötti gyermekek száma 2-4 fő, az átlagos gyermekszám védőnőként ugyanennyi.
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
5.4. számú táblázat - A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
év

rendőrök riasztása
családi viszályhoz

tényleges feljelentések
száma

bírósági ítélet

2008

NA

NA

NA

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

2009
2010
2011
2012
Forrás: Helyi adatgyűjtés

Tudomásunk szerint nőket ért erőszak, családon belüli erőszak településünkön nem volt.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
5.5. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások

év

önkormányzati
anyaotthon a
településen

2008
2009
2010
2011
2012
Forrás: Helyi adatgyűjtés

önkormányzati
anyaotthon a
település 50 km-es
körzetében

Nem
önkormányzati
(egyházi,
alapítványi)
anyaotthon a
településen

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Nem
önkormányzati
(egyházi,
alapítványi)
anyaotthon a
település 50 km-es
körzetében
2
2
2
2
2

Nem önkormányzati anyaotthon a település 50 km-es körzetén belül, Nágocson és Kaposváron működik, az
alábbi néven és helyeken:
- Árvácska Anya és Csecsemőotthon, Nágocs
- Borostyánvirág Alapítvány, Kaposvár.
Krízisellátás igénybevételére nem volt szükség.
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben
Képviselőtestület tagja
év
Férfi
2008
3
2009
3
2010
1
2011
1
2012
1
Forrás: Helyi adatgyűjtés

Városi bíróság és ítélőtáblák
vezetői

Közgyűlések tagjai

Nő

Férfi

Nő

Férfi

Nő

3
3
2
2
2

NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA

Településünkön a nők részt vesznek a helyi politikai életben, 2009-ig a képviselő-testület tagjainak a fele nő
volt, jelenleg pedig a többsége nő. A polgármester férfi.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Magas a településen a munkanélküliség. A
munkanélküliség százalékos aránya 9,7 – 23,7 %
összességében, ebből a nők 3,8 – 34,6 %-a
munkanélküli.
A
180
napnál
régebben
munkanélküliek aránya összességében: 14,3 – 84,6
%. A nyilvántartott pályakezdők aránya a nőknél
11,1 – 25 %.

A közfoglalkoztatási programok folyamatosságának
biztosítása, fenntartása. Képzéseken való részvétel
ösztönzése
a
Munkaügyi
Központtal
együttműködve.

Kevesen vesznek részt a szűrővizsgálatokon és Egészségügyi szűrővizsgálatok
prevenciós előadásokon, általánosságba véve rossz előadások szervezése.
az emberek egészségi állapota.

és

prevenciós
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint
nyugdíjban, nyugdíjszerű
nyugdíjban, nyugdíjszerű
év
ellátásban részesülő férfiak
ellátásban részesülő nők
összes nyugdíjas
száma
száma
2008
12
14
26
2009
15
17
32
2010
14
17
31
2011
12
16
28
2012
NA
NA
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Nyugdjasok száma (fő)
40
30
20
10
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

A nyugdíjkorhatár évente történő változása miatt az adatok pontatlanok.
A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő férfiak száma 12-15 fő, a nőké 14-17 fő. Az összes nyugdíjas
száma 2009-ig növekvő, majd 2011-ig csökkenő tendenciát mutat.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Az idősek részére a kulturális és közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosított. A legközelebbi
mozi Kaposváron, illetőleg Hévízen van. Színházba: Kaposvárra, Zalaegerszegre, Veszprémbe, Keszthelyre,
illetőleg Budapestre utazhatnak az érdeklődők.
A vallásgyakorlás a helyi templomban biztosított.
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c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén nincs információnk.
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén
Regisztrált
Tartós
55 év feletti regisztrált
munkanélküliek
munkanélküliek
munkanélküliek száma
év
száma
száma
fő
fő
%
fő
6
0
0%
4
2008
13
0
0%
11
2009
14
0
0%
2
2010
6
0
0%
1
2011
NA
NA
NA
NA
2012

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma
fő
0
0
0
0
NA

%
0%
0%
0%
0%
NA

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

Településünkön a regisztrált munkanélküliek száma: 6-14 fő, ebből az 55 év felett regisztrált
munkanélküliek száma 0 fő, ebből a tartós munkanélküliek száma szintén 0 fő.
A tartós munkanélküliek száma 1-11 fő, amely rendkívül magas, bár 2010 óta csökkenő tendenciát mutat.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
64 év feletti lakosság száma

év

nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

fő
18
18
18
18
NA

2008
2009
2010
2011
2012

fő
0
0
0
0
NA

%
0%
0%
0%
0%
#ZÉRÓOSZTÓ!

Forrás: TeIR, KSH Tstar
Településünkön a 64 év feletti lakosság száma 18 fő.
Nappali ellátásban nem részesül senki.
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma
év

időskorúak járadékában részesülők száma

2008
2009
2010
2011
2012

0
0
0
0
NA

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Időskorúak járadékában nem részesül senki.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Helyben könyvtár működik, amely a Marcali Városi Könyvtár fiókkönyvtáraként működik, heti két napos
nyitva tartással. A könyveket havonta cserélik. DVD lemezeket is lehet kölcsönözni.
c) idősek informatikai jártassága
A helyben élő időseket nem érdekli az informatika.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Településünkön minden évben megrendezzük az Idősek karácsonya rendezvényt, az iskolás gyerekek
felköszöntik az időseket, az önkormányzat pedig szerény vacsorával vendégeli meg a település szépkorú
lakosait.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Szociális szolgáltatások:
Az önkormányzat
a.) szakfeladatként biztosítja az étkeztetést,
b.) társulásban biztosítja a
ba.) házi segítségnyújtást,
bb.) a családsegítést,
bc.) a nappali ellátást.
A nappali ellátás nem működik (Idősek Klubja) a településen.
A házi segítségnyújtást nem veszi igénybe senki.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Az idősek egészségi állapota általánosságba véve Egészségügyi előadások szervezése
rossz.
Magas az idősek sérelmére elkövetett vagyon elleni Bűnmegelőzési előadások szervezése. Az áldozattá
bűncselekmények száma.
válás megelőzése, vagyonvédelem, kamera rendszer
bővítése. Az idős korosztály közbiztonságának
javítása, a vagyon elleni bűncselekmények
számának csökkentése.
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
megváltozott munkaképességű személyek
egészségkárosodott személyek szociális
év
ellátásaiban részesülők száma
ellátásaiban részesülők száma
2008

NA

NA

2009

NA

NA

2010

NA

NA

2011
Forrás: TeIR, KSH Tstar

NA

NA

Az egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban részesülők számáról nincs adat.
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
önkormányzati
egyházi
év
civil fenntartású
fenntartású
fenntartású
intézményben
intézményben intézményben
2008
0
0
1
2009
0
0
1
2010
0
0
1
2011
0
0
1
Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi
adatszolgáltatók segítségével
Nappali ellátásban nem részesül senki.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén nincs információnk.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Önálló életvitelt támogató helyi intézmény a településen nincs.

7.1.3. táblázat - Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban
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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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fejlesztőfelkészítésben
résztvevők száma
Szociális
foglalkozatásban munka
alkalmazottak
rehabilitációban
foglalkoztatottak
száma
Védett munkahelyen foglalkoztatottak
száma
Támogatott
résztvevők száma

foglalkoztatásban

Nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásban
résztvevő fogyatékos személyek száma

Forrás: helyi adatgyűjtés több forrás segítségével

Fogyatékos személyek a foglalkoztatásban nem vesznek részt.
7.1.4. táblázat - A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató helyi intézmények,
szociális szolgáltatások

Állami/önkormányzati
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

1

1

1

1

1

1

A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató helyi intézmények:
- önkormányzati: a szociális étkeztetés és a családsegítés.

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

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

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

NA

NA

NA
NA

Más jogszabályok alapján nyújtott ellátások
Fogyatékossági támogatás
Rokkantsági járadék
Személygépkocsi átalakítási támogatás
Közlekedési kedvezmény
Személygépkocsi szerzési kedvezmény
Parkolási igazolvány

NA
NA
NA
NA
NA
NA

Forrás: helyi adatgyűjtés
A fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátásairól és kedvezményeiről nincs adatunk.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Településünkön az önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítése megoldott.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
Az akadálymentesítettség megoldott.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Településünkön munkahely nincs.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége megoldott.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
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A fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatás nincs.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Pozitív diszkriminációról nincs tudomásunk.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Települési honlap hiánya.

Az aktuális eseményekről, információkról történő
rendszeres tájékoztatás, a honlap fejlesztése.
A lakosság nem ismeri az esélyegyenlőség területén Információszolgáltatás az esélyegyenlőségért. A
feltárt problémákat, kitűzött célokat, intézkedési lakosság ismerje meg a Helyi Esélyegyenlőségi
terveket és fejlesztési irányokat.
Programot, annak céljait, a megvalósulás menetét,
eredményeit.
Nincs adat a településen élő fogyatékos, illetőleg Információk összegyűjtése, igényeik felmérése.
megváltozott munkaképességű emberekről.
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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.)
Civil, illetőleg érdekvédelmi szervezet, önszerveződés a településen nincs.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
Ilyen jellegű együttműködés nincs.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Az önkormányzatok közötti, illetőleg a térségi-, területi társulásokkal való együttműködés nélkül számos
feladat és tevékenység ellátása gondot jelentene településünkön, ezért kiemelten fontosnak tartjuk a közös
együttműködést és az összefogást.
A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodása alapján, az abban résztvevő
önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység
érdekében a megállapodásban rögzített eljárásban és módon szervezik, oldják meg és hangolják össze a
települési önkormányzatok alábbi feladatait, hatásköreit:
- területfejlesztés,
- egészségügyi- és szociális ellátás,
- család-gyermek- és ifjúságvédelem,
- oktatás és nevelés,
- sport feladatok,
- pedagógiai szakszolgálati feladatok,
- közművelődés, közgyűjteményi tevékenység,
- szolgáltatás-szervezési feladatok,
- természet- és környezetvédelem,
- vízgazdálkodás,
- településüzemeltetési feladatok,
- közrend- és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok,
- belső ellenőrzés,
- foglalkoztatás,
- gazdaság és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom.
Az önkormányzatok közötti és a területi társulásokkal való partnerség az alábbi megállapodásokban
nyilvánul meg:
- Balatonszentgyörgy Margaréta Óvoda – óvodai társulási megállapodás,
- Szociális Egészségügyi Szolgáltató Központ Marcali – bölcsődei társulási megállapodás,
- fogorvosi ellátás,
- Balatoni Szociális Társulás Balatonkeresztúr – szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, gyerekjóléti
szolgálat, családsegítő szolgálat.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Településünkön nemzetiségi önkormányzat nem működik.

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
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Civilszervezet a településen nem működik.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
For-profit szereplők a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában nem vesznek részt.

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 elkészítésében a település szociális, egészségügyi-, oktatási-, nevelési-, és kulturális
ágazatában tevékenykedő szakemberei, illetőleg a rendőrség munkatársai, továbbá az érintett célcsoportok
helyi képviselő vettek részt.
A helyi esélyegyenlőség biztosítása érdekében feltártuk és megvitattuk a különböző célcsoportokkal
kapcsolatos problémákat és kidolgoztuk az intézkedési terveket, amelyeknek a folyamatos végrehajtására
és megvalósítására törekszünk.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
Az önkormányzat honlapján (www.fonyed.hu) az elkészített helyi esélyegyenlőségi program elérhető lesz,
amely révén az esélyegyenlőséggel kapcsolatos különféle intézkedések megismerhetővé válnak, a
megvalósítás biztosított, az ellenőrzés pedig folyamatos.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

Következtetések
problémák beazonosítása
fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid megnevezéssel
rövid címmel
Magas a településen a munkanélküliség.
Közfoglalkoztatási programokban történő
részvétel és a további lehetőségek
felkutatása.
Ruha-, és használtcikk börze. Ruha és
használtcikk adományok gyűjtése és
Elszegényedés, alacsony családi jövedelem.
eljuttatása
a
rászorulóknak.
A gyerekek részére nincs szervezett
szabadidős program.
A szakemberek egy része nem vesz részt a
jelzőrendszer munkájában.
Magas munkanélküliség, alacsony iskolai
végzettség.

Nők
Kevesen vesznek részt a szűrővizsgálatokon
és prevenciós előadásokon, általánosságba
véve rossz az emberek egészségi állapota.
Az idősek egészségi állapota rossz.
Idősek

Magas az idősek sérelmére elkövetett
vagyon elleni bűncselekmények száma.

Helyi
infokommunikációs
rendszerek
hiánya. A honlap fejlesztése, részbeni
akadálymentesítése.
Fogyatékkal
élők

A lakosság nem ismeri az esélyegyenlőség
területén feltárt problémákat, kitűzött
célokat, intézkedési terveket és fejlesztési
irányokat.
Nincs adat a településen élő fogyatékos,
illetőleg megváltozott munkaképességű
emberekről.

Gyermekprogramok
szervezése
a
Gyerekjóléti Szolgálattal együttműködve.
Jelzőrendszer hatékonyságának növelése.
Közfoglalkoztatási lehetőségek kibővítése, a
nők ösztönzése arra, hogy regisztráltassák
magukat a Munkaügyi Kirendeltségen.
Képzéseken való részvétel ösztönzése a
Munkaügyi Központtal együttműködve.
Egészségügyi szűrővizsgálatok és prevenciós
előadások szervezése.
Egészségügyi előadások szervezése.
Bűnmegelőzési előadások szervezése. Az
áldozattá
válás
megelőzése,
vagyonvédelem.
Az idős korosztály
közbiztonságának javítása, a vagyon elleni
bűncselekmények számának csökkentése.
Az aktuális eseményekről, információkról
történő rendszeres tájékoztatás,
szórólapokon, (látható betűméretekkel).
A honlap fejlesztése, részbeni
akadálymantesítése.
Információszolgáltatás az
esélyegyenlőségért. A helyi lakosság ismerje
a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, annak
céljait, a megvalósulás menetét,
eredményeit.
Információk
összegyűjtése,
igényeik
felmérése, az adatok összegzése.
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A beavatkozások megvalósítói
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
Közfoglalkoztatási programok bővítése

Ruhabörze.

Rendezvények szervezése.

Gyermekek
Jelzőrendszer hatékonysága.

Közfoglalkoztatási programok fenntartása.
Képzéseken való részvétel ösztönzése.
Nők

Szűrővizsgálatok szervezése.

Egészségügyi előadások szervezése.
Idősek
Bűnmegelőzési programok.

Helyi tájékoztatás bővítése, honlap
fejlesztése, részbeni akadálymentesítése.
Fogyatékkal
élők
Információszolgáltatás az
esélyegyenlőségért.

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Aktorok
és
partnerek:
önkormányzat,
Munkaügyi
Központ,
polgármester,
munkanélküliek.
Felelős: polgármester.
Aktorok
és
partnerek:
önkormányzat,
alapszolgáltatási központ, magánszemélyek,
segélyszervezetek, gyermekjóléti szolgálat,
családsegítő szolgálat.
Felelős: polgármester.
Aktorok és partnerek: A településen élő
gyermekek,
szülők,
önkormányzat,
családgondozó.
Felelős: családgondozó.
Aktorok és partnerek: jegyző, szociális
ügyintéző, gyermekjóléti szolgálat, családsegítő
szolgálat, a pártfogó felügyelői szolgálat,
védőnő, rendőrség, pedagógusok, óvónők,
gyermek-, és ifjúságvédelmi felelős, háziorvos,
önkormányzat.
Felelős: Alapszolgáltatási Központ vezetője.
Aktorok
és
partnerek:
önkormányzat,
Munkaügyi
Központ,
polgármester,
munkanélküliek. Képzéseken való részvétel
ösztönzése
a
Munkaügyi
Központtal
együttműködve.
Felelős: polgármester.
Aktorok és partnerek: önkormányzat, védőnő,
háziorvos, egészségügyi intézmények.
Felelős: háziorvos.
Aktorok és partnerek: háziorvos, egyedülálló
idősek, önkormányzat.
Felelős: polgármester.
Aktorok
és
partnerek:
önkormányzat,
rendőrség, Alapszolgáltatási Központ, idősek.
Felelős: Alapszolgáltatási Központ vezetője.
Aktorok és partnerek:
helyi lakosok, önkormányzat, polgármester,
webmester.
Felelős: polgármester.
Aktorok és partnerek:
a
település
lakossága,
polgármester,
webmester, NANE, EBH.
Felelős: polgármester.
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Jövőképünk
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők természetbeni és anyagi segítséget kapjanak szociális
helyzetük javításához, a segítségnyújtás kiemelt célja a munkavállalásra, a regisztrálatlan munkanélküliek
regisztrálásának propagálása és a regisztráltatás elősegítése.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek elszegényedésének megelőzését, ruhagyűjtési akciók szervezését, a
jelzőrendszer hatékonyságának növelését, a gyerekek részére rendezvények szervezését (Tökfaragó nap,
hóemberépítő verseny, stb.).
Folyamatosan odafigyelünk az idősek helyzetére, az időseket ért vagyon elleni bűncselekmények számának
visszaszorítására és arra, hogy az egyedül élő időseket önkéntes munkával segítsük.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén, az egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvételük ösztönzését,
a közfoglalkoztatási lehetőségek kibővítését, a munkaerőpiaci visszatérést segítő képzések, tréningek
szervezését, alapkompetenciák megszerzését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők integrációjára, az esélyegyenlőség területén végzett
széleskörű információ szolgáltatásra valamint honlap fejlesztésére, és az infokommunikációs eszközök
bővítésére, a honlap részbeni akadálymentesítésére. Fontosnak tartjuk továbbá a megváltozott
munkaképességű és a fogyatékkal élők számának felderítését, igényeik kielégítését.
Az intézkedési területek részletes kifejtése
Romák és/vagy mélyszegénységben élők

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok - Általános megfogalmazás
- rövid,
- Középtávú,
- hosszú távú időegységekre bontásban

Közfoglalkoztatási programok bővítése
Magas a településen a munkanélküliség.
Közfoglalkoztatási programokkal javítsuk a munkanélküliek
helyzetét.
Rövidtáv: Az érintettek létszámának felmérése (munkanélküliek,
mélyszegények). Az adatok feldolgozása. Közfoglalkoztatási
programok felkutatása.
Középtáv: közfoglalkoztatási programok propagálása és elindítása.
Hosszútáv: a folyamosság biztosítása, a munkanélküliség
felszámolása.

1. Adatgyűjtés és adatbázis létrehozása.
Tevékenységek
2. Partnerek bevonása (Munkaügyi Központ, Nyugat-dunántúli
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve Vízügyi Igazgatóság).
3. Közfoglalkoztatási programok szervezése.
Résztvevők és
Résztvevők: önkormányzat, Munkaügyi Központ, polgármester,
munkanélküliek.
felelős
Felelős: polgármester.
Önkormányzat, Munkaügyi Központ, polgármester, munkanélküliek.
Partnerek

Határidő(k) pontokba szedve

2013. december 01-től – 2018. december 31-ig.
1-2. hónap: felmérés és adatbázis létrehozása.
3. hónap: partnerek bevonása.
4. hónaptól: közfoglalkoztatási programok
szervezése.

felkutatása

Eredményességi mutatók
Eredményességi mutatók: résztvevők száma.
és annak dokumentáltsága, forrása
Dokumentáltság: statisztikai adatok.
(rövid, közép és hosszútávon), valamint Fenntarthatósága: fenntartható.
fenntarthatósága
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és

Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok - Általános megfogalmazás

Kockázat: együttműködés, érdektelenség és motiváltság hiánya,
hiányos adatbázis.
Kockázatok csökkentése: meggyőzés.
Humán, technikai.

Ruhabörze.
Elszegényedés, alacsony családi jövedelem.

Az anyagi gondok enyhítése, a krízishelyzetben lévők támogatása.
Ruha és használtcikk adományok gyűjtése és eljuttatása a
- rövid,
rászorulóknak.
- Középtávú,
Rövidtáv: Krízishelyzetben lévők felmérése. Támogatók keresése
- hosszú távú időegységekre bontásban
(magánszemélyek és segélyszervezetek).
Középtáv: az adományok folyamatos gyűjtése, célhoz juttatása,
szétosztása.
Hosszútáv: további adományozók feltérképezése, a folyamatosság
biztosítása.
1. Az igények feltérképezése.
Tevékenységek
2. Adományozók és támogatók felkutatása.
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 3. Adománygyűjtés. Ruhabörze szervezése, az adományok
szétosztása.
Résztvevők és
Résztvevők: A településen élő gyermekek, szülők, önkormányzat,
családgondozó.
felelős
Felelős: családgondozó.
Önkormányzat, Családsegítő Szolgálat.
Partnerek

Határidő(k) pontokba szedve

2015. január 01-től – 2018. december 31-ig.
1. hónap: igények felmérése, adatbázis létrehozása.
2. hónap: adományozók és támogatók felkutatása.
3. hónaptól: adományok gyűjtése.
4. hónaptól: ruha és csere-bere akciók szervezése, az adományok
szétosztása.

Eredményességi mutatók
Eredményességi mutatók: résztvevők száma.
és annak dokumentáltsága, forrása
Dokumentáltság: statisztikai adatok.
(rövid, közép és hosszútávon), valamint
Fenntarthatósága: fenntartható.
fenntarthatósága
Kockázat: érdektelenség.
Kockázatok
Kockázat csökkentése: széleskörű tájékoztatás.
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

Humán, technikai.

Az intézkedési területek részletes kifejtése
Gyermekek
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok - Általános megfogalmazás
- rövid,
- Középtávú,
- hosszú távú időegységekre bontásban

Rendezvények szervezése.
A gyerekek részére nincs szervezett szabadidős program.
Szabadidős programok szervezése (Tökfaragó nap, hóember építő
verseny, stb.).
Rövidtáv: hagyományteremtés, rendezvényszervezés.
Középtáv: hagyományápolás.
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Hosszútáv: évente ismétlődő rendezvények.
1. Az igények feltérképezése.
Tevékenységek
2. Családsegítő Szolgálat felkérése a közreműködésre.
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
3. Rendezvények szervezése.
Résztvevők és
Résztvevők: a településen élő gyermekek, szülők, önkormányzat,
családgondozó.
felelős
Felelős: családgondozó.
Partnerek
Határidő(k) pontokba szedve

Önkormányzat, családgondozó.
2013. október 15-től – 2018. december 31-ig.

Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága, forrása
Eredményességi mutatók: résztvevők száma.
(rövid, közép és hosszútávon), valamint Dokumentáltság: statisztikai adatok.
fenntarthatósága
Fenntarthatósága: fenntartható.
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

Kockázat: érdektelenség.
Kockázat csökkentése: széleskörű tájékoztatás.
Humán, pénzügyi, technikai.

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok - Általános megfogalmazás

Jelzőrendszer hatékonyságának növelése.
A szakemberek egy része nem vesz részt a jelzőrendszer
munkájában.
A jelzőrendszer működtetésének összehangolása, mivel a
jelzőrendszeri tagok segítsége nélkül nem jutunk elegendő
- rövid,
információhoz, és a település életének figyelemmel kísérése e nélkül
- Középtávú,
elképzelhetetlen lenne.
- hosszú távú időegységekre bontásban
Rövidtáv: a jelzőrendszer tagjai közötti kapcsolat erősítése,
szélesítése.
Közép és hosszútáv: a jelzőrendszer folyamatos működtetése.
1. A szakemberek tájékoztatása a jelzőrendszer működéséről és
Tevékenységek
annak fontosságáról.
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 2. A jelzőrendszer hatékony működésének elősegítése.
Felelős: Alapszolgáltatási Központ vezetője.
Résztvevők: Jegyző, szociális ügyintéző, Gyermekjóléti Szolgálat,
Résztvevők és
Családsegítő Szolgálat, a pártfogói felügyelői szolgálat, védőnő,
rendőrség, pedagógusok, óvónők, gyermek és ifjúságvédelmi felelős,
felelős
háziorvos.
Felelős: Alapszolgáltatási Központ vezetője.
Partnerek
Önkormányzat.
2014. január 01-től – 2018. december 31-ig.
Határidő(k) pontokba szedve
Eredményességi mutatók: A védelembe vett és veszélyeztetett
Eredményességi mutatók
gyermekek számának csökkenése. A családon belüli erőszak
és annak dokumentáltsága, forrása
számának csökkenése.
(rövid, közép és hosszútávon), valamint
Dokumentáltság: jegyzőkönyv.
fenntarthatósága
Fenntarthatósága: fenntartható.
Kockázat: érdektelenség.
Kockázatok
Kockázat csökkentése: meggyőzés.
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

Humán.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
Nők
Közfoglalkoztatási programok fenntartása. Képzéseken való
részvétel ösztönzése.
Feltárt probléma
Magas a munkanélküliség, alacsony iskolai végzettség, motiváltság
(kiinduló értékekkel)
hiánya.
A közfoglalkoztatási programok folyamatosságának biztosítása.
Célok - Általános megfogalmazás és
Képzéseken való részvétel ösztönzése a Munkaügyi Központtal
- rövid,
együttműködve.
-középtávú,
Rövidtáv: felmérés, adatbázis létrehozása.
-hosszútávú időegységekre bontásban
Közép és hosszútáv: foglalkoztatás növelése.
Tevékenységek
Közfoglalkoztatási programok folyamatos kutatása, az induló
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve programok folyamatosságának fenntartása.
Résztvevők: önkormányzat, Munkaügyi Központ, polgármester,
Résztvevők és
munkanélküliek.
felelős
Felelős: polgármester.
Partnerek
Munkaügyi Kirendeltség.
2013. december 01-től – 2018. december 31-ig.
1-2. hónap: felmérés és adatbázis létrehozása.
3. hónap: partnerek bevonása.
Határidő(k) pontokba szedve
4.hónaptól: közfoglalkoztatási programok felkutatása, szervezése és
folyamatos fenntartása.
Intézkedés címe:

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

Eredményességi mutatók: résztvevők száma.
Forrása: költségvetésből.
Dokumentáltsága: statisztikák, jelenléti ív.
Fenntarthatósága: fenntartható.
Kockázat: érdektelenség.
Kockázat csökkentése: meggyőzés.

Szükséges erőforrások

Humán, pénzügyi, technikai.

Intézkedés címe:

Egészségügyi szűrővizsgálatok és prevenciós előadások szervezése.
Kevesen vesznek részt a szűrővizsgálatokon és a prevenciós
előadásokon, általánosságba véve rossz az emberek egészségi
állapota.
Betegségek megelőzése, a kockázatok kialakulásának csökkentése.
Egészségmegőrzés és prevenció.
Rövidtáv: az érintettek létszámának felmérése (statisztikai adatok) férfiak, nők. Az adatbázis létrehozása, partnerek (előadók) bevonása.
Szűrővizsgálatok és előadások szervezése.
Középtáv: évente felülvizsgálat, a folyamatosság biztosítása.
Hosszútáv: utógondozás.

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok - Általános megfogalmazás
- rövid,
- Középtávú,
- hosszú távú időegységekre bontásban

1. Az igények felmérése, a partnerek bevonása (egészségügyi
intézmények).
Tevékenységek
2. Folyamatos
felvilágosító
munka,
előadássorozatok
és
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
szűrővizsgálatok
megszervezése.
Résztvevők és

Résztvevők: önkormányzat,
intézmények.

védőnő,

háziorvos,

egészségügyi
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felelős

Felelős: háziorvos.

Partnerek

Önkormányzat, egészségügyi intézmények.
2015. május 01-től – 2018. december 31-ig.
1-2. hónap: felmérés, tájékoztatás, adatbázis készítés.
3. hónap: partnerek bevonása.
Határidő(k) pontokba szedve
4. hónaptól: szóróanyagok, tájékoztatók készítése, kampány a
honlapon és az újságban.
5. hónaptól: előadások és szűrővizsgálatok szervezése.
12. hónap: felülvizsgálat.
Eredményességi mutatók
Eredményességi mutatók: résztvevők száma.
és annak dokumentáltsága, forrása
Forrása: költségvetésből.
(rövid, közép és hosszútávon), valamint Dokumentáltsága: statisztikai adatok, jelentkezési lap.
fenntarthatósága
Fenntarthatósága: fenntartható.
Kockázatok
Kockázat: érdektelenség, elutasítás.
és csökkentésük eszközei
Kockázat csökkentése: tájékoztatás, meggyőzés.
Szükséges erőforrások
Humán, pénzügyi, technikai.

Az intézkedési területek részletes kifejtése
Idősek
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok - Általános megfogalmazás
- rövid,
- Középtávú,
- hosszú távú időegységekre bontásban

Egészségügyi előadások szervezése.
Az idősek egészségi állapota általánosságba véve rossz.
Az idősek egészségi állapotának javítása, szinten tartása.
Rövidtáv: az idősek felmérése, a partnerek bevonása.
Közép és hosszútáv: előadások szervezése.

1. Az idősek felmérése.
Tevékenységek
2. Partnerek bevonása.
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 3. Előadások szervezése.
Résztvevők és
felelős
Partnerek

Határidő(k) pontokba szedve
Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

Résztvevők: háziorvos, idősek.
Felelős: polgármester.
Önkormányzat, háziorvos.
2015. május 01-től – 2018. december 31-ig.
1.hónap: az idősek felmérése.
2. hónaptól – folyamatosan: egészségügyi előadások szervezése.
Eredményességi mutatók: résztvevők száma.
Dokumentáltság: statisztikai adatok.
Fenntarthatósága: fenntartható.
Kockázat: Érdektelenség.
Kockázat csökkentés eszköze: Bizalomhiánnyal küzdők meggyőzése.
Humán, technika.
62

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok - Általános megfogalmazás

Bűnmegelőzési előadások időseknek.
Magas az idősek sérelmére elkövetett vagyon elleni
bűncselekmények száma.
Az áldozattá válás megelőzése, vagyonvédelem. Az idős korosztály
közbiztonságának javítása, a vagyon elleni bűncselekmények
- rövid,
számának csökkentése.
- Középtávú,
Rövidtáv: felmérés, bűnmegelőzési előadások szervezése.
- hosszú távú időegységekre bontásban
Közép és hosszútáv: folyamatosság biztosítása.
1. Az idős személyek biztonságérzetét segítő intézkedések bővítése
(elektromos ajtóék, nyitásjelző riasztó berendezés).
Tevékenységek
2. Folyamatos tájékoztatás (szórólap, honlap), bűnmegelőzési
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve előadások szervezése, biztonságtechnikai bemutatókkal.
Felelős: polgármester.
Résztvevők és
felelős
Partnerek

Határidő(k) pontokba szedve

Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

Résztvevők: önkormányzat, rendőrség, Alapszolgáltatási Központ.
Felelős: Alapszolgáltatási Központ vezetője.
Önkormányzat, lakosság.
2016. január 01-től – 2018. december 31-ig.
1-2. hónap: felmérés.
3-4. hónap: adatbázis készítése.
5. hónaptól – folyamatosan: bűnmegelőzési előadások szervezése és
tájékoztatás
az
elektromos
ajtóék,
nyitásjelző
riasztó
berendezésekről.
Eredményességi mutatók: a vagyon elleni bűncselekmények
számának csökkenése. A bűnügyi statisztikák javulása. A
bűnmegelőzési előadásokon résztvevők száma.
Forrása: költségvetésből.
Dokumentáltság: jegyzőkönyv.
Fenntarthatósága: fenntartható.
Kockázat: érdektelenség.
Kockázat csökkentése: meggyőzés.
Humán, pénzügyi.

Az intézkedési területek részletes kifejtése
Fogyatékkal élők
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok - Általános megfogalmazás

A honlap fejlesztése.
A helyi honlap hiánya.

Az aktuális eseményekről, információkról történő rendszeres
tájékoztatás, a honlap létrehozása és folyamatos feltöltése
- rövid,
adatokkal.
- Középtávú,
Rövidtáv-, közép-, hosszútáv: folyamatos tájékoztatás, a honlap
- hosszú távú időegységekre bontásban folyamatos működtetése és frissítése, részbeni akadálymentesítése.
Tevékenységek
A honlap létrehozása és fenntartása, részbeni akadálymentesítése.
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
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Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k) pontokba szedve
Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

Résztvevők:
helyi lakosok, önkormányzat, polgármester, webmester.
Felelős: polgármester.
Önkormányzat, polgármester, webmester.
2013. október 1-től – 2018. december 31-ig.

Eredményességi mutatók: a község lakossága tájékozott.
Forrása: költségvetés.
Fenntarthatósága: fenntartható.
Kockázat: nincs.
Humán, pénzügyi, technikai.
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Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok - Általános megfogalmazás
- rövid,
- Középtávú,
- hosszú távú időegységekre bontásban

Információszolgáltatás az esélyegyenlőségért.
A lakosság nem ismeri az esélyegyenlőség területén feltárt
problémákat, kitűzött célokat, intézkedési terveket és fejlesztési
irányokat.
A lakosság ismerje meg a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, annak
céljait, a megvalósulás menetét, eredményeit.
Rövidtáv: a település honlapján „Esélyegyenlőség” menüpont
létrehozása.
Közép és hosszútáv: folyamatos információszolgáltatás.

Tevékenységek
1. A lakosság tájékoztatása a honlapon, a fórumokon.
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 2. A település honlapján „Esélyegyenlőség” menüpont létrehozása.
Résztvevők és
Résztvevők:
a település lakossága, polgármester, webmester, NANE, EBH.
felelős
Felelős: polgármester.
Partnerek
Önkormányzat, webmester, EBH, NANE.
2017. január 01-től – 2018. december 31-ig.
Határidő(k) pontokba szedve
1-2. hónap: a honlapra történő adatfeltöltés.
3. hónaptól: folyamatos tájékoztatás.
Eredményességi mutatók: tájékozott a lakosság 60 %-a.
Eredményességi mutatók
Folyamatosan megújuló honlap.
és annak dokumentáltsága, forrása
Forrása: költségvetésből.
(rövid, közép és hosszútávon), valamint
Fenntarthatósága: fenntartható.
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok - Általános megfogalmazás

Kockázat: érdektelenség.
Kockázat csökkentése: tájékoztatás, meggyőzés.
Humán, pénzügyi.

Megváltozott munkaképességűekről és fogyatékkal élőkről
adatgyűjtés.
A megváltozott munkaképességűekről és a fogyatékkal élőkről nincs
adat.
Közép és hosszútáv: A megváltozott munkaképességűekről és a
fogyatékkal élőkről folyamatos adatgyűjtés, igényeik felmérése, és az
adatokból a konzekvenciák levonása.

- rövid,
- Középtávú,
- hosszú távú időegységekre bontásban
Tevékenységek
Adatgyűjtés, az igények felmérése és a leszűrt adatok összefoglalása.
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve
Résztvevők és
Résztvevők:
közös hivatal.
felelős
Felelős: polgármester.
Partnerek
Magyar Államkincstár, önkormányzat.
2018. január 01-től – 2018. december 31-ig.
Határidő(k) pontokba szedve
Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága, forrása
(rövid, közép és hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei
Szükséges erőforrások

Eredményességi mutatók: pontos információk.
Fenntarthatósága: fenntartható.
Kockázat: nem tudunk adatok szerezni.
Kockázat csökkentése: adatkérés a Magyar Államkincstártól.
Humán.

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

Közfoglalkoztatási
programok bővítése

Magas a
munkanélküliség a
településen.

2

Ruhabörze.

Elszegényedés,
alacsony családi
jövedelem.

Közfoglalkoztatási
programokkal javítsuk
a munkanélküliek
helyzetét.
Anyagi gondok
enyhítése,
krízishelyzetben lévők
támogatása.

Közfoglalkoztatási
programok
felkutatás,
polgármester
propagálása és
elindítása.
Ruha-, és
használtcikk
adományok gyűjtése családgondozó
és eljuttatása a
rászorulóknak.

2013. december
Humán,
01-től - 2018.
Résztvevők száma.
technikai.
december 31-ig.

Fenntartható.

2015. január 01Humán,
től - 2018.
Résztvevők száma.
technikai.
december 31-ig.

Fenntartható.

2015 október 15.
Humán,
– 2018.
Résztvevők száma. pénzügyi,
december 31.
technikai.

Fenntartható.

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

2

Szabadidős programok
szervezése.
Tökfaragó nap,
hóember építő
A gyerekek részére
Szabadidős programok
verseny, stb.
Költségvetési
nincs szervezett
szervezése..
szervezése a
koncepció.
szabadidős program.
Gyermekjóléti
Szolgálattal
együttműködve.

Jelzőrendszer
hatékonyságának
növelése.

A jelzőrendszer
működtetésének
összehangolása, mivel
a jelzőrendszeri tagok
segítsége nélkül nem
A szakemberek egy
jutunk elegendő
része nem vesz részt a
információhoz, és a
jelzőrendszer
település életének
munkájában.
figyelemmel kísérése e
nélkül lehetetlen.

Hagyományteremtés
és ápolás,
családgondozó
rendezvények
szervezése.

A szakemberek
tájékoztatása a
jelzőrendszer
működéséről és
Alapszolgáltatási 2014. január 01annak fontosságáról. Központ
től - 2018.
A jelzőrendszer
vezetője.
december 31-ig.
hatékony
működésének
elősegítése.

A védelembe vett
és veszélyeztetett
gyermekek
számának
Humán.
csökkenése, a
családon belüli
erőszak
visszaszorítása.

Fenntartható.

III. A nők esélyegyenlősége

1

Közfoglalkoztatási
programok
fenntartása. Képzések
való részvétel
ösztönzése.

Magas a
munkanélküliség,
alacsony iskolai
végzettség,
motiváltság hiánya.

A közfoglalkoztatási
programok
folyamatosságának
biztosítása.
Képzéseken való
részvétel ösztönzése a
Munkaügyi Központtal
együttműködve.

A közfoglalkoztatási
programok
folyamatos kutatása,
az induló programok
folyamatosságának
polgármester.
fenntartása.
Képzések való
részvétel
ösztönzése.

2013. december
Humán,
01-től - 2018.
Résztvevők száma. pénzügyi,
december 31-ig.
technikai.

Fenntartható.
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Kevesen vesznek részt A betegségek
a szűrővizsgálatokon megelőzése, a
Egészségügyi
és a prevenciós
kockázatok
Költségvetési
szűrővizsgálatok és
előadásokon.
kialakulásának
koncepció.
prevenciós előadások Általánosságba véve csökkentése.
rossz az emberek
Egészségmegőrzés és
egészségi állapota.
prevenció.

Az igények
felmérése, a
partnerek bevonása
(egészségügyi
intézmények).
Háziorvos.
Folyamatos
felvilágosító munka,
előadássorozatok és
szűrővizsgálatok
szervezése.

2015. május 01Humán,
től - 2018.
Résztvevők száma. pénzügyi,
december 31-ig.
technikai.

Fenntartható.

1

Az idősek egészségi
Egészségügyi
állapota
előadások szervezése. általánosságba véve
rossz.

Az idősek felmérése,
a partnerek
polgármester.
bevonása, előadások
szervezése.

2015. május 01Humán,
től - 2018.
Résztvevők száma.
technikai.
december 31-ig.

Fenntartható.

2.

Az áldozattá válás
megelőzése,
Magas az idősek
vagyonvédelem. Az
sérelmére elkövetett idős korosztály
Bűnmegelőzési
Költségvetési
vagyon elleni
közbiztonságának
előadások időseknek.
koncepció.
bűncselekmények
javítása, a vagyon
száma.
elleni
bűncselekmények
számának csökkenése.

2

IV. Az idősek esélyegyenlősége
Az idősek egészségi
állapotának javítása,
szinten tartása.

Költségvetési
koncepció.

Az idős személyek
biztonságérzetét
segítő intézkedések
bővítése.
Alapszolgáltatási 2016. január 01Folyamatos
Központ
től - 2018.
tájékoztatás,
vezetője.
december 31-ig.
bűnmegelőzési
előadások
szervezése,
biztonságtechnikai
bemutatókkal.

A vagyon elleni
bűncselekmények
számának
csökkenése. A
Humán,
bűnügyi
pénzügyi,
statisztikák
technikai.
javulása. A
bűnmegelőzési
előadásokon
résztvevők száma.

Fenntartható.

2013. október 1Humán,
A község lakossága
től – 2018.
pénzügyi,
tájékozott.
december 31-ig
technikai.

Fenntartható.

V. A fogyatékkal élők
esélyegyenlősége

1

2

Az aktuális
eseményekről,
információkról történő
rendszeres
Költségvetési
Honlap fejlesztése.
A helyi honlap hiánya. tájékoztatás, a honlap
koncepció.
létrehozása és
folyamatos feltöltése,
és részbeni
akadálymentesítése.
A lakosság nem ismeri
az esélyegyenlőség
területén feltárt
A lakosság ismerje
problémákat, kitűzött
meg a Helyi
Információszolgáltatás célokat, intézkedési
Költségvetési
Esélyegyenlőségi
az esélyegyenlőségért. terveket és fejlesztési
koncepció.
Programot, annak
irányokat.
céljait, a megvalósulás
menetét,
eredményeit.

A honlap
létrehozása,
polgármester.
részbeni
akadálymentesítése.

A lakosság
tájékoztatása a
honlapon, a
fórumokon. A
2017. január 01Esélyegyenlőségi
település honlapján
től - 2018.
referens.
"Esélyegyenlőség"
december 31-ig.
menüpont
létrehozása.

Tájékozott a
lakosság 60 %-a. Humán,
Folyamatosan
pénzügyi.
megújuló honlap.

Fenntartható.
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3.

A megváltozott
munkaképességűekről
és a fogyatékkal
Megváltozott
A megváltozott
élőkről folyamatos
munkaképességűekről munkaképességűekről
adatgyűjtés, igényeik
és fogyatékkal élőkről és a fogyatékkal
felmérése, és az
adatgyűjtés.
élőkről nincs adat.
adatokból a
konzekvenciák
levonása.

Adatgyűjtés, az
igények felmérése és
polgármester
a leszűrt adatok
összefoglalása.

2018. január 01.
Pontos
– 2018.
információk.
december 31.

Humán.

Fenntartható.
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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
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Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is,
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum
tagjai:

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

munkacsoportok
vezetői, önkormányz
at, képviselője, partn
erek képviselője

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

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.
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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 a polgármester felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak
valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
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-

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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