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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, Zalaszabar 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 

 
 
 

Zalaszabar község, mint a zalai aprófalvas települések egyike a Kis-Balaton egy fontos és 
szemet gyönyörködtető települése. Az 568 fős lakosság ellátásának maximális 
kiszolgálására törekszik a község képviselőtestülete. A meglévő infrastrukturális feltételei 
között próbálja a lakosság részére a legjobb az megélhetési feltételeket biztosítani. Ennek 
érdekében az alábbi feltételeket teremtette meg az itt élők számára. 
Az alapfokú oktatás biztosítása helyben történik. Az óvodai nevelés önkormányzati, az 
általános iskolai oktatás egyházi fenntartású intézményben folyik. Az óvoda 2008. 
szeptember 1-jétől intézményfenntartó társulás keretében működik. A társuláshoz 2012. 
szeptember 1-jétől Garabonc község is csatlakozott, így az intézményfenntartó társulás 
tagjai Zalaszabar, Nagyrada és Garabonc községek. A háziorvos és a fogorvos 
vállalkozásban látja el a körzeti feladatokat, a fogorvos helyi székhellyel, a háziorvos heti 
két napos rendeléssel.  
Ezen kívül különös gondot fordított az önkormányzat a helyi utak létesítésére, 
karbantartására köztemető fenntartására, közművelődési és sportfeladatok támogatására. 
Az önkormányzat konyhát működtet. Étkezési lehetőséget biztosít az óvodás 
gyermekeknek, az önkormányzati alkalmazottaknak, az általános iskola diákjainak, és az 
étkezést igénylő rászoruló idős személyek részére, valamint megállapodás alapján 
Nagyrada község részére is biztosítja a szociális és vendégétkezést. 



 4 

Zalaszabar község körjegyzőségben működött Orosztony községgel, a körjegyzőség 
2012. december 31-én megszűnt. A település Zalakarossal és Zalamerenyével közösen 
2013. január 1-jétől közös önkormányzati hivatalt hozott létre, melynek központja 
Zalakaros. Zalaszabarban állandó kirendeltség működik. 
Zalaszabar 2008. január 1-jétől a zalakarosi kistérség többcélú társulás tagja.  
Az együttműködés keretében ellátott feladatok: 

- az önkormányzat és intézményeinek belső ellenőrzése  
- családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
- társulási normatíva biztosítása az önkormányzat részére 
- közmunkaprogramban való együttműködés 
- területfejlesztési feladatok 

A belső ellenőrzési és a családsegítő és gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátása nem 
jelentett pénzügyi finanszírozási kötelezettséget az önkormányzat részére, miután az 
állami támogatás fedezte a feladatellátás költségét. 

 
Értékeink, küldetésünk 
 

A társadalmi esélyegyenlőtlenségek megszüntetése az Európai Unió és hazánk törvényi 
előírásainak betartása mellett a település számára is alapvető jelentőségű. Fontos, hogy 
végső célként minden állampolgár, ezen belül minden helyi lakos számára 
megteremtődjön az esélyegyenlőség az élet különböző területein.  
Így: a 

 tanulásban,  

 a szociális és egészségügyi ellátásban,  

 a munkához jutásban,  

 a fizikai környezetben,  

 a közszolgáltatások elérésében.  
Az önkormányzat esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent 
megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil 
szerveződések is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a kerület lakosságának ilyen 
irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok 
bevezetése, bemutatása.  
Cél továbbá a vagyonnal való gazdálkodás új, hosszú távú szemléletének kialakítása és 
következetes érvényesítése, a pályázati pénzeszközök elnyerése, külső források 
bevonása, közös vállalkozások lehetőségének kihasználása, új vállalkozások 
betelepítésének ösztönzése, mely segítheti az önkormányzat hosszú távú gazdasági 
stabilitásának megteremtését. 
 

Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Zalaszabar Község Önkormányzatának célja, hogy olyan településsé váljon, ahol senki 
nem tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját, ahol 
minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az 
egyenlő hozzáférés az önkormányzat és intézményei, valamint a közszolgáltatások által 
nyújtott szolgáltatásokhoz 
Zalaszabar 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, 
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 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. 
 
Fontos, hogy minden állampolgár számára egyenlő esélyeket biztosítsunk a fő 
esélyegyenlőségi területek mindegyikén: 

 a nemek közötti esélykülönbségek csökkentésében, 

 a fogyatékkal élők életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában,  

 a romák életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában, 

 más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javításában 

 a családbarát munkahelyi körülmények megteremtésében és erősítésében,   
 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekintetni a szolgáltatásokhoz 
történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező 
problémákat.  
Továbbá 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 a HEP IT tartalmazza.  
Fő célkitűzéseink:  

 az esélyegyenlőség folyamatos érvényesítése a különböző önkormányzati 
határozatok meghozatalában, intézkedések megtételében, 

 a hátrányos megkülönböztetés csökkentése, megszüntetése,  

  a megkülönböztetéstől mentes gondolkodás erősítése, 

 egyenlő bánásmód és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a hátrányos 
helyzetű csoportok számára: 
- időskorú személyek,  
- fogyatékossággal élő emberek, 
- munkanélküli emberek, 
- munkába visszatérő személyek,  
- pályakezdő fiatalok, 
- nők és munkahelyen foglalkoztatott kisgyermekes szülők,  
- mélyszegénységben élők és roma származású emberek,  
- alacsony iskolai végzettségű személyek. 

 Együttműködés és együttműködés összehangolása az esélyegyenlőség biztosítása 
érdekében   
- a közoktatási,  
- a foglalkoztatási 
- a közművelődési, 
- a szociális, 
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- az egészségügyi, 
- más közszolgáltatási területen. 

 
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. 
 

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

Helyzetkép 

 

1. A település helyzetét bemutató általános adatok 

 

Zalaszabar a Kis-Balaton szomszédságában, Zala megye keleti térségében található. 

Lakóinak száma 2012-ben 586 fő.  

A település infrastrukturális ellátottsága jónak mondható, 100%-os a villany és az ivóvíz-
ellátottság, a földgáz ellátottság valamivel több mint 50%. A szennyvízcsatorna belterületi 
szakasza 2004. év közepére megépült, addig azonban nem üzemkész a csatorna, amíg a 
főművi szakasz - amely állami beruházás- el nem készül. A település, közlekedési 
szempontból is kedvező helyzetben van, a Hévíz- Keszthely- Zalaapáti- Zalakaros- 
Nagykanizsa főútvonal mentén fekszik, az autóbusz- tömegközlekedés is jó színvonalúnak 
mondható. 
A községben alig akad munkalehetőség, az aktív korúak Nagykanizsára, Hévízre, 
Keszthelyre, Zalakarosra járnak dolgozni. A munkanélküliség aránya a megyei átlaghoz 
képest viszonylag magas, 11% körüli. 
Említésre érdemes látványossága a településnek a műemlék jellegű, barokkos, római 
katolikus templom, melyet a XV. században építettek egy az 1200-as évek elejéről 
származó, román stílusú kápolna bővítéseként. Érdekességként megemlítem, hogy a 
település a Hunyadiak korában mezőváros volt. A falu szőlőhegyéről pazar kilátás nyílik a 
Balatonra és környékére. A falu fejlődésének irányát mindenképpen a Kis-Balaton 
közelsége, a természetvédelmi terület kínálta különleges lehetőségek sora kell, hogy 
meghatározza.        
Az önkormányzat képviselő-testülete a törvényben foglalt rendelkezések értelmében 
gondoskodik a kötelező feladatok ellátásáról. 
Alapfokú oktatás biztosítása helyben történik. Az óvodai nevelés önkormányzati, az 
általános iskolai oktatás egyházi fenntartású intézményben folyik. Az óvoda részben 
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A háziorvos és a fogorvos vállalkozásban látja el 
a körzeti feladatokat, a fogorvos helyi székhellyel, a háziorvos heti két napos rendeléssel. 
Az önkormányzat konyhát működtet. Étkezési lehetőséget biztosít óvodás gyermekeknek, 
alkalmazottaknak, az általános iskola diákjainak és az étkezést igénylő rászoruló idős 
személyek részére. Közel 200 fő részére főznek naponta. 
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1.1. Elhelyezkedés, közlekedés 

Zalaszabar a Kis-Balaton nyugati partján, a Balatontól és Keszthelytől délnyugatra 22 km-
re, Hévíztől délnyugatra 20 km-re, Zalakarostól északra 10 km-re, Nagykanizsától 
északkeletre 28 km-re, környezetileg szép vidéken, erdőkkel határolt lankás dombok 
között fekszik. 
Mezőgazdaságilag kedvező helyen található Zalaszabar. 
Halászat, gabonatermesztés, állattenyésztés, szőlő bortermelés és erdőgazdálkodásból 
tartotta fönn magát a település, ezek közül ma is jelentős tevékenységi kör a szőlő és 
bortermesztés. 
A szőlőhegyről csodálatos panoráma tárul elénk Balaton, Badacsony, Kis-Balaton 
térségére. 
Nyugat felé pedig az erdőkkel borított dombok adják a szép látványt. 

A település elsősorban a Galambokról induló Zalaapátin, Zalacsányon és Zalaszentgróton 
át Zalabérig futó észak–déli úton lehet megközelíteni. 

1.2.  Népesség 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség 
száma az év végén 

  Fő Változás 

2007 601   

2008 602 100% 

2009 590 98% 

2010 595 101% 

2011 585 98% 

2012 576 98% 

2013   0% 
 

 

 
A lakónépesség alakulása 2007-től 2012-ig folyamatos gyenge csökkenést mutat. Néhány 
év alatt 601 főről 576-ra csökkent Zalaszabar lakónépessége.  A 2007-es népesség szám 
2012-re a 98 %-ra csökkent. 
 

2. számú táblázat - Állandó népesség     

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 306 280 586 52% 48% 

0-2 évesek           

0-14 éves 29 32 61 48% 52% 

15-17 éves 7 15 22 32% 68% 

18-59 éves 168 146 314 54% 46% 

60-64 éves 25 18 43 58% 42% 

65 év feletti 77 39 116 66% 34% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
 

 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Galambok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zalaapáti
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zalacsány
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zalaszentgrót
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zalabér
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Az állandó népesség nemek szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakult: 
A nők korcsoport szerinti megoszlása a településen a következő: a 0-14 évesek a női 
lakosság  10 %-át (29 fő) teszi ki, a 15-17 év közöttiek csupán a 2 %-át (7 fő ), a 18-59 év 
közöttiek képviselik a legnépesebb csoportot, a női lakosság 55 %-át (168 fő)teszik ki , a 
60-64 év közöttiek a 8 %-t (25 fő) , a 65 év felettiek pedig a 25 %-t (77 fő) teszik ki. Az 
állandó női népesség 80 %-t  teszi ki  18-59 év közötti és a 65 év feletti  korcsoport, 
csupán a 20 % -ot tesz ki a többi korcsoport.  
A férfiak korcsoport szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakul: 
A 0-14 évesek teszik ki a férfi állandó lakosság 13 %-át (32 fő), a 15-17 év közöttiek a 6 
%-át (15 fő), a 18-59 év közöttiek az 58 %-át, (146 fő) a 60-64 évesek teszik ki a 7 %-át 
(18 fő) a férfi állandó lakosságnak és a 65 év felettiek a 16 %-át (39 fő). Az állandó férfi 
lakosság 74 %-át teszi ki a 18-59 év közötti és a 65 év feletti korcsoportba tartozó férfiak 
száma, míg a többi korcsoportba  a férfi lakosság 26 %-a tartozik. 
Az állandó lakosság nemek szerinti elosztásában a korcsoportok szerint van némi 
különbség, a nők aránya csak két korcsoportban nem magasabb a 0-14 évesek és a 15-
17 éves korcsoportban, a többi korcsoportban a női lakosság aránya magasabb.  
Az összesített adatok alapján az állandó lakónépesség száma: 586 fő, melyet 306 női 
lakos és 280 férfi lakos tesz ki. A nők aránya jelentősen eltér a férfiakétól. 
  
1.3.    Korösszetétel- népességszám alakulása  
 

A népesség korcsoportok szerinti összetételét vizsgálva azt tapasztalható, hogy a  

3. számú táblázat - Öregedési index 

  
65 év feletti 

állandó lakosok 
száma (fő) 

0-14 éves korú 
állandó lakosok 

száma (fő) 

Öregedési index 
(%) 

2001 146 107 136,4% 

2008 131 83 157,8% 

2009 129 73 176,7% 

2010 126 73 172,6% 

2011 119 65 183,1% 

2012 116 61 190,2% 

2013 nincs adatn   nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Zalaszabarban 2001-ben a 0-14 éves korú állandó lakosok száma 107 fő, míg a 65 év 
feletti lakosok száma 146 fő volt. Ez a szám 2012-ben az alábbiak szerint alakult: a 0-14 
évesek száma: 61 fő, míg a 65 év felettiek száma: 116 fő. 2001-től 2012-ig a 65 év 
felettiek száma 30 fővel csökkent, míg a 0-14 évesek száma ez idő alatt 46 fővel csökkent. 
A 0-14 évesek száma nagyobb mértékben csökkent, mint a 65 év feletti korcsoportba 
tartozó lakosoké. 
Míg az öregedési index 2001-ben 136,4 % volt, addig 2012-ben ez 190,2 %-ra- 
emelkedett.  
A fenti táblázat alapján elmondhatjuk, hogy Zalaszabar település lakosságára is 
elöregedés jellemző, akárcsak az ország túlnyomó településére. 
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  
állandó jellegű 
odavándorlás 

elvándorlás egyenleg 

2008 9 13 -4 

2009 7 9 -2 

2010 13 6 7 

2011 6 12 -6 

2012     0 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vizsgált időszakra a belföldi vándorlások tekintetében a következő mondható el: 2008-
ban és 2009-ben és 2011-ben nagyobb számban vándoroltak el a településről, mint 
amennyien bevándoroltak 2008-ban 4 fővel, 2009-ben 2 fővel, és 2011-ben 6 fővel többen 
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vándoroltak el a településről. Egyedül 2010-ben vándoroltak be 7 fővel többen mint 
amennyien elhagyták a települést. Összességében elmondható, hogy 2010-től egyre 
többen költöztek be a településre, de nem csak belföldről költöztek be a településre, 
hanem egyre több külföldi is otthonául választja Zalaszabart. 
 
 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 
 

  
élve születések 

száma 
halálozások 

száma 
természetes 

szaporodás (fő) 

2008 6 16 -10 

2009 3 9 -6 

2010 4 16 -12 

2011 1 13 -12 

2012  nincs adat nincs adat  0 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 2008 és 2011 közötti időszakra elmondhatjuk, hogy az élve születések száma évről évre 
csökkent 2008-ban 6 volt, míg 2011-ben csak 1 volt az élve születettek száma. A 
halálozások száma azonban minden évben magasabb volt az élve születések számánál. 
2008-ban 16, 2011-ben 13 volt a halálozás száma, egyedül a 2009-es évben nem haladta 
meg a 10 főt, abban az évben 9-en haltak meg a településen. az élve születések számát 
2008-ban 1 fővel, 2009-ben 5 fővel, 2010-ben és 2011-ben pedig 2 fővel. A fenti táblázat 
alapján elmondható Zalaszabarra, hogy a település népessége évről évre csökken. 
 
1.4. Egészségügy  
  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX: törvény 13.§. (1) 
bekezdés 4.pontja a a települési önkormányzatok kötelező feladatává teszi helyi 
közszolgáltatásként az egészségügyi alapellátás biztosítását.  
 
Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó települési önkormányzati feladatokat az Eütv. 
152. § (1) bekezdésében a következők szerint határozza meg: a települési önkormányzat 
az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
ellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, az iskola-
egészségügyi ellátásról. 
 
Az egészségügyi alapellátás fenti jogszabályi feltételei adottak.  
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A házorvosi körzet központja Orosztony községben van, a háziorvos hetente 2 alkalommal 
rendel Zalaszabarban. A fogorvosi körzet központja Zalaszabarban van, munkanapokon 
helyben biztosított az ellátás. 
A háziorvosi – hétközi és hétvégi - ügyeleti ellátás 2006. január 1 napjától 7 háziorvosi 
körzetre Zalakaros központtal került megoldásra, amely ellátja a háziorvosok munkaidején 
kívüli időszakban az ügyeleti feladatokat. A működtetés személyi és tárgyi feltételeihez 
Zalaszabar önkormányzata hozzájárul. A fogorvosi ügyeletet Nagykanizsa látja el, 2013. 
január 1-jétől megújított megállapodás alapján. Az önkormányzat  a háziorvosi ügyeleti 
ellátáshoz hasonlóan hozzájárul a fogorvosi ügyeleti ellátás költségeihez is. 
A védőnői ellátást körzeti ellátási kötelezettséggel az Orosztony községben működő 
védőnői szolgálat  biztosítja.  
Az iskola-egészségügyi feladatok feltételei is biztosítottak. Az egyházi fenntartású 
általános iskola gondoskodik az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról.  
 
1.5.    Szociálisan rászoruló csoportok  
  
A gazdasági-társadalmi háttér tényezői a lakosság szociális helyzetében halmozott 
hatással jelentkeznek. A lakosság elöregedőben van. A születésszám Zalaszabar 
községben nem mutat emelkedő tendenciát, a születésszám nagyon kevés, évente 2-3 
gyermek születik csak a településen. A fiatalok elvándorlása jellemző, a tanulmányok 
befejeztével más településre költöznek. Az aktív korú lakosság kb. 10%-ának nincs 
munkája, a munkahellyel rendelkezők között is számottevő az alacsony keresettel 
rendelkezők aránya. 
 
A regisztrált munkanélküliek száma:                 2006                        2007        2012. 
május 
                                                                             
                                                                                 74 fő                        88 fő                         104 fő 
Ebből    fizikai foglalkozású                                      56 fő                        65 fő                     86 fő 
             szellemi foglalkozású                                   18 fő                       23 fő                           18 fő 
             pályakezdő munkanélküli                             3 fő                          1 fő                        3 fő 
             tartósan (180 napon túl) munkanélküli        28 fő                          33 fő                          92 fő                                          
 

A fentiek miatt a lakosság jelentős rétegei szociális rászorulónak minősülnek: 
 -    családi, illetve jövedelmi okok miatt veszélyeztetett kiskorúak, 
- munkanélküli vagy kiskeresetű, illetve megromlott egészségi állapotú (leszázalékolt, 
táppénzes állományban lévő) aktív korú lakosság, 
 -  alacsony összegű nyugellátással rendelkező, általánosan rossz egészségi   állapotú 
időskorú lakosság 
  
2. 1.      Személyes gondoskodás megszervezése 
  
 Az egyes települések által biztosítandó szociális szolgáltatások körét az 1993 évi III. 
törvény szabályozza. A törvény az egyes alapszolgáltatások megszervezését valamennyi 
települési önkormányzat számára kötelezően előírja, míg az ellátások zömét a 
településnagyságtól függően kell biztosítani a települési önkormányzatoknak.  
A Szt. 86§. (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat köteles biztosítani  
a.) szociális információs szolgáltatást, 
b.) étkeztetést, 
c.) házi segítségnyújtást, 
állandó lakosságszámtól függetlenül. 
Az a települési önkormányzat, amelynek területén 2000 fő állandó lakos él a 
családsegítést. 
Háromezer főnél több állandó lakos él a fentieken kívül köteles biztosítani a nappali 
ellátást,(idősek klubja) . Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselőtestülete A szociális 
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igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2011. (IV.13.)számú rendelete  
(továbbiakban ÖR.) határozza meg a településen  biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátások szabályait. 
A szociális alap és szakszolgáltatások a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi ellátásokkal 
közösen hivatottak a szociális biztonság megteremtését elősegíteni.  
  
Az Szt. és az ÖR. alapján a szociális szolgáltatások típusait, valamint Zalaszabar község 
szociális ellátórendszerét az alábbiakban foglaljuk össze: 
 Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:– az önkormányzat által biztosított – szociális 
alapellátási formák 
- étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 
- családsegítés 
 

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik 
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani különösen 

a) koruk, 

b) egészségi állapotuk, 

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

d) szenvedélybetegségük, vagy 

e) hajléktalanságuk miatt. 

2009. évben a szociális étkeztetést 49 fő vette igénybe Zalaszabar  községben( 5 fő 
elvitellel, 44 fő kiszállítással)2011. december 31-én 38 fő vette igénybe a szolgáltatást-( 6 
fő elvitellel, 32 fő kiszállítással) 
 
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges 
ellátást. 
A házi segítségnyújtás szociális alapellátást a településen 2006-tól a Magyar Vöröskereszt  
működteti, mely 2011-től kiegészült a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással. 

 

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

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

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

            előírásaira. 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvényben foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a 
következőkben felsorolt, EU és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikához: EU 2020 
stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia 
„Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program, 
Nemzeti Ifjúsági Stratégia.   

 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 

 

Az Ekbtv. 31 §-a értelmében a helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell 
készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a 
mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és 
idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális 
helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket. 
Kiemelt figyelmet kell fordítani az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi 
felzárkózás követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre. Figyelemmel kell 
lenni az oktatás-képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, az egyenlő 
esélyű hozzáférés biztosítására.  Biztosítani kell a közszolgáltatáshoz és az egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférést. Olyan intézkedéseket kell hozni, mely csökkenti a hátrányos 
helyzetűek munkaerő-piaci hátrányát, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.  
Mindezek megvalósulását támogatnia kell a helyi önkormányzat által hozott döntéseknek. 
Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülete e témát is érintő, törvényi előírások 
betartása mellett megalkotott helyi rendeleteinek, melyek a lakosság alapvető létfeltételeit, 
a település működését, az ehhez szükséges közszolgáltatások közvetlen 
igénybevételének lehetőségeit biztosítják.  

 
Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) 42 § 1. pont 
és az 53. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) 
és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatában az önkormányzat által ellátott feladat- és hatásköröket 
határozza meg. E feladatok vagy kötelező vagy önként vállalt feladatok lehetnek.  
A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a hatáskörébe tartozó feladat és 
hatásköröket érintő helyi rendeletek alkotása, végrehajtása, amelyek során figyelemmel 
kell lennie e fentebb meghatározott csoportok esélyegyenlőségének biztosítására. 
Ebből a szempontból nagy jelentőséggel bírmak az alábbi önkormányzati rendeletek: 
- .4/2011. (IV.13.).önkormányzati rendelete  az egyes szociális ellátások helyi szabályairól 
-13/2003.(VIII.11.)önkormányzati rendelete  A gyermekvédelem helyi rendszeréről 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 
 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 
koncepciókkal, programokkal 
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A 2010.évben elfogadott gazdasági program az, amely alapjaiban meghatározta a 
település jövőbeni fejlődési irányát. 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak 
bemutatása 

 

A szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatok közül a családsegítést és a 
gyermekjóléti feladatokat  2009. év decembertől Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 
által működtetett Szociális Alapellátó Központ látja el.  A Szociális Alapellátó Központ 
széles körben nyújt szervezett segítséget a térségben élő rászorulók rétegének. Ez a 
terület is átalakulás előtt áll, tehát nagyon fontos, hogy az a cél és a feladatok szem előtt 
tartásával történjen. 

A SZAK szolgáltatásait szociális alapszolgáltatási feladatait az alábbiak szerint 
veszik igénybe: 

Családsegítés 
Társulás által fenntartott intézmény (SZAK) által 
Balatonmagyaród Község Önkormányzata 
Galambok Község Önkormányzata 
Garabonc Község Önkormányzata 
Gelse Község Önkormányzata 
Kerecseny Község Önkormányzata 
Kilimán Község Önkormányzata 
Kisrécse Község Önkormányzata 
Miháld Község Önkormányzata 
Nagyrada Község Önkormányzata 
Orosztony Község Önkormányzata 
Pat Község Önkormányzata 
Sand Község Önkormányzata 
Zalakaros Város Önkormányzata 
Zalamerenye Község Önkormányzata 
Zalasárszeg Község Önkormányzata 
Zalaszabar Község Önkormányzata 
Zalaszentjakab Község Önkormányzata 
Zalaújlak Község Önkormányzata 
 
2. Gyermekjóléti feladatok 
 
Társulás által fenntartott intézményben: 
Balatonmagyaród Község Önkormányzata 
Galambok Község Önkormányzata 
Garabonc Község Önkormányzata 
Gelse Község Önkormányzata 
Kerecseny Község Önkormányzata 
Kilimán Község Önkormányzata 
Kisrécse Község Önkormányzata 
Miháld Község Önkormányzata 
Nagyrada Község Önkormányzata 
Orosztony Község Önkormányzata 
Pat Község Önkormányzata 
Sand Község Önkormányzata 
Zalakaros Város Önkormányzata 
Zalamerenye Község Önkormányzata 
Zalasárszeg Község Önkormányzata 
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Zalaszabar Község Önkormányzata 
Zalaszentjakab Község Önkormányzata 
Zalaújlak Község Önkormányzata 
 
3.Egészségügyi alapellátás 
Hétközi és hétvégi központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása 
 
Balatonmagyaród Község Önkormányzata 
Galambok Község Önkormányzata 
Garabonc Község Önkormányzata 
Kerecseny Község Önkormányzata 
Miháld Község Önkormányzata 
Nagyrada Község Önkormányzata 
Orosztony Község Önkormányzata 
Pat Község Önkormányzata 
Sand Község Önkormányzata 
Zalakaros Város Önkormányzata 
Zalakomár Község Önkormányzata 
Zalamerenye Község Önkormányzata 
Zalaszabar Község Önkormányzata 
Zalaszentjakab Község Önkormányzata 
Zalaújlak Község Önkormányzata 
 
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség 
szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 
A helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését a Központi Statisztikai Hivatal, a VÁTI 
Nonprofit Kft. (teljes nevén VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit 
Kft.), TEIR – Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, TÁKISZ, a helyi Önkormányzat adatbázisa, valamint helyi 
adatgyűjtés szolgálta.  Az esélyegyenlőségi program készítésekor az országos 
adatbázisokban a 2012. évi adatok még nem elérhetőek. Ezeket a két év múlva a 
felülvizsgálat során pótolni kell. 

 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A mélyszegénység viszonylag új, de napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom. 
Ezen elsősorban azt a jelenséget érthetjük, amikor valaki vagy valakik tartósan a 
létminimum szintje alatt élnek, és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből a helyzetből, 
önerőből kitörjenek.   
Az országban közel négymillió ember él létminimum alatt, közel másfél millióan jövedelmi 
szegénységben, és kb. 1,2 millióan mélyszegénységben, más szóval nyomorban.  Minden 
társadalom fokmérője, miképpen bánik a magára maradt emberekkel.  

 
A településen az életet, lakhatást, gyermek, időskorú, bántalmazott nő, vagy fogyatékkal 
élő személy ellátatlanságából eredő azonnali beavatkozást igénylő esélyegyenlőtlenségi 
probléma nincs. Ez természetesen nem jelentheti azt, hogy az önhibájukon kívül, vagy 
akár önhibájuk okán is szerény vagy szegényes körülmények között élőkre, elesettekre, 
bármi okból hátrányos helyzetben élőkre, az önkormányzat a kötelező, illetve önként 
vállalt feladatainak ellátása során fokozottan ne figyelne. A településen a szó klasszikus 
értelmében vett mélyszegénységben-nyomorban élő  család kevés van, kettő-három 
háztartás sorolható ide, esetükben a rossz jövedelmi viszonyok mellett egészségügyi és 
életviteli problémák (alkoholizmus) is hangsúlyosan jelen vannak. Azonban a munkahelyek 



 16 

hiánya, az elhelyezkedési esélyek rohamos csökkenése a szerény körülmények között élő 
emberek, családok rohamos lecsúszásához vezetnek.   
Településünkön 50 fő körülire tehető a   roma származású lakosság , a cigányság 
szegregációja, illetve ellenük irányuló diszkrimináció nem jellemző településünkön. Az 
aktív korú roma népesség zöme dolgozik, igaz jelentős részük közfoglalkoztatottként az 
önkormányzatnál illetve a vízügyi igazgatóságnál. Esetükben nagyon jelentős tehát a 
közfoglalkoztatás lehetősége, e nélkül sokan nem tudnának legális körülmények között 
elhelyezkedni.      
 
Amikor a romák társadalmi helyzetéről beszélünk, akkor a mélyszegénységben élők 
jelentős részének életét jellemezzük. 
A 2001-ben végzett népszámlálás adatai szerint nemzetiségi hovatartozás alapján 190 
046 fő vallotta magát cigánynak. Míg az általánosan elfogadott reprezentatívszociológiai 
felmérések szerint a roma népesség száma 520-650 ezer főre tehető, addig a roma 
politikusok akár egymillió vagy a feletti létszámot is emlegetnek. Az említett adatok közti 
különbségnek számos oka van, köztük a félelem a megbélyegzéstől és az asszimilációs 
törekvés. 
A Kemény István kutatócsoportja által végzett 2003-as reprezentatív szociológiai felmérés 
szemlélteti, hogy a romák jelentős része az ország szociális, gazdasági, infrastrukturális 
és foglalkoztatási hátrányokkal sújtott leszakadó kistérségeiben él. Több tízezerre tehető 
azon családok száma, amelyek szegregált telepeken, komfort nélküli lakáskörülmények 
között élnek. A kutatás szerint a romák szegregálódását fokozták az elkülönített 
lakásépítések és városi rehabilitációk, amelyeknek célja és eredménye volt a romák 
elkülönítése a nem roma lakónegyedektől és a már meglevő hasonló helyzetek 
konzerválása. A felmérések szerint 1971 és 1993 között a városlakó cigányok száma több 
mint háromszorosára emelkedett, majd az elmúlt tíz évben is tovább nőtt a cigányok között 
a városlakók aránya. A nagyvárosokban is kialakultak vagy megőrződtek az 
államszocializmusból a legrosszabb infrastrukturális feltételekkel rendelkező negyedek. A 
városok legalacsonyabb státusú csoportjai ezekben a városrészekben, helyenként 
gettókban tömörülnek. Jelenleg a cigányok mintegy fele lakik városokban, több mint 10 
százalékuk a fővárosban és kb. 40 százalékban élnek – ezer, vagy annál kisebb 
lélekszámú – községekben. Ladányi és Szelényi tanulmányának megállapítása szerint, a 
rendszerváltás után kialakult gazdasági és foglalkoztatási struktúra nem 
összeegyeztethető az ország térszerkezetével, amely nem tudott igazodni a piacgazdaság 
követelményeihez. Kutatásaik azt igazolják, hogy az 1980-as évek végére a társadalmi és 
települési hierarchia alján lévő aprófalvakban kialakult egy társadalmi mobilizációra 
képtelen réteg, amelyet a szerzők „underclass”-ként, azaz „társadalom alatti osztályként” 
definiálnak. Azok, akik sehol máshol nem tudtak maguknak lakást vásárolni, ezekbe a 
hanyatló periferikus aprófalvakba költöztek. Ezek a tendenciák felerősítették a vidéki 
slumok, sőt egyes esetekben vidéki roma gettók és telepek kialakulását. Számos kutatás 
igazolta, hogy a területi, iskolázottsági, szociális, gazdasági és társadalmi deprivációnak 
messze kiható negatív következményei vannak az egészségre és életminőségre. Babusik 
Ferenc és dr. Papp Géza 2001-es kutatása szerint a teljes 19–34 éves korú roma 
népesség 42 százaléka szenved valamilyen betegségben. A periférikus falvak és városi 
gettók telepein a betegek aránya jóval magasabb, mint az átlagos infrastruktúrával és 
közüzemi szolgáltatásokkal ellátott városrészekben és falvakban. 
A rendszerváltás után drámai mértében romlott a romák munkaerő-piaci helyzete. 
Egyrészt a legveszteségesebb gazdasági ágazatokban dolgoztak, és ezeknek is a 
legalacsonyabban képzett munkásai voltak, másrészt a kedvezőtlen munkaerő-piaci 
helyzetüket tovább súlyosbította az etnikai alapú közvetlen vagy közvetett diszkrimináció. 
2003-ban a 15 és 74 év közötti roma férfiak kevesebb, mint harmadának volt valamilyen 
munkajövedelem az elsődleges megélhetési forrása, kevesebb, mint harmadának volt 
rendszeres munkája. Jelenleg a romák között keveseknek van munkahelye, még 
kevesebbnek van stabil, teljes munkaidős állása. Ezek többsége is csak a munkaerőpiac 
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alsó szegmensében tud elhelyezkedni. A dolgozó romák 70 százaléka segéd- vagy 
betanított munkás, 22 százaléka szakmunkás, a képzett „kékgallérosként” (tehát 
művezetőként, technikusként), illetve „fehérgalléros” vezetőként, értelmiségiként dolgozók 
aránya csupán 8 százalék. A Kemény István által végzett felmérés szerint a roma nők 
mintegy hatodának volt elsődleges megélhetési forrása valamilyen munkajövedelem, és 
szintén mintegy hatodának volt valamilyen rendszeres munkája. A roma nők kedvezőtlen 
foglalkoztatási helyzete összefügg a korai gyermekvállalással, a nem megfelelő 
képzettséggel, egészségi állapotukkal és a nemi alapú diszkriminációval.  
A szegénység előfordulása a romák körében 5-10-szeres a nem roma lakossághoz 
képest, egyben a kutatások azt is mutatják, hogy a romák körében az elmúlt tíz évben 
jelentős mértékben – egyes kutatások szerint közel kétszeresére – nőtt a szegénység 
(értsd a szegények száma, illetve a szegénység mértéke). 
Az oktatásban is növekedett a különbség és a távolság a roma és nem roma gyerekek 
között. Például óvodába a három-öt éves gyermekek közül országosan 88 százalék, a 
roma gyerekek közül csak 42 százalék jár. Ennek okai: épülethiány, férőhelyhiány, anyagi 
eszközök hiánya és diszkrimináció, valamint a család szegénysége (nincs megfelelő 
ruházata a gyereknek). Igaz ugyan, hogy arányaiban nőtt a 20-24 éves roma fiatalok 
általános iskolai végzettsége, de a hasonló korú populációhoz képest alacsonyabb 
mértékben, és nagy részük még mindig késve fejezi be tanulmányait. Az alapfokú 
oktatásban jellemző a nagyfokú lemorzsolódás, és a roma gyerekek magán-tanulóvá 
minősítése sokkal magasabb, mint az országos átlag.  
1993 és 2003 között emelkedett az értelmi fogyatékosnak minősített és ennek alapján 
kisegítő iskolába vagy osztályba utalt gyerekek száma. A cigány gyermekek az országos 
átlagnál kétszer nagyobb arányban kerülnek át enyhe fokban értelmi fogyatékosok 
számára létrehozott oktatási intézményekbe. A roma tanulók az országos átlagnál 
drasztikusan (egybehangzó források szerint nagyságrenddel) kisebb arányban jutnak 
érettségit adó középfokú intézménybe. A 2003-as felmérés szerint a cigány fiatalok 20-24 
éves korcsoportjában az általános iskolát 82,5 százalék fejezte be, ugyanezen 
korcsoportban a középiskolai tanulók aránya nem érte el a két százalékot. Elvégezte a 
középiskolát 5,1 százalék (a teljes népességben 76,4%). A középiskolát végzettekénél is 
kisebb az egyetemre vagy a főiskolára járó cigány hallgatók aránya. Országosan a 18–20 
évesek 40 százaléka, a roma 20–24 éveseknek alig több mint egy százaléka tanul 
felsőoktatási intézményben (felsőfokú végzettségűek aránya a társadalomban 14%). 
Több fontos kormányzati intézkedésre került sor a romák helyzetének javítása 
céljából. A rendszerváltást követően a cigányság helyzetének javítására irányuló 
intézkedések fokozatosan alakultak ki. 1995-ig egyedi programok voltak a jellemzők. 
1995-ben megszületett egy rövid távú kormányprogram. 1997 júliusára elkészült az első 
középtávú intézkedéscsomag, amely a cigányság társadalmi integrációjához szükséges 
feladatokat határozta meg. Ezt további kormányhatározatok követték egészen 2005-ig. Az 
ebben a formában elfogadott, a cigányság társadalmi-gazdasági integrációját előmozdítani 
hivatott intézkedési csomagok (középtávú programok) két-három évente ismétlődtek. A 
középtávú programokhoz éves akciótervek tartoztak. A kormányhatározatokkal elrendelt 
intézkedéscsomagok voltak a kormányzati irányítás azon eszközei, amelyeket a 
mindenkori kormány a cigányság helyzetének javítására a legalkalmasabbnak tartott. Az 
intézkedéscsomagok közös jellemzője, hogy az egyes minisztériumok maguk határozták 
meg a romák számára elérhető programok körét. Ez a helyzet több kritikát is kiváltott mind 
az ÁSZ, mind a szakemberek, kutatók részéről. A magyarországi cigányság helyzetének 
javítására és felemelkedésére a rendszerváltás óta fordított támogatások mértéke és 
hatékonysága című összegző, helyzetfeltáró tanulmányban az Állami Számvevőszék 
szerzői által megfogalmazott kritika tartalmazta. A vizsgált időszakban kimutathatóan 
hiányzott a teljes forrásbiztosítás, nem volt megfelelő a forráskoncentráció és annak 
koordinációja. A feladatok túl általánosan lettek megfogalmazva, egyes feladatokért több 
tárca is felelős volt, ezért a komplex megvalósítás a gyakorlatban nem működött, „a 
főfelelős minisztériumnak (itt az ÁSZ vélhetően az SZMM-re gondolt – a szerző) nem volt 
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valós irányítási, koordinációs lehetősége, pénzügyi befolyása meg különösen nem a közös 
megvalósításra,”; ily módon a támogatási összegek szétaprózódtak, a forrásfelhasználás 
pedig nehezen ellenőrizhetővé vált.  
2003-ban, nemzetközi kezdeményezésre kezdődött el egy újabb stratégiai program 
előkészítése azzal a céllal, hogy a különféle kormányzati és civil erőfeszítések, 
támogatások és fejlesztések összehangoltabbak, azonos irányúak legyenek. Ebben a 
szellemben készült el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv, amely 
dokumentumot az Országgyűlés 2007-ben fogadta el. E stratégiai terv 2015-ig fogalmaz 
meg intézkedéseket, feladatokat és indikátorokat. Végrehajtására a kormány két évet 
felölelő intézkedési terveket hagy jóvá. Az első kétéves intézkedési terv a 2008–2009-es 
évekre határozta meg a romák társadalmi integrációja érdekében szükséges feladatokat. 
Olyan külön kiemelt fejezete a fejlesztési terveknek, amely a cigányság felemelkedését 
kifejezetten és közvetlenül finanszírozná, továbbra sincs, ezek a célok „horizontálisan” 
jelennek meg az egyes fejlesztési területeken. 
 
A cigányság helyzetének javítására fordított forrásokról az alábbiakat mondhatjuk el. 
A hivatkozott ÁSZ tanulmány fenti kritikáin túl azt a megállapítást kell komolyan 
megfontolni a kormányzatnak, amely a források koncentrációjára és koordinálására utalt. 
A cigányság integrációjára a kormányok (becsült adat alapján) 1996 és 2006 között 
mintegy 120 milliárd forintot fordítottak az alábbi jellemző támogatási típusokban: a 
költségvetési törvényben nevesített, a cigányság integrációját elősegítő támogatások; a 
nemzeti és etnikai kisebbséget együttesen szolgáló költségvetési források; a hátrányos 
helyzetű rétegeket (közéjük értve a romákat is) érintő pénzeszközök; a nemzetközi 
szervezetektől pályázatok útján szerzett források.  
Nevesítetten a romák támogatását célzó források és előirányzatok 1996 óta találhatók a 
költségvetésben, és igazából az éves zárszámadási törvényekből lehet megállapítani, 
hogy adott évben mely kormányzati szerv mennyit költött ilyen célú támogatásokra. 
Aktuális kimutatások hiánya miatt a már hivatkozott ÁSZ tanulmány egy táblázata adhat 
kiindulási pontot. Ebből megállapítható, hogy míg 1996-ban 150 millió forint, addig 2006-
ban már 1 767 millió forint, tehát mindösszesen 14 223 millió forint volt a nevesített roma-
célú támogatások összege. Ha a kormányzati /szervezeti bontás oldaláról nézzük 
ugyanezt a kérdést, már láthatjuk, hogy míg  
2000-ben a szaktárcák együttesen 7081 millió forintot használtak fel, addig 2006-ban ez 
az összeg 24 450 millió forintot tett ki, ami mindösszesen 106 895 milliárd forintos 
költségvetési támogatást jelent.  Ezen túl vannak még azok a támogatások, amelyek nem 
nevesítik ugyan a roma-célt, de a cigány lakosságot célozzák. Mindezeken túl 
egyetérthetünk azzal az ÁSZ megállapítással, amely sürgeti és szükségesnek ítéli a 
romák egyenlő hozzáférését előmozdító kiegészítő intézkedéseket a meghatározott 
célcsoportoknak indított programok alapján, továbbá a tervezés, a monitoring és a 
számonkérés átgondolt és egységes szisztémájának mielőbbi kidolgozását és 
bevezetését szorgalmazza. 

Településünkön kis létszámú roma származású lakos él, a cigányság szegregációja, 
illetve ellenük irányuló diszkrimináció nem jellemző településünkön.    

 

 
 
 

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

 
A szociális törvény célja: 

„1. § (1) E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése 
érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, 
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szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint 
érvényesítésének garanciáit. 

(2) A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját 
költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak. 

2. § A szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és 
családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – az 
állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.”1 

A szociális ellátás formái: 

„25. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális 
ellátás nyújtható. 
 (3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára 
  a) a települési önkormányzat jegyzője az e törvényben meghatározott feltételek szerint 

aa) foglalkoztatást helyettesítő támogatást, 
ab) rendszeres szociális segélyt, 
ac) lakásfenntartási támogatást; 
b) a települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben, illetve az 

önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint 
ba) a 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat, 
bb) átmeneti segélyt, 
bc) temetési segélyt; 
c) a járási hivatal az e törvényben meghatározott feltételek szerint 
ca) időskorúak járadékát, 
cb) a 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat; 

állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).”2 
 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 

15-64 év 
közötti 

lakónépesség 
száma 

segélyben 
részesülők fő 

segélyben 
részesülők % 

2008 394 21 5,3% 

2009 393 18 4,6% 

2010 398 20 5,0% 

2011 398 24 6,0% 

2012 397 19 4,8% 

2013 nincs adat  nincs adat  nincs adat 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
  Szociális törvény 

2
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2008-ban 21, fő, 2009-ben 18 fő, 2010-ben 20 fő, 2011-ben 24 fő, 2012-ben pedig 19 fő 
részesült álláskeresési segélyben. 2008-ban a 15 – 64 éves korcsoport 5,3 % -a, 2009-
ben 4,6 %-a, 2010-ben 5 %-a 2011-ben 6 %-a, 2012-ben 4,8 %-a  részesült ebben az 
ellátásban.  
 
Természetben nyújtható szociális ellátások: 
 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

év 

nyilvántartott 
álláskeresők száma 

álláskeresési 
járadékra 

jogosultak  

fő fő % 

2008 43 16 37,2% 

2009 43 18 41,9% 

2010 45 17 37,8% 

2011 50 19 38,0% 

2012 54 20 37,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nyilvántartott álláskeresők közül 2008-ban a 37,2 % (16 fő) jogosult álláskeresési 
járadékra. 2009-ben ez az arány 41,9 %-ra (18 fő) emelkedett, ebben az évben volt a 
legmagasabb az álláskeresési járadékban részesülők aránya. 2010-ben ez az arány 37,8 
%-ra (17 fő) csökkent, 2011-ben ez a százalék 38 %-ra (19 fő) tovább csökkent, 2012-ben 
37 %-ra csökkent, bár ebben az évben volt legmagasabb az álláskeresők száma. Az fenti 
évekre elmondható, hogy az álláskeresési járadékban részesülők aránya alig néhány %-al 
változott. 

A célcsoport beavatkozási területei: 
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1./ oktatás területén- Képzések, tanfolyamok szervezése, életvezetési, informatikai, 
gyakorlati, ismeretek elsajátításának elősegítése. A megvalósításhoz bevonásra kerülhet a 
védőnő, a Munkaügyi Központ, a Zalakarosi oktatási intézmények. 

2./egészségügy területén – Az egészséges táplálkozással történő megismertetés, 
figyelemmel a csoport nehéz anyagi körülményeire. A higiéniás feltételek megismertetése, 
a betegségek megelőzésére tekintettel. Egészségügyi szűrések igénybevételének 
szükségességéről tájékoztatás és ösztönzés az azokon való részvételre. Prevenciókra 
való figyelemfelhívás, annak fontosságának hangsúlyozása. E területen legfontosabb 
szerep a háziorvosra, a védőnőre, civil szervezetekre, egyházakra és az oktatási 
intézményekre hárul. 

3./lakhatási feltételek biztosítása – A saját lakhatási körülményeik javításának 
elősegítésére képzések szervezése, ehhez támogatási rendszerek kidolgozása. Pályázati 
források segítségével az épületek lakhatás céljára való megfeleltetéséhez szükséges 
anyagok beszerzése. A képzések, illetve az építkezések lebonyolításához a helyi 
vállalkozók segítségét lehet igénybe venni. Bevonásra kerülhetnek a civil szervezetek, 
melyek az ilyen jellegű segítségnyújtást tűzték ki célul. 

4./foglalkoztatás- Az alacsony képzettségű réteg foglalkoztatásához minimális képzések 
szervezése a Munkaügyi Központtal, illetve azon területekre ahol az alkalmazásuk 
hosszabb távon is biztosítható lenne. Fel kell hívni a figyelmet a pályázati lehetőségek 
igénybevételére és törekedni kell a munkahelyteremtő beruházásokkal e célcsoport 
foglalkoztatására. 
 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet    
 

A településünkön 274 db lakóingatlan található. A családok kevés kivétellel saját tulajdonú 
családi házban élnek. Néhány otthonban több generáció él együtt. A házak jövedelmi 
helyzettől, a tulajdonosok igényétől, igényességétől függően karbantartottak. A település 
infrastrukturális ellátottsága jónak mondható, 100%-os a villany és az ivóvíz-ellátottság, a 
földgáz ellátottság valamivel több mint 50%. A szennyvízcsatornára a lakosság 90%-a 
kötött rá. Vezetékes telefon és internet műszaki lehetősége minden lakos számára 
biztosított.   A zártkertek száma 790 db, melyek egy részén mezőgazdasági termékek 
előállításával, jelentős részén szőlőműveléssel foglalkoznak.  
A vállalkozók  döntő többsége  egyéni vállalkozó, tevékenységük az építőiparhoz, egyéb 
szakipari munkákhoz, vendéglátáshoz, különféle szolgáltatásokhoz kapcsolódik. 
Az önkormányzat adatbázisa szerint 223 db különböző gépjármű van a lakosság 
tulajdonában. 
 

 
 
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 

 „A foglalkoztatás és a munkavégzés a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség 
kulcselemei, s jelentősen hozzájárulnak a polgároknak a gazdasági, társadalmi és 
kulturális életben való teljes jogú részvételéhez. Ennek ellenére a foglalkoztatási és a 
munkaerőpiacon a hátrányos megkülönböztetés számos esetével találkozhatunk. 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény 
(Flt.) célja, hogy biztosítsa a munka és a foglalkoztatás szabad megválasztásához való jog 
gyakorlásának elősegítését, a foglalkoztatási feszültségek feloldását, valamint az 
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álláskeresők támogatását.   Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) 
15 §-a szerint a helyi önkormányzat a feladat- és hatásköreinek ellátása során – 
törvényben meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási 
jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását.  
A helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott 
foglalkoztatási feladatainak ellátása során 

 közfoglalkoztatást szervez, 

 figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 

 döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi 

azok foglalkoztatáspolitikai követelményeit,  

 az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez 

támogatást nyújt.  

A roma integráció megvalósítása érdekében a kormányzat a foglalkoztatás területén több 
intézkedésére került sor. 
A foglalkoztatási kérdéseket különösen aktuálissá tette az, hogy a gazdasági világválság 
2008–2009-ben alapjaiban rendítette meg a munkaerőpiacot.  
A recesszió hatására a termelési, a kereskedelmi és a szolgáltatási ágazatokban is 
üzembezárások, létszámleépítések következtek be szinte minden gazdálkodási szinten, 
és nagymértékben nőtt az állástalanok száma. 2009-ben a munkaerő-felmérés alapján a 
15–64 éves munkanélküliek száma éves átlagban már 420 ezer volt, 92 ezer fővel (27,8%-
kal) több mint egy évvel korábban. A munkanélküliségi ráta a 2008. évi 7,9-ről 10,1 
százalékra emelkedett, ami 1995 óta a legmagasabb érték16. Ilyen gazdasági 
környezetben kiemelt fontosságúvá vált a foglalkoztatáspolitika és az erre fordítható 
források nagysága – a cigány lakosság tekintetében is. 
A foglalkoztatási programok mindegyike esetében fontos kiemelni, hogy a roma népesség 
társadalmi integrációja érdekében kifejtett hatásuk mindig becsült adatokon alapul, hiszen 
az egyes programokban résztvevőkről semmilyen, még önbevalláson alapuló adatgyűjtés 
sem valósul meg az esetleges kisebbségi származásra vonatkozóan. A számszerű adatok 
hiánya ellenére nyilvánvaló, hogy a roma integráció eszközei között a 
foglalkoztatáspolitika kiemelkedő szerepet kap, hiszen a kortárs nemzedék integrációjának 
legfontosabb eszköze, ahogy a hosszú távú megoldás alapja csakis a megfelelő 
oktatáspolitika lehet.  
A foglalkoztatáspolitika szerteágazó terület, ezért indokolt egy rövid áttekintése a 
hátrányos helyzetű csoportokról, közöttük a romákat leginkább érintő foglalkoztatási 
programokról: 
A közmunka programokban, közhasznú foglalkoztatásban meghatározó a romák 
részvétele, a becsült adatok szerint több tízezer fő évente. 
A 2005 és 2007 között lebonyolított, Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés 
ellen PHARE-közmunkaprogram (a felhasznált forrás 3,9 milliárd forint volt). Az érintettek 
száma több ezer fő, köztük a romák részaránya jelentős volt. A programban résztvevők 
szakképzés  
után meghatározott ideig foglalkoztatásban részesültek. A projekt tapasztalatait 
felhasználtuk az Új Magyarország Fejlesztési Terv hasonló programjainak kidolgozásakor 
is.Az EQUAl Közösségi Kezdeményezés 2005–2007 között lebonyolított programja (a 
program célja a munkaerőpiachoz kötődő egyenlőtlenségek felszámolása; 39 nyertes 
projekt közül 11 konzorciumi partnerség  
kísérleti programja volt döntően a roma álláskeresőket érintő (elnyert támogatási összeg 3 
749 milliárd Ft); Országos Foglalkoztatási Közalapítvány roma programjai 
(foglalkoztathatóság javítását célzó kísérleti programok). 
Komplex decentralizált munkaerő-piaci programok. 
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A munkaügyi központok és a képző központok által szervezett képzések. 
A roma foglalkoztatási menedzseri hálózat létrehozása, működtetése; 
Lépj egyet előre! – ingyenes képzési program alacsony iskolai végzettségűek számára, 
versenyképes tudás megszerzéséhez. 
START-programok (járulékkedvezményekkel ösztönzi a munkáltatókat, célja a munkaerő-
piaci szempontból hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának elősegítése, 2007-ben indult, 
a pályakezdők foglalkoztatásának ösztönzésével, sikerére tekintettel azóta bővült a 
program – START Plusz és Extra kártyák) TÁMOP 1.2.1 
TÁMOP 1.1.2 Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért – 2007-
ben indult 
TÁMOP 1.1.3 Út a munka világába – 2009-ben indult 
HEFOP 1.1 A munkanélküliség megelőzése és kezelése 
HEFOP 2.3. Hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatásának javítása 
Szigorúbb munkaügyi ellenőrzés a munkavállalók jogainak érvényesítése érdekében. 
Országos Roma Foglalkoztatás-szervező Menedzseri Hálózat kialakítása 
A sokrétű foglalkoztatáspolitikai eszközrendszerben való eligazodást megkönnyítendő az 
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Kuratóriuma 2004 júniusában hirdette meg 
pályázatát egy olyan menedzseri hálózat kialakítására és működtetésére, amely 
előmozdítja a foglalkoztatást elősegítő intézményrendszer és a civil szervezetek 
együttműködését, valamint figyelemmel  
kíséri a megyékben, kistérségekben folyó, a cigányságot érintő foglalkoztatási, munkaerő 
piaci integrációt célzó programok, intézkedések végrehajtását. A program e szakasza 
tizenhat munkaügyi központban, 17 fő részvételével fejeződött be. (Felhasznált forrás 23,4 
millió Ft.) 
Ezt követően az FMM megbízásából a Foglalkoztatási Hivatal a Munkaerő-piaci Alap  
Irányító Testületének 42/2005 (VII. 6.) határozata alapján a Munkaerő-piaci Alap 
foglalkoztatási alaprész központi kerete terhére pályázatot hirdetett a roma foglalkoztatást 
szervező menedzserek foglalkoztatásának támogatására, melyre a munkaügyi központok 
nyújthattak be pályázatot. Az OFA által finanszírozott szakasz befejezését követően 
megkezdődhetett tizenhét menedzser 2006. augusztus 31-ig tartó foglalkoztatása 
határozott idejű munkaviszonyban. (Felhasznált forrás: 16,7 millió Ft.). 
Jelenleg az országos roma foglalkoztatás-szervező hálózatban dolgozó 17+27 fő roma 
származású munkatárs feladata a foglalkoztatási törvényben és végrehajtási 
rendeleteiben megfogalmazottak gyakorlati alkalmazása, valamint a munkaügyi szervezet 
és a roma partnerszervezetek együttműködésének elősegítése. A 2009-ben elkülönített 
forrást (193 millió Ft) 2010-ben használják fel a 27 fő foglalkoztatására köztisztviselői 
jogállásban. 
Közmunkaprogramok, közhasznú foglalkoztatás 
A magyarországi cigányság fentebb ismertetett főbb szociológiai jellemzőiből is könnyen 
levezethető, hogy e társadalmi csoport foglalkoztatási esélyeit  
leginkább a közmunkaprogramok és a közhasznú foglalkoztatás továbbfejlesztésével, az 
elsődleges munkaerőpiacra való belépést az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök 
célirányos felülvizsgálatával és a kapcsolódó intézkedések meghozatalával segíthetjük 
elő.  
A közmunkaprogramok forrásait a Közmunka Tanács központi pályázatok útján használja 
fel, a programok célja a tartósan munkanélküli személyek átmeneti (3-9 hónap) 
foglalkoztatása, egyes programokban képzési modulok segítségével szakmaszerzés 
elősegítése. 
 
2010-ben új roma közmunkaprogram indult (3 Mrd Ft). A közmunkaprogramokban az év 
során összességében 13 milliárd forint áll rendelkezésre a 25 ezer fő átmeneti 
foglalkoztatására. 
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3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

év  

15-64 év közötti 
lakónépesség (fő) 

nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 186 208 394 16 8,6% 27 13,0% 43 10,9% 

2009 191 202 393 14 7,3% 29 14,4% 43 10,9% 

2010 197 201 398 16 8,1% 29 14,4% 45 11,3% 

2011 193 205 398 18 9,3% 32 15,6% 50 12,6% 

2012 195 202 397 19 9,7% 35 17,3% 54 13,6% 

2013     0   #######   ####### 0 ####### 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
 

A női lakosság és a férfi lakosság körében a nyilvántartott álláskeresők száma 2008 és 
2012 közötti időszakban egy enyhe növekedést mutat. Az évek során a nemek közötti 
különbség csak néhány fő volt, de a férfi álláskeresők száma magasabb, mint a női 
álláskeresőké. 
2011-ben és 2012-ben volt a legmagasabb a regisztrált munkanélküliek száma, ebben az 
évben 54 fő regisztrált munkanélküli volt, azonban ez a szám csak néhány fővel haladta 
meg az előző évek adatait. Átlagosan a regisztrált munkanélküliek a lakosság 12 %-t 
teszik ki. 
 
 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

    2008 2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő 43 43 45 50 54 

20 éves és fiatalabb fő 4 5 5 6 7 
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% 9,3% 11,6% 11,1% 12,0% 13,0% 

21-25 év  
fő 3 5 2 4 5 

% 7,0% 11,6% 4,4% 8,0% 9,3% 

26-30 év 
fő 5 4 6 4 5 

% 11,6% 9,3% 13,3% 8,0% 9,3% 

31-35 év 
fő 4 4 3 5 4 

% 9,3% 9,3% 6,7% 10,0% 7,4% 

36-40 év 
fő 3 2 3 4 3 

% 7,0% 4,7% 6,7% 8,0% 5,6% 

41-45 év 
fő 8 7 6 8 10 

% 18,6% 16,3% 13,3% 16,0% 18,5% 

46-50 év 
fő 5 4 6 6 5 

% 11,6% 9,3% 13,3% 12,0% 9,3% 

51-55 év 
fő 4 5 7 7 9 

% 9,3% 11,6% 15,6% 14,0% 16,7% 

56-60 év 
fő 4 5 5 5 5 

% 9,3% 11,6% 11,1% 10,0% 9,3% 

61 év felett 
fő 3 2 2 1 1 

% 7,0% 4,7% 4,4% 2,0% 1,9% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A regisztrált munkanélküliek száma korcsoportonként az alábbiak szerint alakult a 2008-
ban a 43 fő munkanélküli közöl a legtöbben (8 fő) a 41-45 éves korcsoportból kerültek ki. 
2009-ben a 43 fő álláskereső közül a legtöbben (7 fő) szintén a 41-45 évesek közül 
kerültek ki. 2010-ben a 45 fő munkanélküli közül a legtöbb (7 fő) az 51-55 évesek közül 
került ki. 2011-ben az 50 álláskereső közül a legtöbben ismét a 41-45 évesek közül 
kerültek ki. A 2012-es évben az 54 fő munkanélküli közül a legtöbben (10 fő) került ki a 41-
45 évesek közül. 
Elmondható, hogy a legtöbb munkanélküli a 41-45 éves korcsoportból került ki az elmúlt 
években, kivéve a 2010-es évet, amikor az 51-55 évesek adták a legtöbb álláskeresőt. 
A többi korcsoport csak néhány fővel tért el a legtöbb munkanélkülit adó korcsoporttól.  
 
3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és 
aránya 
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év  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen 
n
ő 

férf
i 

összese
n 

Nő férfi összesen 

2008 16 27 43 8 14 22 50,0% 51,9% 51,2% 

2009 14 29 43 8 16 24 57,1% 55,2% 55,8% 

2010 16 29 45 7 14 21 43,8% 48,3% 46,7% 

2011 18 32 50 6 15 21 33,3% 46,9% 42,0% 

2012 19 35 54 6 17 23 31,6% 48,6% 42,6% 

2013     0     0 
#######

# 
#######

# 
######### 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A 2008-as évben a regisztrált munkanélküliek közül 51,2 % (22 fő) volt 180 napnál 
régebben regisztrált munkanélküli. A regisztrált női munkanélküliek közül 50 %-a (8 fő) 
180 napnál régebben munkanélküli. A regisztrált férfi munkanélküliek közül a 51,9 %-a (14 
fő) 180 napnál régebb óta munkanélküli. 
2009-es évben a regisztrált munkanélküliek közül már 55,8 %-a (24 fő) 180 napnál 
régebben regisztrált munkanélküli, melynek nemek szerinti megoszlása a regisztrált 
munkanélküliek tekintetében 57,1 %-a (8 fő) nő, 55,2 %-a (16 fő) férfi. 
2010-es évben a regisztrált munkanélküliek közül 46,7 %-a (21 fő) 180 napnál régebben 
regisztrált munkanélküli, melynek  nemek szerinti megoszlása a regisztrált munkanélküliek 
tekintetében 43,8 %-a (7 fő) nő, 48,3 %-a (14 fő) férfi. 
2011-es évben a regisztrált munkanélküliek közül 42 %-a (21 fő) 180 napnál régebben 
regisztrált munkanélküli, melynek nemek szerinti megoszlása a regisztrált munkanélküliek 
tekintetében 33,3 %-a (6 fő) nő, 46,9 %-a (15 fő) férfi. 
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2012-es évben a regisztrált munkanélküliek közül 42,6 %-a (23 fő) 180 napnál régebben 
regisztrált munkanélküli, melynek nemek szerinti megoszlása a regisztrált munkanélküliek 
tekintetében 31,6 %-a (6 fő) nő, 48,6 %-a (17 fő) férfi. 
Az évek során a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek aránya csökkent, bár a 
számuk nem változott jelentősen, ennek oka az lehet, hogy a regisztrált munkanélküliek 
száma növekedett az elmúlt években, de a 180 napnál régebben regisztráltak száma nem 
növekedett ezzel egyenes arányban. 
Mivel a férfi munkanélküliek száma magasabb, ezért a 180 napnál régebben regisztrált 
munkanélküliek közül is magasabb a férfiak aránya. 
 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

év 

nyilvántartott 
álláskeresők 

száma 
összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 
végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 
8 általánosnál 

magasabb iskolai 
végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 43 6 14,0% 21 48,8% 16 37,2% 

2009 43 6 14,0% 21 48,8% 16 37,2% 

2010 45 6 13,3% 25 55,6% 14 31,1% 

2011 50 5 10,0% 29 58,0% 16 32,0% 

2012 54 5 9,3% 35 64,8% 14 25,9% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A 
regisztrált munkanélküliek számának alakulása iskolai végzettség szerint az elmúlt 
években az alábbiak szerint alakult. Az iskolai végzettség alapján a 8 általános iskolai 
végzettséggel nem rendelkező álláskeresők aránya a legalacsonyabb, míg a 8 általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a legmagasabb. A 8 általános iskolai 
végzettségnél magasabb végzettséggel rendelkezők száma alacsonyabb, mint a 8 
általánost végzettekké, de magasabb, mint a 8 általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezőkké. A 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők aránya 2008 és 2012 
között 14% és 9,3 % között mozog, az arányuk csökkent. A nyolc általános iskolai 
végzettségű álláskeresők aránya 48,8 %-64,8 % között mozgott, arányuk növekedett az 
elmúlt években. A 8általános iskolai végzettségnél magasabb iskolai végzettségű 
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álláskeresők aránya 2008 és 2012 közötti időszakban 37,2 % - 25,9 % között mozgott, az 
évek során csökkent. 
 
 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

év  

15 éves és idősebb 
lakosság száma 

összesen 

15-X éves legalább 
általános iskolát 
végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők 15-x évesek száma  

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 555 298 257 416 223 193 139 25,0% 75 25,2% 64 24,9% 

2011 529 281 248 396 210 186 133 25,1% 71 25,3% 62 25,0% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 

          
Alacsonyan iskolázottak száma az alábbiak szerint változott 2001 és 2011 között: 
2001-ben a 555 fő 15 éves és idősebb népesség közül 416 fő legalább általános iskolát 
végzett volt, ebből 223 főt tett ki a női és 193 főt a férfi lakosság. 2001-ben a 15 éves és 
idősebb lakosság közül 139 fő nem rendelkezett általános iskolai végzettséggel, ebből 75 
fő volt nő, ami a korcsoport női lakosainak 25,2 %-át tette ki és 64 fő férfi ez a korcsoport 
férfi lakosinak 24,9 %-át tette ki. A fenti korcsoport tekintetében az általános iskolát nem 
végzettek közül 11 fővel több volt nő, mint férfi.  
2011-ben a 529 fő 15 éves és idősebb népesség közül 396 fő legalább általános iskolát 
végzett volt, ebből 210 főt tett ki a női és 186 főt a férfi lakosság. 2011-ben a 15 éves és 
idősebb lakosság közül 133 fő nem rendelkezett általános iskolai végzettséggel, ebből 71 
fő volt nő, ami a korcsoport női lakosainak 25,1 %-át tette ki és 62 fő férfi ez a korcsoport 
férfi lakosinak 25 %-át tette ki. A fenti korcsoport tekintetében az általános iskolát nem 
végzettek közül 11 fővel több volt nő, mint férfi. 
A 10 év alatt a 2001-es értékek szinte semmit sem változtak 2011-re. 
  

A település lakosai az elmúlt években nem vettek részt sem általános iskolai, sem pedig 
középiskolai felnőttoktatási képzéseken. Amennyiben erre a jövőben igény mutatkozik, az 
oktatási intézmények segítségével az önkormányzat szervezhet ilyen jellegű képzéseket. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 

lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 

romák/cigányok 
száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák 

aránya az aktív korú 
roma/cigány 

lakossághoz képest 

2010 6 0,02 4 0,09 
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2011 18 0,05 13 0,28 

2012 16 0,04 8 0,17 

2013 18 0,05 9 0,2 

Forrás: Önkormányzat adatai 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 

településen a közfoglalkoztatásban foglalkoztattak száma a 2011-es és a 2013 évben a 
legmagasabb, ezekben az évben a 18 fő közfoglalkoztatott dolgozott a településen. 2010-
ben 6 fő, 2012-ben pedig a Startmunka program elindulása után sem csökkent a 
közmunkások száma a település 2012-ben is16 fő közmunkást foglalkoztatott. A 
településen a roma közfoglalkoztatottak száma az alábbiak szerint alakult 2010-ben 4 fő, 
2011-ben 13 fő, 2012-ben 8 fő, 2013-ban pedig 9 fő roma közfoglalkoztatott állt az 
önkormányzat foglalkoztatásában. A roma közfoglalkoztatottak száma a minden évben a 
közfoglalkoztatottak több mint az 50%át tették ki, bár a településen élő aktív korú roma 
lakossághoz képest az arányuk elhanyagolható. 
 
 

3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - 
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vállalkozások 

év 

regisztrált 
vállalkozá
sok száma 

a 
települése

n 

Kiskeresk
edelmi 
üzletek 
száma 

vendégl
átóhely

ek 
száma 

állami 
szektorba

n 
foglalkozt

atottak 
száma 

kivetett 
iparűzési 

adó 

befizetett 
iparűzési 

adó 

működő 
foglalkozt

atási 
programo
k száma 
helyben 

foglalkoz
tatási 

program
okban 
részt 
vevők 
száma 

2008 20 5 2 8 1 002 e Ft 1 002 e Ft 
  

2009 21 5 3 8 1 034 e Ft 1 034 e Ft 
  

2010 21 4 3 8 991 e Ft 991 e Ft 
  

2011 19 4 3 7 1 553 e Ft 1 553 e Ft 
  

2012 19 3 2 8 2 355 e Ft 2 355 e Ft 
  Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai 

 
A településen a regisztrált vállalkozások száma 2008 és 2012 között kis mértékben 
csökkent 2008-ban 20, míg 2012-ban 19 regisztrált vállalkozás volgt a településen. A 
kereskedelmi üzletek száma is csökkent a kiskereskedelmi üzletek száma 2008-ban 5 db. 
volt, míg 2012-ben már csak 3 db volt. A vendéglátó üzletek száma nem változott 
jelentősen 2008-ban és 2012-ben 2 vendéglátóegység volt, 2009-ben, 2010-ben és 2011-
ben pedig 3. A kivetett és a befizetett iparűzési adó viszont az évek során növekedett, a 
település 2008 óta egyre több iparűzési adót vetett ki és szedett be. Az állami szektorban 
dolgozók száma sem változott, csak 2011-ben volt 7 fő az állami szektorban 
foglalkoztatottak száma,a többi évben 8 fő volt a foglalkoztatottak száma. 
A településen nem működnek foglalkoztatási programok.  
 

 

 
A munkalehetőséget biztosító nagyobb települések elérhetősége csak autóval, illetve 
autóbusszal lehetséges, a legközelebbi centrumot autóval 25 perc alatt lehet elérni, 
autóbusszal 436 perc alatt. A megyeszékhelyet autóval 40 perc alatt, autóbusszal kb. 60 
perc alatt lehet elérni. A fővárost autóval 2 óra 20 perc alatt, autóbusszal 4 óra alatt lehet 
elérni. Az autóbusz járatpárok száma a legközelebbi centrum felé a leggyakoribb, a 
megyeszékhely felé a legritkábbak a napi 2 autóbusz járatpár, míg a főváros felé is 5 
járatpár áll rendelkezésre naponta. A települést nem érinti vasútvonal, így ha valaki 
vonattal szeretne közlekedni, úgy ahhoz vagy Zalakomárig, vagy Keszthelyig kell 
elutaznia. 
 

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

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

  
elérhetőség 
átlagos ideje 

autóval 

autóbusz 
járatpárok 

száma munka-
napokon 

átlagos 
utazási idő 

autóbusszal 

vonat járatok 
átlagos száma 
munkanapokon 

átlagos 
utazási idő 

vonattal 

Legközelebbi 
centrum 

25 perc 22 43 perc 0  0  

Megye-
székhely 

40 perc 2 60 perc  0  0  

Főváros 2 óra 20 perc 5 4 óra 5 4,5 óra 
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A szociális törvény célja: 

„1. § (1) E törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése 
érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, 
szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint 
érvényesítésének garanciáit. 

(2) A helyi önkormányzatok az e törvényben szabályozott ellátásokon túl saját 
költségvetésük terhére egyéb ellátásokat is megállapíthatnak. 

2. § A szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és 
családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – az 
állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.”3 

A szociális ellátás formái: 

„25. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális 
ellátás nyújtható. 
 (3) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára 
  a) a települési önkormányzat jegyzője az e törvényben meghatározott feltételek szerint 

aa) foglalkoztatást helyettesítő támogatást, 
ab) rendszeres szociális segélyt, 
ac) lakásfenntartási támogatást; 
b) a települési önkormányzat képviselő-testülete az e törvényben, illetve az 

önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint 
ba) a 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat, 
bb) átmeneti segélyt, 
bc) temetési segélyt; 
c) a járási hivatal az e törvényben meghatározott feltételek szerint 
ca) időskorúak járadékát, 
cb) a 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat; 

állapít meg (a továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások).”4 
 
Természetben nyújtható szociális ellátások: 
 
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek száma 

év 

rendszeres 
szociális 

segélyben 
részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési 

támogatás) 

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

jogosultságtól elesett  
fő 

15-64 évesek 
%-ában 

fő 
munkanélküliek %-

ában 

2008 21 5,3   0  0 

2009 6 1,5 12 28  0 

2010 7 1,8 13 28,9  0 

2011 10 2,5 14 28  0 

2012 5 1,3 14 26 4 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   
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A rendszeres szociális segélyben részesülők száma a 2008 és 2012 terjedő időszakban 
csökkenést mutat, ennek oka lehet az időközben végbement jogszabályváltozás. 2008-
ban a rendszeres szociális segélyben részesülők száma 21 fő, 2009-ben  már csak 6 fő, 
de 2010-ben 7 fő, 2011-ben 10 fő, 2012-ben 5 fő.  
A rendszeres szociális segélyben részesülők aránya a 15-64 év közötti lakossághoz 
viszonyítva nem mondható magasnak 1,3-503 %-ig terjed. 
Az álláskeresési támogatásban részesülők számával csak 2009 óta számolhatunk, ez a 
szám 2009-ben 12 fő, 2010-ben 13 fő, 2011-ben és 2012-ben 14 fő részesült ilyen 
ellátásban ez átlagosan a munkanélküliek közel 28 %-át jelenti. álláskeresési 
támogatásban. 
Az álláskeresési támogatásban részesülők közül csak 2012-ben 4-en estek el ettől az 
ellátástól amiatt, mert nem tudtak 30 nap munkaviszonyt igazolni. 
Az önkormányzati rendelet alapján viszont senki esett el 2008 és 2012 között az 
álláskeresési támogatástól, mivel ilyen helyi rendeletet nem alkotott az önkormányzat. 
 

 
„47. § (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül természetbeni 
szociális ellátás formájában 
a) a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 

b) a lakásfenntartási támogatás, 
c) az átmeneti segély és 
d) a temetési segély  nyújtható.”5 

 
Rendszeres szociális segélyt az a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személy kaphat, 
aki nem rendelkezik rendszeres megélhetést biztosító jövedelemmel. Foglalkozást helyettesítő 
támogatást álláskereső kaphat. Bérpótló juttatásra (2011. január 1-től), illetve foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásra (2011. szeptember 1-től) az jogosult, aki korábban rendelkezésre állási 
támogatásban részesült. A jogosultságot évente felül kell vizsgálni, mert 2012. január 1-től csak 
annak folyósítható ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap 
munkaviszonyt (vagy 30 nap közérdekű önkéntes munkát) tud igazolni. Az önkormányzat 
rendeletben előírhatja, hogy a juttatásban részesülő lakókörnyezetét tartsa rendben.     
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3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási 
támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban 

részesülők száma 

2008 8 0 

2009 10  0 

2010 18  0 

2011 42  0 

2012 51  0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
A településen egészen 2008-tól egyre többen részesültek lakásfenntartási támogatásban. 
2008-ban 8 fő, 2009-ben 10 fő, 2010-ben 18 fő, 2011-ben 42 fő és 2012-ben 51 fő 
részesült ilyen támogatásban. 
2011-ben a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma közel megkétszereződött. 
A településen azonban senki sem részesült adósságcsökkentő támogatásban.. 
 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-
állományt, a szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, 
feltárva a településen fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett 
lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E 
mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
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a) bérlakás-állomány 
b) szociális lakhatás 
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 
d) lakhatást segítő támogatások 
e) eladósodottság 
f) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, 
minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 
hozzáférés bemutatása 
A zalaszabari lakosok többsége saját tulajdonú családi házban él. A 274 házból kb12 
üresen áll.  A településen 3 db önkormányzati bérlakás van, ebből kettő  szolgálati lakás, 
egy pedig általános célú önkormányzati tulajdonú családi ház. A településen 
veszélyeztetett lakhatási helyzet, hajléktalanság nem jellemző. Hivatalosan 1 hajléktalan 
személy él a településen, az önkormányzat információi szerint az ő lakhatása is biztosított. 
1 személy pedig, akinek Zalaszabarban van az állandó lakóhelye, Nagykanizsán él a 
hajléktalan szállón. 

 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

év 

összes 
lakásáll
omány 

(db) 

  
bérlakás 
állomán
y (db) 

  
szociális 

lakásállom
ány (db) 

  

egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 
ingatlanok 

(db) 

  

    

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmény
eket 

biztosító 
lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülménye
ket biztosító 

lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülménye
ket biztosító 

lakások 
száma 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 
körülmén

yeket 
biztosító 
lakások 
száma 

2008 270 0 3 0 0 0 0 0 

2009 271 1 3 1 0 0 0 0 

2010 273 1 3 1 0 0 0 0 

2011 273 1 3 1 0 0 0 0 

2012 274 1 3 1 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
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A településen a lakásállomány számának változása enyhe növekedést mutat, míg 2008-
ben a lakásállomány száma 270 lakásból állt, addig ez 2012-re 274-re növekedett.  
A településen 3 bérlakás található, mely közül az egyik elégtelen lakhatási körülményű. A 
településen nincs  szociális bérlakás, és olyan más rendeltetésű épület sem amit 
lakásként használnának. 
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3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
Zalaszabar községben szegregált lakókörnyezetben nem élnek emberek.  
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

Az 1997. évi CLIV. egészségügyi törvény célja:  
„a) elősegíteni az egyén és ez által a lakosság egészségi állapotának javulását, az 
egészséget befolyásoló feltétel- és eszközrendszer, valamint az annak 
kialakításában   közreműködők feladatainak meghatározásával, 

            b) hozzájárulni a társadalom tagjai esélyegyenlőségének megteremtéséhez az    
                egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésük során, 
            c) megteremteni annak feltételeit, hogy minden beteg megőrizhesse emberi  
               méltóságát és önazonosságát, önrendelkezési és minden egyéb joga  
               csorbítatlan maradjon, 
            d) meghatározni - a szolgáltatók jogállásától és az ellátások fedezetétől  
               függetlenül - az egészségügyi szolgáltatások általános szakmai feltételeit,  
               színvonalának garanciáit, 
            e) biztosítani az egészségügyi dolgozók és a szolgáltatást nyújtó intézmények  
                védelmét jogaik és kötelezettségeik meghatározásával, valamint az  
                egészségügyi szolgáltatás sajátos jellegéből fakadó garanciális jellegű  
                intézkedésekkel, 
           f) lehetővé tenni az egyéni és a közösségi érdekek harmonikus érvényesülését, a     
               mindenkori népegészségügyi célok elérését, a szükséges erőforrások     
               előteremtését, optimális felhasználását és az egészségtudományok  
               fejlődését.”6 

 
Az Egészségügyi Törvény a települési önkormányzat főbb feladat- és hatáskörei között 
kötelező feladatként határozza meg az egészségügyi alapellátást, valamint a környezet- 
és település-egészségügyi feladatokat.  
 

„152. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében 
gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.”7 

 „153. § (1) A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi 
feladatok körében 

a) gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 
b) biztosítja a 73. § (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban 

meghatározott rovarok és rágcsálók irtását, 
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi 

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

d)393 együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, 
iskolai színterekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint 
támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket.”8  

 

                                                           
 
7
 

8
 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700154.TV#lbj393param
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3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett 

háziorvosi szolgálatok 
száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok 
által ellátott szolgálatok 

száma 

2008 1   1   

2009  1  1   

2010  1  1   

2011  1  1   

2012  1  1   

2013  1  1   

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

Zalaszabarban nincs külön gyermekeknek és felnőtteknek szervezett háziorvosi szolgálat. 
A felnőttek részére egy háziorvosi szolgálat áll rendelkezésre. 
 

A házorvosi körzet központja Orosztony községben van, a háziorvos hetente 2 
alkalommal rendel Zalaszabarban. A fogorvosi körzet központja Zalaszabarban van, 
munkanapokon helyben biztosított az ellátás.A hét közbeni és hétvégi háziorvosi 
ügyeletet központi ügyeleti szolgálat látja el Zalakarosban.  1 védőnő látja el a helyi 
védőnői szolgálatot. 
A szakorvosi ellátást igénylő betegeket a háziorvos a nagykanizsai szakorvosi 
rendelőintézetbe utalja.  
 
Szociális alapszolgáltatást: (pl. étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogatás-szolgáltatás, 
nappali ellátás) az önkormányzat rendeletben szabályozza.  
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokat nyújtó intézmény 
(ápolást, gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti 
elhelyezést nyújtó intézmény és egyéb speciális ellátást nyújtó intézmény) a településen 
nincs.   
Az orvosi rendelő épülete akadálymentesített.   
A kisgyermekek és iskoláskorú gyermekek számára kötelező szűrővizsgálatok védőnő, 
háziorvos, gyógy-testnevelő és fejlesztő gyógypedagógus bevonásával rendszeresen 
megtörténik. A 0-2 éves korú gyermekek évenkénti státusz vizsgálata védőnő, orvos 
bevonásával, az iskolás korú gyermekek (2-4-6 évfolyam) kötelező szűrővizsgálata 
védőnő, orvos bevonásával, az iskolai gyógytestnevelésbe sorolás védőnő, orvos, 
gyógypedagógus bevonásával történik.   
Az óvoda épületében lévő önkormányzati tulajdonú konyha nyújt ellátást az óvodai, 
iskolai napközis, szociális étkeztetést igénylők számára. Továbbá a településen élők 
közül bárki igénybe veheti a szolgáltatást. A térítési díjakat az önkormányzat rendeletben 
állapítja meg. A konyha épülete akadálymentesített. Házi segítségnyújtásban összesen 
27 fő részesül. Szociális étkeztetés keretében jelenleg 35 fő ellátott kap napi 
rendszerességgel meleg ebédet.  
Elmondható, hogy az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
mindenki számára elérhető. E tekintetben hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő 
bánásmód követelmények megsértése a szolgáltatások nyújtásakor senkit nem érhet.  
Néhány esetben kellett felhívni a figyelmet arra a lehetőségre, hogy vegyék igénybe 
legalább a szociális étkeztetést, mert csak így jutottak rendszeres meleg ételhez. 
Többeknek fizikai állapota, betegsége miatt a főzés nehezére esik.    
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 A fentieken túl a sportoláshoz, a sportprogramokhoz való hozzáférés a helyi lehetőségek 
tekintetében település minden lakója számára elérhető.  

 
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota 
megőrzéséhez és helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. Három jogcímen kaphat valaki 
közgyógyellátási igazolványt: alanyi jogon, normatív alapon, méltányossági alapon 
 

 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év 
közgyógyellátási igazolvánnyal 

rendelkezők száma 

2008 18 

2009 20 

2010 29 

2011 26 

2012 30 

2013 nincs adat  

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A kögyógyellátottak száma az elmúlt néhány évben növekedést mutat a településen 2008-
ban 18 fő, 2009-ben 20 fő, 2010-ben 29 fő, 2011-ben 26 fő, 2012-ben 30 fő részesült ilyen 
ellátásban. Ez azt jelenti, hogy az évek múlásával, egyre többen kényszerül ellátásra 
igénybevételére. 
 
 

Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.  
 

 
 
 
 
 



 39 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év 
ápolási díjban részesítettek 

száma 

2008 6 

2009 4 

2010 3 

2011 5 

2012 3 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az ápolási díjban részesülők száma az elmúlt évek során az alábbiak szerint alakult: 
2008-ban 6 fő, 2009-ben 4 fő, 2010-ben 3 fő, 2011-ben 5 fő, 2012-ben ismét 3 fő részesült 
ápolási díjban. A legtöbben 2008-ban részesültek ilyen ellátásban a legtöbben, az ápolási 
díjban részesülők száma csak 2011-ben közelítette meg a 2088-as értéket, ebben az 
évben 5-en részesültek ebben az ellátásban. Az elmúlt évben az ápolási díjban részesülők 
száma nem tért el jelentősen. 

 
Az egészséges életmód szerves része a sportolás is. A településen nincs sportcsarnok, az 
iskola épülete mellett található az iskola tulajdonában lévő sportudvar, amelyen 
kosárlabdapálya illetve kispályás focipálya áll a sportolni vágyók rendelkezésére. A 
településen egy gondozott futballpálya várja a foci rajongókat. Az általános iskola 
tornaterme napközben a gyermekeknek biztosítja a  sportolás helyszínét, a délutáni és esti 
órákban az idősek is birtokukba vehetik sportolási célokra. 
 Az óvodában külön tornaszoba van.  
A sportoláshoz, a sportprogramokhoz való hozzáférés a helyi körülményeket figyelembe 
véve, a település minden lakója számára elérhető. 

 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

Az önkormányzat 2012-ben alakította ki a régi iskolaépület felújításával az Integrált 
Közösségi Szolgáltató Teret, amely a Margaréta Ház elnevezést kapta. Itt minden 
korosztály számára igyekszünk megfelelő programokat szervezni, erősíteni szeretnénk a 
programok révén is a közösségi összetartozást, a hagyományok ápolását. A Margaréta 
Ház információs központként is működik, a lakosság és a helyi vállalkozók információhoz 
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való jutását hivatott elősegíteni. Az önkormányzat évente megrendezi a halászléfesztivált, 
mely az évek során nívós rendezvénnyé nőtte ki magát. Az önkormányzat minden évben 
külön köszönti az idősebb korosztályt, az idősek napja megrendezésével. Ősszel kerül sor 
a szüreti felvonulásra és fröccsfutásra. Az adventi időszakban pedig szombat esténként 
gyertyagyújtással várja közösen a település lakóssága a karácsonyi ünnepeket. Ezek az 
ünnepségek szintén a közösségi összetartozást, hagyományok ápolását célozzák.  
A közszolgáltatások esetében folyamatos cél az ellátás minőségének további javítása, a 
szolgáltatási biztonság megteremtése, illetve fenntartása, az érintett szolgáltatások 
megfizethetősége, egyben a közszolgáltatások fenntartása. 
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 42. § 1. pont és az 53 § (1) 
bekezdés felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatában foglaltaknak megfelelően az önkormányzati feladat- és hatáskörök a 
képviselő-testületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli. Az 
önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a képviselő-
testület bizottsága, a képviselő-testület hivatala látja el. A képviselő-testület tagjainak 
száma 5 fő.  A Képviselő-testület éves munkaterv szerint ülésezik. A képviselő-testület az 
ülés napirendjére tekintettel nyilvános-, zárt-rendkívüli és ünnepi ülés tart.  Évente egy 
alkalommal nyilvános ülés keretében közmeghallgatást tart, ahol tájékoztatja a település 
lakosságát az önkormányzat által elvégzett feladatokról. Ezen minden jelenlévő érdeklődő 
állampolgár részletesen betekinthet az önkormányzati munkába és kérdéseire választ 
kaphat település vezetőitől.  
A település lakossága a hirdetőtáblákra kifüggesztett meghívóból értesül az ülés 
időpontjáról, napirendjéről.  
A helyi lakosok Zalaszabar Község Honlapjáról tájékozódhatnak a település életét érintő 
kérdésekről, hírekről.   
A településen etnikai konfliktusok nem léteznek, azok kezelésére nincs szükség.  
 

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

Zalaszabarban a roma nemzetiségi önkormányzat 2012-ben megszűnt, az itt élő roma 
állampolgárok érdekeit a helyi önkormányzat döntéseinél figyelembe veszi. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása. 

 
A szegénység az elszegényedés folyamatának felszínre kerülő problémái között a 
lakosság munkaerő-piaci helyzete, a munkanélküliségből eredő problémák, illetve a 
lakhatással összefüggő problémák, a hátralékok felhalmozódása a lakossági 
adósságállomány folytonos újratermelődése szerepel. 
 
 

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

 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A szegénység oka és következménye a 
tartós munkanélküliség, számuk nem 
csökken.  

Közfoglalkoztatás továbbfolytatása. 
Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek 
felkutatása. 

A hátrányos helyzetek generációkon 
keresztüli átöröklődése. 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások 
bővítése. 
Felzárkóztatási, fejlesztési programok 
szervezése. 
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Ösztöndíj alapítása a pályakezdés 
megkönnyítése érdekében. 

A lakossági adósságállomány 
újratermelődése. 

Az állampolgárok életminőségének 
folyamatos vizsgálata. 
Szükséglet alapú szolgáltatások 
szervezése. 

A roma népesség hátrányos helyzete több, 
egymással szorosan összefüggő 
társadalmi, gazdasági probléma eredője. 
Csak a több problématerületre az oktatás, 
foglalkoztatás, szociális és egészségügyi 
területre egyszerre koncentráló, átfogó 
problémakezelési megoldások, komplex 
programok vezethetnek eredményre. 

Pályázati források kihasználása egy teljes 
körű szociális, képzési, foglalkoztatási 
projekt megvalósításához. 
Közösségi szociális munka szervezése.  

 

A település polgárainak egészségügyi 
állapota megfelel az országos mutatóknak, 
nem jó. 

Az egészségügyi szűrések népszerűsítése. 
Az egészségtudatos életmódra nevelés a 
felnőttek körében is,, annak tudatosítása, 
hogy a szűrővizsgálatokon való mind 
nagyobb számú megjelenés az 
egészségesebb életet, a várható élettartam 
megnövekedését eredményezheti. 

digitális írástudás hiánya akadályozza a 
munkanélküliek munkaerő-piacon történő 
elhelyezkedést. 

Képzések bővítése a munkanélküliek 
körére. 
Szociális rászorultság mértékében a nappali 
képzésben felsőfokú tanulmányokat 
folytatók internet előfizetési díjának 
átvállalása  
Közterületen térítésmentes WIFI 
szolgáltatás. 

munkanélküliség, elhelyezkedési gondok a 
foglalkoztatáshoz jutás és a 
foglalkoztatásban való megmaradás  

Tanácsadás, figyelemfelhívás az 
önkormányzat általi közfoglalkoztatásba 
történő bevonás lehetőségéről, menetéről, - 
Munkaügyi Központba történő irányítás, 
regisztrálásra történő rábeszélés a további 
ellátások lehetősége érdekében. 

esetenként kialakuló bevásárlási nehézség 
pénzhiány miatt  

EU-s élelmiszer segélycsomagokra kiírt 
pályázatok figyelése, pályázás, sikeres 
pályázat esetén élelmiszercsomag osztás, 
eseti    

 
anyagi okok miatt fűtési nehézségek 
 
 

Átmeneti segély pénzbeli vagy 
természetbeni megállapítása 

- rászorulók tűzifával való segítése 
(Önkormányzat) 

közüzemi díjhátralék felhalmozódása miatt 
a szolgáltatásból való kikapcsolás veszélye 

- figyelemfelhívás, tájékoztatás a 
védendő fogyasztói státusz, 
illetve az ehhez szükséges és 
igénybe vehető ellátások 
lehetőségeiről (lakásfenntartási 
támogatás, aktív korúak ellátása, 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény stb.) 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló 
ENSZ Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb 
a Gyermekeknek 2007-2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy 
csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési 
esélyeit.  Ez minden gyermekre kiterjed, de azokra a gyermekekre kell hangsúlyt 
helyezni, akiknek érdekei a legjobban sérülnek. 

A célcsoport beavatkozási területei: 

1./ oktatás területén – a tanulást segítő szakkörök szervezése, informatikai ismeretek 
elsajátításának elősegítése. Az egészséges táplálkozás és a rendszeres mozgás 
fontosságával való megismertetés. Sportolási lehetőségek bővítése mind szabadtéren, 
mind fedett sport-és egyéb létesítményekbe. Szabadidő hasznos eltöltésének 
lehetőségeivel való megismertetés. A megvalósításhoz bevonásra kerülhet a védőnő, civil 
szervezetek.. 

2./egészségügy területén –  A 0-18 éves korosztályt illetően több életszakaszt érintenek 
a beavatkozási területek. Kezdetben az újszülött- és koraszülött-ellátás, majd a 
védőoltások rendszere, és bizonyos életkor alattiak nyomon követését jelentő pszicho-
szociális szűrőprogramok következhetnek. Gyermekkorban a prevenciókra való 
figyelemfelhívás, annak fontosságának hangsúlyozása lényeges, ezért az 
egészségfejlesztést, az egészséges táplálkozással történő megismertetését már a 
bölcsödében, óvodában képzett dietetikus bevonásával szükséges elkezdeni. 
Figyelemmel kell lenni a közétkeztetés egészségessé tételére.  
3./lakhatási feltételek biztosítása – a gyermekek vonatkozásában ez a terület a 
családdal együtt értelmezhető. Ezért a beavatkozási területek is szorosan kapcsolódnak a 
mélyszegénységben élők és a nők vonatkozásában leírtakkal. Annyiban mégis 
specializálható, hogy a nyári gyermekelhelyezés vagy a délutáni és kora esti felügyelet 
biztosítása a gyermekek átmeneti elhelyezésének megkönnyítését hivatottak ellátni. 
Ehhez a Zalakaroson működő óvoda, iskola rugalmas nyitvatartási ideje és az óvónők, 
gondozók bevonása szükséges. 

4./foglalkoztatás – a célcsoport foglalkoztatásáról szűkebb értelemben csak a 16 éven 
felüli korosztályt érintően beszélhetünk.  Számukra a diákmunka lehetőségeit, előnyeinek 
és hátrányainak ismertetését kell biztosítani és kiemelni.  
 

 

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

 
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a 
gyermek nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet 
biztosít.  A helyi rendszer további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését 
szolgálja. 
 
Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok 
folytán veszélybe kerül, a települési önkormányzat jegyzője védelembe veszi a gyermeket. 
2012 év végéig a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések 
megoszlottak a települési önkormányzat jegyzője és a gyámhivatal között. A gyermekek 
védelembe vételével kapcsolatos hatáskört a jegyző látja el; a családba-fogadás, az 
átmeneti és tartós nevelésbe vétel, nevelési felügyelet elrendelése, utógondozás, az 
utógondozói ellátás elrendelése, pedig a Gyámhivatal hatáskörébe tartozó feladat volt. Az 
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ideiglenes hatályú elhelyezésre a jogszabályi feltételek fennállása esetén mindkét 
szervnek lehetősége volt. (2013.január 01-től változás). 
Zalakaroson működik a Gyermekjóléti Szolgálat, mely a Többcélú Kistérségi Társulás 
keretében látja el ezt a feladatot.  Jó és szoros kapcsolatot ápolnak a családsegítők a 
jegyzővel, családokkal és az oktatási intézményekkel (óvoda, iskola).  
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, a 
veszélyeztetettségének megelőzésére, megszűntetésére szolgál. A gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló1997.évi XXXI. törvény előírása szerint gyermekvédelmi 
rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el az egészségügyi szolgáltatást nyújtók 
(háziorvos, védőnői szolgálat); a családsegítő szolgálatok; a közoktatási intézmények; a 
rendőrség; az ügyészség; a bíróság; a menekülteket befogadó állomások; a társadalmi 
szervezetek, egyházak és alapítványok is. A gyermek családban történő nevelkedésének 
elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében a 
gyermekvédelmi rendszerben közreműködő személyek, szolgáltatók, intézmények, 
hatóságok kötelesek egymással együttműködni, egymást kölcsönösen tájékoztatni.  
Minden érintett szakembernek a gyermek problémájának felismerése mellett törekednie 
kell a szubszidiaritás elvére. Amennyiben kompetenciáját meghaladó az eset, akkor 
írásban jelzi ezt a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 
Kötelesek írásos jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén, krízishelyzetben 
utólagosan teljesíteni kell az írásos jelzést, ez egyben felelősségvállalás is. Ez a 
jelzőrendszer biztosítja, hogy a gyermekeket az élet bármely területén érő gondok, 
nehézségek időben megszüntetésre kerülhetnek.  
A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló jogszabály 15. § (7) bekezdés szerint „A gyermekjóléti szolgálat 
minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen  

a) a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a 
jelzőrendszer éves működését, 

b) áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és 
szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására.  
E települési tanácskozás célja: az adott településen a gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
szakemberek saját tevékenységüket bemutatva segítik a település gyermekvédelmi 
rendszerének egységes áttekintését. Értékelik éves munkájukat, beszámolnak arról, 
hogy milyen problémákkal találkoztak, milyen feladatokat oldottak meg. Egymás 
értékelését meghallgatva közös stratégiát dolgoznak ki a feladatok színvonalasabb 
biztosítása, és az ellátások bővítése érdekében 

A gyermekek védelmét:  
- pénzbeli és természetbeni ellátások,  

- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások,    

- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások,  

- gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések,  

- az ellátások, intézkedések megtételének ellenőrzése, adatok kezelése szolgálja.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a szociálisan rászoruló kiskorúak vagy 
közoktatási intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása. 
Ennek formái:   
- gyermekétkeztetés normatív kedvezmény, 

- pénzbeli támogatás,  

- külön jogszabály szerint egyéb kedvezmény. 

Gyermek jogán járó helyi juttatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.   
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A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket 
igényel. Az egyes részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az 
egészségügy, a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások egymással 
összhangban álló és egymásra épülő intézkedéseit kell meghozni, amelyek a gyermek 
megszületésének pillanatától segítenek az esélyek javításában 
A szegénységben vagy szegénység kockázatával élő gyermekek sajátos csoportját 
alkotják a fogyatékos gyermekek. A fogyatékos gyermeket nevelő családok helyzete az 
átlagosnál sokkal nehezebb, különösen a halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő 
családok esetében figyelhető meg.   
 
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

 
Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben településünkön nem élnek gyermekek. 
 
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal 
élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése  
 
A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet fogalmának meghatározása nem 
egységes a gyermekvédelem területén. 
A helyi gyermekvédelemben területén dolgozó szakemberek tapasztalata szerint nem 
változott az a tendencia, hogy a veszélyeztetettség okai között kimagaslóan a szociális 
helyzet a meghatározó: 
Szociális helyzet: A szociális helyzetből adódó veszélyeztetettség a gyermekek több mint 
a felét foglalta magába.   
A család szétesése: Ez a veszélyeztetési ok gyakran párosul a szociális helyzet 
romlásával és a gyermek mentális állapotának sérülésével. A család szétesésének 
leggyakoribb oka, a válás a gyermek számára veszteség. Az elfojtott érzelmek a 
személyiségfejlődésben rendellenességeket, zavarokat eredményezhetnek.  
A nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiánya: Az elhanyagolás is bántalmazás 
(egészségügyi-, oktatási elhanyagolás, a gyermek magára hagyása, elhagyása). A 
gyanújelek, tünetek jelentkezhetnek testi, viselkedésbeli és érzelmi szinteken is.   
Súlyos betegség a családban: A betegség vonatkozhat szülőre, nagyszülőre és testvérre 
is. A családtagok hosszú vagy súlyos betegsége, az egészségtelen életmód, tartósan 
rossz lakhatási körülmények a gyermek testi fejlődését és egészségét is veszélyeztetik. A 
gyermek számára problémát okozhat a hosszan tartó, vagy súlyos betegséggel való 
szembesülés, a normálistól eltérő élethelyzetben való folyamatos „tartózkodás”. 
A család életmódja: A családi élet súlyosabb veszélyeztető ártalmait jelenti a deviáns 
viselkedési formák jelenléte a család hétköznapjaiban: alkoholizmus, brutalitás, bűnöző 
családi környezet.  
A gyermek mentális állapota, személyiségzavara: A gyakorlatban is érzékelhető a 
mentálisan sérült gyermekek számának növekedése. Az okok között a családi nevelés 
jellemző hibái - következetlenség, szigor és kényeztetés eltúlzása, követelések hiánya a 
gyermek felé, vagy ellenkező esetben: a gyermek képességeit meghaladó, magas mérce 
állítása, az ellenőrzés, odafigyelés hiánya – tapasztalhatóak. Gyakran találkozunk az 
idegrendszeri betegségük miatt rendszeresen gyógyszert fogyasztó kisgyermekekkel.  
Bántalmazás: Jelei sokszor nem egyértelműek. Nehezíti a helyzetet, hogy a testi jelek 
hiánya nem zárja ki a bántalmazás lehetőségét (szexuális-, verbális bántalmazás nehezen 
felismerhető).  
 
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A 
mélyszegénységben élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű 
egészséges táplálékhoz. Ezért nagy jelentőségű az önkormányzat által szervezett 
intézményekben történő közétkeztetés. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
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részesülő óvodás és általános iskolás gyermek térítésmentesen. Ehhez csatlakozik az 
önkormányzati támogatás.  Az óvodában, iskolában havonta átlagosan 58 gyerek étkezik. 
Étkezési kedvezményben (normatív és önkormányzati) 36 gyerek (az étkező gyerekek 
62%-a) részesül. Valamennyi szociálisan rászoruló és normatív támogatásra jogosult 
gyermekétkezési lehetősége biztosított volt. Azon tanulók számára, akiknek nem ingyenes 
a tankönyv, az önkormányzat iskolakezdési támogatást biztosít. Így valamennyi tanuló az 
iskolakezdéshez támogatásban részesül. 
 
A gyermekek védelmét szolgálják a 

 pénzbeli és természetbeni ellátások: a szociálisan rászorulók által igénybe vehető 
pénzbeli, természetbeni és gyermekjóléti alapellátásokat a helyi gyermekjólét és 
gyermekvédelem rendszeréről szóló 13/2003.(VIII.11.) önkormányzati rendelete 
tartalmazza. 

 gyermekjóléti alapellátások: a Gyermekjóléti Központ szervezi, a jelzőrendszeren 
keresztül érkezett vagy az önként jelentkezett kliensek részére nyújt szolgáltatást, 
közreműködik a védelembe vétel előkészítésében, folyamatában, 
felülvizsgálatában.  

A gyermekvédelem középpontjában meghatározó szerepet betöltő jelzőrendszer áll. A 
gyermekjóléti központ kiemelt feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 
működtetése, melyet a prevenciós munka első számú eszközének tekintünk.  A 
veszélyeztetettség jelzésére épülő gyermekjóléti szolgáltatás hatékonyságát jelentősen 
befolyásolja a jelzőrendszer működésének minősége. A jelzőrendszer tagjainak 
együttműködése az esetek és a problémák mentén történik.  
 
2012. évben a közoktatási intézményi feladatok közül az óvodai nevelés és az általános 
iskolai ellátás ellátott volt a település saját fenntartású óvodájában és az egyházi 
fenntartású általános iskolában. 
 
A gyermekek egészségügyi szűrése biztosított, részben a védőnői hálózaton keresztül, 
részben intézményhálózaton keresztül. A bölcsődében, óvodában és általános iskolában 
zajló szűrőprogramok rendszeresek, amelyeket korrekt tanácsadás egészít ki.   
A védőnők családlátogatásaik során a várandós kismamák, gyermekes anyukák fordulnak 
problémáikkal. Nagyon sokszor elég egy megerősítő beszélgetés ahhoz, hogy 
problémájukkal orvoshoz forduljanak. Az iskoláskorúaknál az érzékszervi méréseket és 
egészségügyi ismeretterjesztést végeznek.  
 
 

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

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 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2008 3 12 22 34 0 5 

2009 7 13 19 32 0 12 

2010 8 11 18 29 3 12 

2011 8 11 15 26 3 nincs adat 

2012 9 10 10 nincs adat 1 nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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A kedvezményes óvodai –iskolai juttatásokban részesülők száma az alábbiak szerint 
alakult 2008 és 2010 között:. 
Ingyenes óvodai étkezésben 2008-ban 3 fő részesült, 2009-ben 7 fő, 2010-ben 8 fő, 2011-
ben és 2012-ben is 8 fő. Ingyenes iskolai étkezésben 2008-ban 12 fő, 2009-ben 13 fő, 
2010-ben 11 fő, 2011-ben 11 és 2012-ben 10 fő részesült ilyen kedvezményben 
50 %-os étkezési kedvezményben az iskolások 2008-ban 22 fő, 2009-ben 19 fő, 2010-ben 
18 fő, 2011-ben 15 fő, 2012-ben 10 fő. Ingyenes tankönyvellátásban 2008-ban 34, 2009-
ben 32, 2010-ben 29, 2011-ben 26 diák részesült. Óvodáztatási támogatásban 2010-ben 
és 2011-ben 3 fő részesült, 2012-ben pedig 1 fő részesült. Nyári étkeztetésben is egyre 
többen részesültek az évek múlásával 2008-ban még csak 5 fő, majd 2009-ben és 2010-
ben 12 fő részesült ilyen ellátásban. Az óvodai és iskolai juttatásokban részesülők száma 
az évek során csökkent kivéve az ingyenes óvodai étkezésben résztvevők és a nyári 
étkeztetésben részesülők számát.  
 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 0 

Hány településről járnak be a gyermekek 3 

Óvodai férőhelyek száma 40 

Óvodai csoportok száma 2 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 7-17 óráig 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 1 hónap 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 3 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 3 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 2 0 

Kisegítő személyzet 1 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

  
Zalaszabaron 1 óvoda működik, melybe beíratott gyerekek 3 településről járnak be az 
intézménybe. Az óvodai férőhelyek száma 40 fő, amely 40 főt 2 csoportba helyeznek el. 
Az óvoda a nyári időszakban csupán 1 hónapra zár be. A 2 csoportra 3 fő 
óvodapedagógus jut, melyek közül mindegyik diplomás óvodapedagógus. 
Az óvodában jelenleg nincs gyógypedagógus. Az óvodában dolgozik még 2 dajka és egy 
kisegítő. 
Az intézményben alkalmazottak száma jelenleg kielégíti az óvoda megfelelő működését, 
így nincs betöltetlen álláshely. 
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4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

év 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyermekcsopo

rtok száma 

óvodai 
férőhelyek 

száma 

óvodai 
feladat-
ellátási 
helyek 
száma 

óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyógypeda

gógiai 
csoportok 

száma 

2008 16 1 25 1 20 0 

2009 10 1 25 1 23  0 

2010 13 1 25 1 22  0 

2011 14 1 25 1 23  0 

2012 17 2 40 1 38  0 

2013 nincs adat  nincs adat  nincs adat  nincs adat  nincs adat   0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

 

Zalaszabarban 1 óvodai oktatási intézmény működik.  
A településen 2008 óta a 3-6 év közöttiek száma alig változott 2008-ban ez a szám 16 fő 
volt és 2012-ben pedig 17 fő volt. Az óvodába beíratott gyermekek száma növekedést 
mutat ebben az időszakban 2008-ban 20 fő, míg 2012-ben 38 fő volt az óvodába 
beíratottak száma. 
Az óvodai férőhelyek száma is igazodott a növekvő gyerekszámhoz, 2008 és 2011 között 
elégséges volt a 25 fő, de ezt 2012-ben 40 főre emelték meg. A gyerekeket 2011-ig 1 
óvodai csoportban helyezték el, 2012-ben egy új csoport került kialakításra a gyerekek 
számának növekedésével. 

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 

tanév 

Általános iskola 1-4 
évfolyamon tanulók száma 

Általános 
iskola 5-8 

évfolyamon 
tanulók 
száma 

általános 
iskolások 

száma 

napközis tanulók 
száma 

fő fő fő fő % 

2010/2011 21 27 48 37 77,1% 

2011/2012 20 23 43 34 79,1% 

2012/2013 16 22 38 29 76,3% 

2013/2014 nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Az általános iskolás tanulók megoszlása az elmúlt tanévekben az alábbiak szerint alakult. 
A 2010/2011-es tanévben az általános iskolások száma 48 fő volt, melyből 21 fő az 1-4 
évfolyamba, 27 fő pedig az 5-8 évfolyamba járt.  A 48 főből 37 főt tett ki a napközisek 
száma ami a 77,1 %-át jelentette a tanulók számának.  
A 2011/2012-es tanévben szintén 43 fő volt az általános iskolások száma, melyből 20 fő 
az 1-4 évfolyamba, 23 fő pedig az 5-8 évfolyamba járt. Ebben a tanévben a napközisek 
száma 34 fő, ami a tanulók 79,1 %-át tette ki. 
A 2012/2013-as tanévben az általános iskolások száma 38 fő, melyből 16 fő az 1-4 
évfolyamba, 22 az 5-8 évfolyamba jár. A napközisek aránya csökkent az előző tanévekhez 
képest ebben a tanévben 29 fő vette a napközi ellátást igénybe, ami a tanulók 76,3 %-át 
teszi ki. 
 

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 

tanév 

általános iskolai osztályok száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános iskolai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen db 

2010/2011 4 4 8 0 0 0 1 

2011/2012 4 4 8 0 0 0 1 

2012/2013 4 4 8 0 0 0 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A településen egy általános iskola található. Az iskolában a 2010/2011 és 2012/2013 
tanév közötti időszakban nem változott az osztályok száma. Az 1-4 évfolyamban 4 db 
osztály és az 5-8 évfolyamban is 4 osztály van. Az iskolában nem folyik külön 
gyógypedagógiai oktatás, ezért nem került ilyen osztály létrehozásra. 
 
 

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

tanév 

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

fő % 

2010/2011 12 11,8 

2011/2012 nincs adat nincs adat 

2012/2013 nincs adat  nincs adat  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 2010/2011-es tanévben a nyolcadik osztályos tanulók közül 11,8 % -a fejezte be 
eredményesen a nyolcadik osztályt, ez 12 főt jelent. A többi tanévre vonatkozóan nincs 
adatunk.  
 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő 
gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

Az integrált oktatást, különleges gondozást a gyermek életkorától és állapotától függően – 
a fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – a 
korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítés, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés 
és oktatás keretében szerveztük meg. 
 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nyilvántartása a szülő által 
önkéntesen benyújtott nyilatkozat alapján történik. A HHH gyerekek száma. 21 fő. 
 
Az óvodába járó gyermekek közül 3 a HHH gyermekek száma. 
 
A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók, gyermekek oktatását minden köznevelési 
intézmény vállalja. 
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A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök fontos feladatot látnak el a köznevelési 
intézményekben a veszélyeztető körülmények feltárása, ezek megszüntetése, 
kialakulásuk megelőzése területén éppúgy, mint a drogprevenciót, egészségnevelést 
illetően. 
 

Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos 
megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt szankció 
megállapítására nem került sor. 

Az Önkormányzat hozzájárul a gyermekekkel kapcsolatos költségekhez, illetve a 
gyermekek gondozásával kapcsolatos feladatokhoz. A helyi gyermekvédelmi rendszer 
sajátossága, hogy minden gyermek számára gondoskodást nyújt, ugyanakkor fokozott 
védelemben részesíti az arra rászorulókat. A különböző ágazatok együttműködnek és 
egymást segítik. Az egyes szolgáltatások, ellátások szociális rászorultság alapján, más 
ellátások ún. alanyi jogon járnak a gyermekek részére.  
 
Egyre elterjedtebb, hogy maguk a köznevelési, gyermekjóléti intézmények adomány 
gyűjtési programokat szerveznek vagy részt vesznek adomány kiosztásában.  

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A család működését zavaró és 
akadályozó okok közül a családok 
anyagi, család széteséséből, a nevelés, 
gondozás, törődés, szeretet hiányából 
adódó veszélyeztetettség 
megemelkedett. 

Szabadidős programok szervezése, 
biztonságos, kulturált színterek 
működtetése. 
A hátrányos helyzetű gyermekekkel és 
családjukkal foglalkozó szakemberek 
továbbképzése a hátrányos helyzetű 
gyermekek nevelését, 
személyiségfejlesztését, illetve a szülők 
eredményes bevonását segítő ismeretek 
elsajátítása és a kompetenciák 
fejlesztése érdekében. 

 

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

év 
védelembe vett 18 év 

alattiak száma 
Megszűntetett esetek száma a 18 
év alatti védelembe vettek közül 

veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2008 2 0 0 

2009 5 2 0 

2010 6 1 0 

2011 6 3 0 

2012 nincs adat nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A településen a 18 évnél fiatalabb lakosság közül 2008-ban 2 főt, 2009-ben 5 főt, 2010-
ben és 2011-ben 6 főt, vettek védelembe, mely védelembe vételekből a 2009-ben 2 fő, 
2010-ben 1 fő, 2011-ben 3 fő 18 év alatti esetén szüntették meg a védelembevételt.  
Az elmúlt években nem volt  a településen veszélyeztetett gyermek. 
 

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 39 0 0 0 0 

2009 43 0 0 0 0 

2010 40 0 0 0 2 

2011 38 0 0 0 5 

2012 31 0 0 0 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 2008-ban 39 fő, 2009-ben 43 fő, 2010-ben 
40 fő, 2011-berészesült. Ezen rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 
között sem tartósan beteg, sem fogyatékos gyermek, nem volt. 
A településen 2008 és 2012 között nem volt olyan gyermek aki kiegészítő, 
gyermekvédelmi kedvezményben részesült volna. Rendkívüli gyermekvédelmi 
kedvezményben 2010-ben 2, 2011-ben 5, 2012-ben 1 gyermek részesült. Ennek oka talán 
az, hogy a településen alacsony népességszám, így a gyermekek kis létszáma miatt a 
tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek aránya sokkal alacsonyabb, mint a nagyobb 
létszámú településeken. 
 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év 
védőnői 

álláshelyek száma 
Egy védőnőre jutó 
gyermekek száma 

2008 0 147 

2009  0 144 

2010  0 146 

2011  0 140 

2012  0 139 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

A településen nincs védőnői álláshely fenntartva, a védőnői feladatokat más település 
védőnője látja el. Az 1 védőnőre jutó gyermekek száma 2008 óta csökkent, 2008-ban még 
1147 gyermek tartozott egy védőnőre, 2012-ben már csak 139, ennek oka lehet az élve 
születések számának csökkenése a településen.  

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség biztosítása az Európai Unió egyik legfontosabb 
politikai célja. Az egyenlő esélyek biztosítására irányuló közösségi politika, változó 
tartalommal ugyan, de az európai integráció kezdete óta a Közösség napirendjén 
szerepel. 
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Különbséget kell tenni az egyenlő bánásmód biztosítása és az esélyegyenlőség 
politikája között. A nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód biztosítása a nőkkel szembeni 
hátrányos megkülönböztetés, azaz a diszkrimináció tilalmát jelenti. 
Az egyenlő bánásmóddal szemben az esélyegyenlőségi politika azt kívánja meg a 
tagállamoktól, hogy tegyenek lépéseket a nők tényleges egyenjogúsítása érdekében az 
élet legkülönbözőbb területein - oktatás, egészségügy, munkaerőpiac, szociális biztonság 
stb. 
 A nemekhez kötődő sztereotípiák miszerint a nőket tulajdonságaik és motivációik 
elsődlegesen az otthoni feladatok ellátására predesztinálják, míg a férfiak rendeltetése és 
célja a családról való anyagi gondoskodás, leginkább a nők munkaerő-piaci 
esélyegyenlőségét, képességeiknek megfelelő munkahelyi érvényesülését korlátozzák. A 
sztereotípiák többségében a nőkre vonatkoznak és – családi állapotuk (kisgyerekes, 
gyermektelen, egyedülálló, családos, gyermeket egyedül nevelő) mind státuszuk (női 
vezető) alapján megfogalmazódnak és rendszerint a nők hátrányos megkülönböztetését 
eredményezik. Kezdve a női sztereotip tulajdonságok (kedves, simulékony, gondoskodó, 
érzelmes, stb.) és a vezetői szerep vagy akár a tudatos karrierépítés 
összeegyeztethetetlenségéből következő hátrányokkal. A sztereotípiák hatására a nők 
megbecsültsége alacsonyabb a munka világában, ezért az otthoni helytállást jobban 
lehetővé tévő szakmát, munkahelyet és munkaidő-beosztást választanak, alacsonyabb 
presztízsű munkakörökben dolgoznak, alacsonyabb munkabérért, kevésbé vállalnak 
nagyobb leterheltséggel járó, mobilitást igénylő feladatokat, visszafogják karrier-

elképzeléseiket. A nemekhez kötődő előítéletek tudati beágyazottsága, az aránytalan 

otthoni munkamegosztás társadalmi tény, az ezeket rögzítő normák Magyarországon 

különösen elterjedtek, így lényeges tudatosítanunk, hogy nem a munkáltató kizárólagos 
felelőssége, hogy mindez a munkahelyeken nemekhez igazított elvárásokat, eljárásokat 
és teljesítményértékelést eredményez.  
 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 

Munkavállalási korúak 
száma 

Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 186 208 153 179 27 16 

2009 191 202 152 178 29 14 

2010 197 201 159 174 29 16 

2011 193 205 156 176 32 18 

2012 195 202 153 172 35 19 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
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A munkavállalási korúak nemenkénti megoszlására elmondható, hogy a férfi és a női 
munkavállalási korúak között nincs nagy különbség, közel azonos számban élnek a 
településen. A foglalkoztatottak nemenkénti eloszlásában viszont már van különbség a 
férfiak és a nők között. A férfi foglalkoztatottak száma, ha nem is nagy mértékben de 
alacsonyabb, mint a női foglalkoztatottaké. 2008-ban 153 fő férfi foglalkoztatott volt a 
településen, 2009-ben 152 fő, 2010-ben 159 fő, 2011-ben 156 fő, 2012-ben pedig 153 fő. 
A férfi foglalkoztatottak száma az elmúlt években nem változott nagy mértékben, a a 2088 
és 2012 között. 
A női foglalkoztatottak száma magasabb, mint a férfiaké, bár a munkavállalói korú nők 
száma nem tér el a férfiak számától nagy mértékben. A női foglalkoztatottak száma 2008-
ban 179 fő, 2009-ben 178 fő, 2010-ben 174 fő, 2011-ben 176 fő, 2012-ben pedig 172 fő 
foglalkoztatott volt.  
A munkanélküliek számának nemenkénti megoszlásáról elmondható, hogy a férfi 
munkanélküliek nagyobb számban vannak jelen a településen, mint a női munkanélküliek.  
 

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

év védőnők száma 
0-3 év közötti 
gyermekek 

száma 

átlagos 
gyermekszám 
védőnőnként 

2008 1 17 17 

2009 1 15 15 

2010 1 17 17 

2011 1 11 11 

2012 1 10 10 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés   
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A település védőnői feladatait 1 védőnő látja el, aki Orosztony településről jár át 
Zalaszabarba. A védőnőre jutó 0-3 év között gyerekek száma az alábbiak szerint alakult: 
2008-ban 17 fő, 2009-ben 15 fő, 2010-ben 17 fő, 2011-ben 11 fő, 2012-ben 10 fő volt. 

A célcsoport beavatkozási területei: 

1./ oktatás területén- elsősorban szociális és gyermekjóléti szakmákra való képzést és 
foglalkoztatást kell kitűzni célként. Pl. családgondozó, óvodai dajka, kisgyermekápoló. 
Ennek megszervezésében a Szociális Alapellátó Központ bevonására van szükség.  

2./egészségügy területén – a biológiai sajátosságokat figyelembe vevő alapvizsgálatok, 
szűrések kapnak kiemelt szerepet. Családtervezéssel kapcsolatban a családorvos, 
védőnő bevonása szükséges. A nemzeti AIDS szakpolitikai program alapján, és az 
alkoholizmus visszaszorítását célzó terveink mentén pedig mentálhigiénés szakember, 
szakpszichológus bevonását kell elérnünk. 

3./lakhatási feltételek biztosítása – Általában a válásokkal, gyermekbántalmazások miatt 
kiszolgáltatott helyzetbe kerültek számára jelenthet gondot az önálló lakás fenntartása. Ezt 
ugyan az Önkormányzat átmeneti támogatásai, eseti pénzbeli juttatásai könnyíthetik, de a 
biztatóbb megoldást a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete fenntartásában 
működő családok átmeneti otthona jelentheti számukra. 
4./ foglalkoztatás- a célcsoport legveszélyeztetettebb részét az írástudatlan, roma, 
szakképzetlen nők jelentik. A Munkaügyi Központ és TÁMOP programok révén 
segíthetünk a legerőteljesebben e réteg munkába állásában. A helyi vállalkozók számára 
figyelemfelhívó jelleggel rendszeresen nyújtható tájékoztatást, a hátrányos helyzetű 
munkavállalók alkalmazásához kapcsolódó bér- és járulékkedvezményekről. 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

A közösségi esélyegyenlőség akcióprogram céljai között szerepel a gazdasági és szociális 

szférában a nők és férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a 

családi élet összeegyeztetése mind a férfiak, mind a nők számára. Az Önkormányzat, mint 

munkáltató eleget tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményének. 

E célok megvalósulását példamutatásával tudja segíteni, hiszen szükséges az a 

tudatformálás és szemléletváltás, amely ezen a területen is biztosítja az 

esélyegyenlőséget. 
  
Tapasztalataink szerint a gyermekvállalás, a munkahelytől való hosszabb idejű 
távolmaradás nagymértékben rontja a nők munkaerőpiacra való visszalépésének esélyeit. 
Olyan önkormányzati programokat kell szerveznünk, amely a GYES lejártát követően 
segíti a visszatérést. 
Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak 

 a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények, 

 a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, 

 a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 
A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és 
támogatást igényel. Az anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják 
felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt. 

 

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.) 
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A kisgyermeket nevelő nők és férfiak esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően 
ronthatják. A kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges a 
bölcsődei férőhelyek száma. Bölcsődei ellátás településünkön nincs, viszont Zalakaroson 
van lehetőség bölcsődei ellátás igénybevételére. Az óvodai ellátást helyben biztosítja az 
önkormányzat, az óvodai férőhelyek száma 40 fő, férőhelyhiány nincs. 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 
A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában 
jelenik meg. Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és 
gyermekekre fokozott figyelmet fordítanak. A leendő szülők számára a 
gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már várandós korban kezdik meg: 
tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget nyújtanak a 
családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok 
kitöltésében.  Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására alapvetően 
az iskolában kerül sor.  

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat 
érő erőszakos cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális 
szolgáltatások, a védőnői hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a 
jelzőrendszerek alapján egyre több esetre derül fény, egyre többen tudják, hogy 
problémáikkal hova fordulhatnak segítségért. 

 

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

 
A szolgáltatások helyben nem vehetők igénybe, legközelebb Nagykanizsán van ilyen 
jellegű intézmény. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Önkormányzati képviselők körében nem található nő. A  közös önkormányzati hivatal 
vezetője nő és a közös önkormányzati hivatal zalaszabari kirendeltségén is egyik 
munkatárs is nő. Az óvodai alkalmazottak is mind hölgyek. A közösségi, kulturális életet 
szervező Margaréta Ház munkatársa is hölgy.. A helyi civil szféra gerincét is nők alkotják. 
Az ő kezdeményező készségük nélkül szegényebb lenne közéletünk. 

 

Megállapítható, hogy településünkön nincs olyan szervezet, amely a nők érdekvédelmére 
alakult volna. 

 
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és 

felszámolásukra irányuló kezdeményezések 

 
A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő 
anyák, valamint a 45 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben 
vannak a munkaerőpiacon. Ennek oka egyebek között a magyar társadalom 
hagyományos családmodelljében keresendő: még ma is sokan vallják, hogy a nők helye a 
ház körül, a családban van, nem a munkaerőpiacon. Ezt a szemléletet tovább súlyosbítják 
a nőkkel kapcsolatos negatív sztereotípiák. 
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A munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi probléma, amelyen 
komplex programokkal lehet enyhíteni. 

Szakmai tapasztalataink szerint a gyermek születését követően az otthon maradó szülő 
magányosnak érzi magát. Hirtelen az eddigi aktív életéből minden háttérbe szorul, a 
megszokottól eltér, és fellép a félelem a „más”- tól. Ezért az Önkormányzat a 
közművelődés, a sport, a szabadidő eltöltésének terén olyan családbarát környezetet 
kíván teremteni, amely közösségi teret nyújt számukra is. A különböző sportolási 
lehetőségek és a játszóterek által a kisgyermekes anyák számára biztosított 
kikapcsolódási lehetőségek is próbálják az otthon lévő szülőknek a közösséghez való 
tartozás érzését biztosítani. A város kulturális és turisztikai programjai is segíthetnek, 
hiszen ezek is széles körű kikapcsolódást és szórakozást jelentenek. E színvonalas 
programok, rendezvények segítenek azoknak, akik hasznosan kívánják eltölteni 
szabadidejüket. A folyamatosan megújuló programkínálat mellett a helyi hagyományos 
programokat is szerveznek helyi szervezeteink: kiállítások, koncertek, játszóház, gyermek- 
és családi programok, tanfolyamok, bálok, ünnepi és művészeti események, nyugdíjas 
programok egyaránt megtalálhatók. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A tartós munkanélküliség aránya a nők 
esetében magasabb. 

Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt a 
munkaerőpiactól hosszabb időre távol 
maradó aktív korú családtagok által 
kedvezményesen igénybe vehető, 
korszerű ismeretek megszerzését célzó 
speciális képzési programok körét.   

A gyermekét egyedül nevelő, vagy több 
gyermeket nevelő család esetében a 
szegénység kockázata magas. 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, 
ellátások során célzott támogatások 
körének kialakítása. 

A GYÁS, GYES-ről való visszatérés a 
munkaerő piacra mérsékli a szegénység 
kialakulásának kockázatát. 

Gyermekek napközbeni ellátását 
biztosító intézmények működtetése. 
Önkormányzat gazdasági helyzetének 
figyelembevételével az 
ellátásköltségeinek átvállalása. 

A magányérzet kialakulásával nemcsak 
az anya mentális állapota lehet rosszabb, 
családi konfliktusokhoz is vezethet. 

Szabadidős programok szervezése, 
igény szerinti bővítése. 
Zöldterületek, közparkok tervszerű 
felújítása. 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

 
Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken 
a házasok, és növekszik az özvegyek aránya. Jövedelmi viszonyaikat alapvetően 
szabályozza a  
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társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXI. törvény, mely értelmében a 
különböző jogosultság esetén különböző ellátási formákra jogosultak. A kötelező 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer az alábbi ellátási formákat biztosítja: 

 saját jogú nyugdíj  
- öregségi nyugdíj     
- rehabilitációs járadék      

 hozzátartozói nyugdíj  
- özvegyi        
- árvaellátás       
- szülői         
- baleseti hozzátartozói nyugellátás   
- özvegyi járadék  

 
A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 
– növekszik az átlagéletkor, 
– magasabb a középkorúak halandósága, 
– nők hosszabb élettartama . 

Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és 
érrend- szeri megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen 
vannak. Az idős ember egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, 
önellátási képessége beszűkül. Ez nagyon sok embernél okoz pszichés 
megbetegedéseket. Különösen gyakori a depresszió és a dementia kialakulása. Jellemző, 
hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen 70 éves kor fölött 
jellemzőek a súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott dementia.  

 

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

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak száma 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő nők száma 
összes 

nyugdíjas 

2008 49 102 151 

2009 49 105 154 

2010 48 103 151 

2011 46 97 143 

2012 51 98 149 

2013  nincs adat  nincs adat 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A településen a nyugdíjban illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma 2008 és 
2012 között alig változott. 2008-ban 151 fő, 2009-ben 154 fő, 2010-ben 151 fő, 2011-ben 
143 fő, 2012-ben 149 fő részesült ilyen ellátásban. 
Nemenkénti eloszlásban a női nyugdíjasok száma 2008-ban 102 fő, 2009-ben 105 fő, 
2010-ben 103 fő, 2011-ben 97 fő és 2012-ben 98 fő volt.  
A férfiak esetében 2008-ban 49 fő, 2009-ben 49 fő, 2010-ben 48 fő, 2011-ben 46 fő és 
2012-ben 51 fő volt nyugdíjas. 
A fenti számok alapján  elmondható, hogy a női nyugdíjasok aránya magasabb, a 2012-es 
év kivételével több mint a kétszerese a férfiakénak, ennek egyik oka lehet, hogy a nők 
általában magasabb kort élnek meg a férfiaknál, valamint az is hogy az elmúlt években a 
nyugdíjba vonulás rendszerének a nők számára kedvezőbb változásainak is. 
 
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő 
időskorúak száma 

év 
64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

fő fő % 

2008 135 41 30% 

2009 135 44 33% 

2010 131 46 35% 

2011 121 43 36% 

2012 nincs adat  nincs adat  nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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2008-ban a településen élő 64 év feletti lakosság 30 %-a (41 fő) részesült az időskorúak 
nappali ellátásában, 2009-ben ez az érték 33 %-ra (44 fő) emelkedett, 2010-ben már 35 % 
(46 fő) vette igénybe ezt az ellátást, majd 2011-re ez az érték 36 %-ra (43 fő) emelkedett. 
A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy bár a  településen élő 64 év feletti lakosok száma 
nem csökkent jelentősen, az időskorúak közül egyre nagyobb arányban vették igénybe az 
időskorúak nappali ellátását.  
 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

év 
időskorúak járadékában részesülők 

száma 

2008 1 

2009 1 

2010 0 

2011 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A településen az időskorúak járadékában részesülők száma az alábbiak szerint alakult 
csak 2008-ban és 2009-ben részesültek ilyen járadékban, ezekben az években 1-1 fő 
részesült ebben a járadékban. 2010-ben és 2011-ben az időskorúak közül senki nem 
részesült ilyen járadékban. 
 
A célcsoport beavatkozási területei: 

1./ oktatás területén- a képzések irányai elsődlegesen a modernizált világban való 
tájékozottságuk fejlesztését célozzák meg. Az internet és bankkártya használat 
alkalmazásához acivil szervezetek szakembereinek segítsége várható el. 

2./egészségügy területén –E területen legfontosabb szerep a háziorvosra, a védőnőre 
hárul, hiszen ők kerülnek legelőször kapcsolatba az egyén egészségügyi problémáival és 
irányítják célzott szakorvosok felé. Ehhez szükséges a házi segítségnyújtás hálózatának 
mint szélesebb körű kiterjesztése. 

3./lakhatási feltételek biztosítása – Az alacsony nyugdíjak és az egyedüllét teszi 
fokozottan veszélyeztetetté a csoportot a lakhatás vonatkozásában. Ennek mérséklését az 
idősotthonok lehetőségeinek ismertté tételével, az átmeneti támogatások nyújtásával és 
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kedvezményes lakásbiztosítási feltételek széles körben történő kommunikálásával 
érhetjük el, bevonva az Önkormányzat és Jelzőrendszer munkatársait. 

4./foglalkoztatás- e célcsoport foglalkoztatására atipikus formákban kerülhet sor.  

 
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen 
végeznének jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély, a munkaerő-piacon nincs, 
kivétel ha speciális tudással  rendelkezik. 

Önkormányzatunk segítő kezet kíván nyújtani azoknak az idősebb korosztályhoz 
tartozóknak, akik egészségi állapotuk alapján még dolgozni szeretnének. Fontos lenne a 
turisztikai, sport szolgáltatások fejlesztésén túl, hogy önkormányzatunk Idősbarát 
önkormányzatnak mondhassa magát minden szempontból.  
 
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a 
közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés 
 
Az önkormányzat kötelező feladataként biztosítja a rászoruló, településen élő idősek 
számára a szociális alapszolgáltatásokat. Az idősek számára biztosított a szociális 
alapszolgáltatás:  

- étkeztetés 
- házi segítségnyújtás / mentális segítségnyújtás  

 

A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú. Az 
egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások egy része a kerület 
minden állampolgára részére biztosított, egy része kor alapján az időskorúak részére 
szerveződik. Az önkormányzat eleget tesz minden kötelező feladatának és emellett önként 
vállalt intézkedéseket is biztosít.  
 
Az idősellátás és a szociális gondoskodás területén az utóbbi években egyre jelentősebb 
szerep jutott a civil szektornak, egyházi, alapítványi szervezeteknek is.  
Alapvető célunk az aktív életvitel biztosítása, hiszen az aktivitással kivédhető a 
feleslegessé válás érzése.  
Az alábbi alapelvek mentén állítottuk össze a helyi programot, az abban foglalt célokat és 
intézkedéseket:  

 Az emberek a korral mindinkább különböznek egymástól, nincs ún. egységes 
öregedési minta, de kimondható, hogy van egészséges öregedés.   

 Az idős emberek azért betegek, mert megbetegedtek, és nem azért, mert idősek.  

 Az idősödés esetén mindinkább lehet számolni orvoslásban, ápolásban, 
gondozásban megnövekedő feladatokkal. Ezek: Immobilitás (mozgásképtelenség), 
Instabilitás (állásképtelenség vagy probléma), Intellektuális hanyatlás és az 
Iatrogénia (az egészségügyi ártalmak Inkontinencia (vizelet-, széklettartási 
problémák).  

 Az idősebbeknél a már említett változások és jellemzőik miatt a velük való 
stratégiák speciálisak, körültekintő és gondos munkát igényelnek, személyre 
szabottan, a kapacitást figyelembe véve és mégis hatékonyan.  

Az Önkormányzat e célcsoport életminőségének jellemzőit folyamatosan vizsgálja, és 
ennek alapján alakítja szolgáltatásait.  
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során kerületünkben 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Növekszik az egyedül élők aránya.  Az aktivitást és a függetlenséget 
megőrző programok, szolgáltatások 
szervezése. 
Képzések igény szerinti bővítése. 

A morbiditási statisztikák rangsorában - a 
daganatok, keringési zavarok, szív- és 
érrendszeri megbetegedések, ízületi 
problémák - mellett pszichés problémák 
leggyakrabban előforduló betegségek.  

Rendszeres mozgást biztosító 
szolgáltatások bővítése. 
Szűrővizsgálatok biztosítása. 
Prevenciós szemlélet erősítése, az 
egészségtudatos magatartás fejlesztése    

Gyakran válnak áldozattá.  Idősek személyes környezetének, 
otthonának védelmét szolgáló 
intézkedések bővítése. 

Nemzedékek közötti kapcsolat 
nehézsége. 

Generációs programok szervezése. 

Idős korral összefüggő társadalmi 
sztereotípiák.  

Helyi média bevonásával nyilvánosság 
eszközeinek bővítése. 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékkal élő ember van 
Magyarországon, a népesség 5,7 százaléka. A népesség fogyatékosságtípus szerinti 
megoszlása: mozgáskorlátozottak aránya 43,6 %, látássérült 14,4 %, értelmi fogyatékos 
9,9 %, hallássérült 10,5 %, egyéb 21,6 %.A fogyatékos népességen belül továbbra is a 
mozgássérülteké a legnépesebb csoport. Jelentősen emelkedett az egyéb, pontosan meg 
nem határozott fogyatékosságban szenvedők aránya. 

A célcsoport beavatkozási területei: 
1./ oktatás területén - a kiindulópont annak szem előtt tartása, hogy mozgáskorlátozott, 
látássérült, hallássérült, értelmi sérült emberek képzéséről van-e szó. Szükséges a 
Munkaügyi Központtal és speciális szakiskolákkal való kapcsolat felvétel, aktív 
kommunikáció segít ennek kialakításában. 
 
2./egészségügy területén –a fogyatékkal élők számára egyformán elérhetőnek kell lennie 
a kiváló minőségű, nemekre érzékeny egészségügyi ellátásnak, ideértve a megelőző 
gondozást, és rehabilitációt. Ennek elérése érdekében a háziorvos és védőnő, az illetékes 
térségi kórház szakrendelései felé irányítja az érintetteket, ahol szakorvosi felügyelet és 
más speciális szolgáltatások igénybe vételének lehetőségéről kaphatnak tájékoztatást. 
Segítenie kell az önkormányzatnak a fogyatékkal élő rászorulóknak abban, hogy a 
háziorvosi és szakorvosi szolgáltatások igénybevétele számukra is könnyen elérhető 
legyen (szükség szerint falubusszal). 
 
3./lakhatási feltételek biztosítása – saját lakhatási körülményeik javítása elsődlegesen 
az akadálymentesítést kívánja bővíteni. Emellett az önkormányzati és civil szervezetek 
anyagi és humán erőforrásai szolgálnak a lakhatás biztosításául. 
 

4./foglalkoztatás- a célcsoport nagyfokú szenzibilitása miatt, olyan atipikus munkakörök 
kialakítása indokolt, melyek célzottan az egyén fogyatékosságát veszik figyelembe, mind a 
testi mind az értelmi fogyatékosság esetében. 
 



 64 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai 
adatok, amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, 
egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. 
A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. 
Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel 
érvényesülhessenek a mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök 
használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a 
kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is.  
A célcsoport részére szervezett ellátásokat, szolgáltatásokat, az egyes intézkedéseket az 
egyéni szükségletek alapján tervezzük. 
 
Tapasztalataink szerint elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeni.  A 
munkáltató előítélete mellett a közlekedés eszközök használata is nehezíti helyzetüket.  
A munkáltatók részére egyre szigorúbbak és túlzott adminisztrációt igényel 
foglalkoztatásuk. A fogyatékkal élők oldaláról pedig jövedelmi értékhatár szab gátat a 
munkavállalásnak. A fogyatékos személyek elszigeteltek a társadalomban, így családjaik 
is jobban elkülönülnek a környezetüktől, ami értelmi fogyatékosság esetén még 
jelentősebb. 
 
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

2013.évben az alábbi pénzbeli ellátásokat vehetnek igénybe a szociálisan rászorulók 

A települési önkormányzat jegyzőjénél igényelhetnek: 

- foglalkoztatást helyettesítő támogatást, 

- rendszeres szociális segélyt, 

- lakásfenntartási támogatást 

- méltányosságból közgyógyellátást, 

 

A települési önkormányzat képviselő-testületénél igényelhetnek: 

- méltányosságból ápolási díjat, 

- átmeneti segélyt, 

- temetési segélyt; 

 

A járási hivataloknál igényelhetnek: 

- időskorúak járadékát, 

- a 18 év alatti tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy után (ide értve a fokozott 
ápolás esetén járó ellátást is) alanyi jogú ápolási díjat. 

 

Rendszeres szociális segély igénylésekor az egészségkárosodott személy esetében 
további iratok benyújtása is szükséges. 
A kérelem elbírálásához a vagyonnyilatkozaton, és a gyermekekre vonatkozó igazoláson 
kívül szükséges még: 
- a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak a munkaképesség legalább 67%-os 

mértékű csökkenéséről, illetve a legalább 50%-os mértékű egészségkárosodásról 
készült szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása vagy 

- a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolása arról, hogy a 
kérelmező vakok személyi járadékában, illetve fogyatékossági támogatásban részesül.    
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A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül természetbeni szociális ellátás 
formájában 

- a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 

- a lakásfenntartási támogatás, 

- az átmeneti segély és 

- a temetési segély nyújtható. 

Továbbá természetbeni ellátás a 
- köztemetés, 
- közgyógyellátás, 
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
- adósságkezelési-szolgáltatás. 
Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő 
segély, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése, valamint 
a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.  

 A közgyógyellátás az az ellátási forma, amelyet a szociálisan rászorult személy részére 
az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak 
csökkentésére igényelhető, és ezek igénybevételének céljából  közgyógyellátási 
igazolvány adható ki. 

 

A közgyógyellátás az alábbi szolgáltatásokra jogosít: 

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a 
társadalombiztosítási támogatásba befogadott 

- járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre - ideértve a különleges 
táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is - gyógyszerkerete erejéig, 

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

- az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra. 

 
Alanyi jogon jogosult közgyógyellátásra:  
A lakóhely szerint illetékes járási hivatal alanyi jogon közgyógyellátásra való jogosultságot 
állapíthat meg: 
- az intézeti elhelyezett, az intézeti és állami nevelt kiskorú; 

- a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy; 

- a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott; 

- a központi szociális segélyben részesülő; 

- a rokkantsági járadékos; 

- az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban 
részesül, továbbá az, aki rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a 
rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os 
mértéket, 

- az, aki rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú 
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, 

- az, aki rokkantsági ellátásban részesül, de nem tartozik az utóbbi két feltétel hatálya alá 
és a közgyógyellátásra való jogosultságát 2012. április 15-éig megállapították, 

- az aki öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú 
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy öregségi nyugdíjban 
részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző napon 
rokkantsági ellátásban részesült I-II. csoportú rokkantságára tekintettel, vagy egészségi 
állapota nem haladta meg a 30%-os mértéket. 
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Normatív alapú közgyógyellátásra jogosult: 
 
A lakóhely szerint illetékes járási hivatal normatív alapon állapíthatja meg a 
közgyógyellátásra való jogosultságát annak a személynek, akinek esetében a havi 
rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja  
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja (2.850,- Ft) 

feltéve, hogy  
- a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegét (28.500,- Ft), egyedül élő esetén 150%-át (42.750,- Ft). 
 
Méltányossági alapú közgyógyellátásra jogosult: 
 
A jegyző méltányosságból állapítja meg a közgyógyellátást annak a szociálisan rászorult 
személynek, akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében meghatározott 
feltételek fennállnak. 
Fontos tudni, hogy a jogosultság  
- az ellátásra alanyi jogon jogosultak esetében két évre,  
- normatív alapon, és méltányosságból megállapított ellátás esetében egy évre kerül 
megállapításra.  
Mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolvány igénylésére jogosultak, akkor, ha 
állapotuk A parkolási igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 218/2003. (XII. 11.) 
számú Kormányrendeletben foglalt feltételeknek megfelel: 
a) aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló  
  102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 2.§ a) pont ac) alpontja értelmében  
  közlekedőképességében súlyosan akadályozott, 
b) aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a  
  fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9)  
  Korm.rendelet 1. §-ának (1) bekezdésének értelmében látási fogyatékosnak; (3)  
  bekezdésének értelmében értelmi fogyatékosnak; (4) bekezdésének értelmében    
  autistának; illetve (5) bekezdésének értelmében mozgásszervi fogyatékosnak minősül, 
c) akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm.  
  határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI.30. ) EüM  rendelet alapján 2001. július 1-jét  
  megelőzően vaknak minősítettek, vagy 
d) aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról  
  szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy  
  gyengénlátónak (K.1.), mozgásszervi fogyatékosnak (L.1-5.) értelmi fogyatékosnak (M.1-
2.) vagy autistának (N.1.) minősül 
és ezt a jogszabályban meghatározott szakvélemények vagy szakhatósági állásfoglalások 
valamelyikével igazolja. 
 
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban 
részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülők 
száma 

egészségkárosodott személyek 
szociális ellátásaiban részesülők 

száma 

2008 2 0 

2009 2 0 

2010 2 2 

2011 3 2 

2012 3 2 

2013 nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

http://www.miskolc.hu/varoshaza/ugyintezes/ugyleiras/mozgasaban-korlatozott-szemelyek-parkolasi-igazolvanyanak-kiadasa
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A megváltozott munkaképességűek száma az elmúlt években az alábbiak szerint alakult: 
2008-ban, 2009-ben és 2010-ben 2 fő, 2011-ben és 2012-ben 3 részesült ilyen ellátásban. 
A számuk nem változott jelentősen. 
Az egészségkárosodottak személyek szociális ellátásában 2008-ban és 2009-ben nem 
részesültek 2010 és 2012 között 2 fő részesült ebben az ellátásban. 
 

 

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

 
A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos. Az egészségügyi, 
szociális szolgáltatások, a kulturális programokhoz történő fizikai akadálymentesített 
helyszínen érhetőek el.  
A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített 
környezet biztosításával történik. Az akadálymentes intézmények száma, minden területen 
a jogszabályi előírásnak megfelel. Az Önkormányzat tulajdonában lévő járdák, 
zöldterületek, játszóterek felújítása során gondoskodunk a hozzáférés 
akadálymentességének biztosításáról. 
 
Ma már kötelezően, jogszabályban előírt az akadálymentesítettség, amelynek betartatása 
az építésügyi hatóság feladata. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más 
településfejlesztési dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő 
esélyű hozzáférés szempontrendszere. 
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7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1. 

  

Igen/nem 

Lift 
Vakvezet

ő sáv 

Mozgáskorlátoz
ottak részére 

mosdó 
Rámpa 

Hangos 
tájékoztatás 

Indukciós 
hurok 

Tapintható 
információ 

Jelnyelvi 
segítség 

Egyéb 

oktatási 
intézménye

k 

alapfok nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

középfok                   

felsőfok                   

egészségüg
yi 

intézménye
k 

fekvőbeteg 
ellátás  

                  

járó beteg 
szakellátás 

                  

alapellátás nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

kulturális, művelődési 
intézmények 

nem nem igen igen nem nem nem nem nem 

önkormányzati, 
közigazgatási intézmény 

nem nem nem nem nem nem nem nem nem 

igazságszolgáltatási, 
rendőrség, ügyészség 

                  

szociális ellátást nyújtó 
intézmények 

                  

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

A településen az intézmények közül csupán a településen kialakított Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér épülete rendelkezik a mozgásukban korlátozottak számára létesített 
rámpával. A településen található többi intézmény egyike sem akadálymentesített. A 
jövőben pályázati forrásokból lehetne ezeket a közszolgáltatást nyújtó intézményeket 
akadálymentessé tenni. 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az elszigetelten élő, fogyatékkal élőnek 
vagy fogyatékkal élő gyermeket nevelő 
szülőknek vagy fogyatékost ápoló 
családtagnak kapcsolatteremtésre, 
önsegítő csoportok szervezésére, a 
fórumokba való bekapcsolódásra kevés 
lehetősége van. 

 A kommunikáció színtere az internet 
világa, amely a felhasználók otthonába 
hozhatják a közösséget. 
Lehetőségek: közterületen térítésmentes 
WIFI szolgáltatás, képzések szervezése 
(db), olyan támogatások bevezetése, 
amely az internethez való hozzáférést 
segíti.   

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 
sportprogramokhoz való hozzáférés 
lehetőségei, az akadálymentes környezet 

 Fizikai környezetben található akadályok 
megszüntetése, információs és 
kommunikációs akadályok 
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aránya nem 100 %-os. megszüntetése, lakókörnyezet 
akadálymentesítését szolgáló program. 
Az akadálymentesítési munkák 
folytatása, járdák folyamatos 
karbantartása a közcélú foglalkoztatottak 
által gyártott térkőből 

Az egészségügyi prevenciós 
szolgáltatásokat, a szűrővizsgálatokat a 
mozgásukban erősen korlátozott 
személyek kevésbé veszik igénybe. 
Szükséges a támogatásuk a 
szűrőprogramokra történő eljutásuk 
(eljuttatásuk) terén.  

Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél 
nagyobb számban részt vegyenek az 
egészségügyi szűrővizsgálatokon  

 

Önmaguk ellátásában segítségnyújtás 
 

házi segítségnyújtás kiszélesítése, 
állandó ellátó személyek biztosítása 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-
profit szereplők társadalmi felelősségvállalása 
 

A helyi önkormányzatnak, a kulturális és oktatási intézményeknek, a városunkban működő 
vállalkozóknak, az egyházak képviselőinek, a település lakosságának, kicsiknek és 
nagyoknak, időseknek és fiataloknak közös érdeke és felelőssége, hogy Zalaszabar a 
jövőben is még inkább élhető településsé váljon, kiemelt hangsúlyt kell fordítani a 
településen élők életszínvonalának, életminőségének javítására.  
A településen működő civil szervezetek száma viszonylag csekély: 

 Zalaszabar Sportegyesület 

 Sík Sándor Katolikus Iskolaalapítvány 

 Faluvédő Természettudományos és Természetvédő Társaság Zalaszabar 

  Kulturális csoport: Szent Rita Vegyeskar 
Közös bennük, hogy településünkön a kulturális, szórakozási, sport, környezet-és 
természetvédelmi és fejlesztési célok megvalósításáért hajlandóak tenni. Az 
önkormányzatnak a faluvédő társasággal nincs kapcsolata. 
A településen nemzetiségi kisebbségi csoportok nem élnek, ezért nemzetiségi 
önkormányzat sincs, továbbá más nemzetiségi önszerveződések sem alakultak ki.  
A kulturális és közösségi élet központja a 2012-ben átadott Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér. 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 
 

A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a településen dolgozó szociális, 
egészségügyi, gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési szakemberek.  Módszere az 
online kapcsolattartás az egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák 
feltárására, majd program tervezet véleményezésére koncentrálódott.  A tervezet az 
Önkormányzat honlapján, www. zalaszabar.hu közzétételre kerül, így állampolgárok is 
véleményt mondhattak.  A honlapon az elfogadott dokumentum hozzáférhető lesz, amely 
alapján az esélyegyenlőség folyamatokat, intézkedéseket megismerik és így biztosított 
lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése. 

Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fentebb felsorolt intézmények, 
civilszervezetek, valamint a lakosság meghívása mellett, nyilvános képviselő-testületi 
ülésen tárgyalja és fogadja el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.  
Az intézkedési terv a megjelölt hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a 
sikeres élet és társadalmi integráció esélye a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi 
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intézkedésekkel valósul meg. Az intézkedési terv olyan beavatkozásokat fogalmaz meg, 
amelyek a helyzetértékelésben felvetett problémákra nyújtanak megoldást. 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek 
meghatározása  

rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegén
y-ségben 
élők 

A szegénység megelőzése, 
hatásának mérséklése. 

Helyi foglalkoztatási eszközök 
alkalmazása. 

Hátrányos helyzetek generációkon 
keresztüli átöröklődése. 

Szociális, gyermekjóléti, képzési 
szolgáltatások bővítése. 

Lakossági adósságállomány 
újratermelődése. 

Az állampolgárok életminőségének 
folyamatos vizsgálata. 
Szükséglet alapú szolgáltatások 
szervezése. 

A roma népesség hátrányos 
helyzetének csökkentése 

Komplex programok bevezetése. 
 

A település állampolgárainak 
egészségügyi állapota rossz. 

Szociális és egészségügyi 
szakemberek együttműködése. 

Digitális írástudás hiánya.  Szolgáltatások bővítése. 

Gyermekek 

Egységes fogalomrendszer hiánya.  Rendszeres szakmai találkozók.  

Veszélyeztetettségi tényezők 
kialakulásának megelőzése, hatásuk 
enyhítése.   

Programok szervezése, 
szakemberek képzése. 

Kérhető ellátásokról információhiány.   Szülők tájékoztatása.   

Idősek 
Magas az egyedül élők aránya.  Szociális, közművelődési 

szolgáltatások bővítése. 

Gyakran válnak áldozattá.  Tájékoztatás és megelőzés. 

Nők 

Tartós munkanélküliség arányának 
csökkentése. 

Képzési programok körének 
szélesítése.   

gyermekét egyedül nevelő, vagy több 
gyermeket nevelő család esetében a 
szegénység kockázata magas. 

Szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatások, ellátások során 
célzott támogatások körének 
kialakítása. 

a GYÁS, GYES-ről való visszatérés a 
munkaerő piacra mérsékli a 
szegénység kialakulásának 
kockázatát. 

Gyermekek napközbeni ellátását 
biztosító intézmények működtetése. 
Önkormányzat gazdasági 
helyzetének figyelembevételével az 
ellátásköltségeinek átvállalása. 

 

Magányérzet kialakulásával nemcsak 
az anya mentális állapota lehet 
rosszabb, családi konfliktusokhoz is 
vezethet. 

Szabadidős programok szervezése, 
igény szerinti bővítése. 
Zöldterületek, közparkok tervszerű 
felújítása. 
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Fogyaték- 
kal élők 

Az elszigeteltség hatásának 
enyhítése.   

A kommunikáció színterének 
bővítése, elérhetővé tétele.  

Az akadálymentes környezet aránya 
nem 100 %-os. 

Akadályok folyamatos, ütemezett 
megszüntetése. 

Az egészségügyi prevenciós 
szolgáltatásokat, a szűrővizsgálatokat 
a mozgásukban erősen korlátozott 
személyek kevésbé veszik igénybe. 
Szükséges a támogatásuk a 
szűrőprogramokra történő 
eljutásuk(eljuttatásuk) terén.  

Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is 
minél nagyobb számban részt 
vegyenek az egészségügyi 
szűrővizsgálatokon  

 

A beavatkozások megvalósítói 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

1.Helyi foglalkoztatási eszközök 
alkalmazása. 

Polgármester 
Munkaügyi Központ  
Gyermekjóléti Szolgálat  
Szociális Kerekasztal tagjai 

2.Szociális, gyermekjóléti, képzési 
szolgáltatások bővítése. 

Polgármester 
Gyermekjóléti Szolgálat 
Szociális Kerekasztal tagjai 

3.Az állampolgárok 
életminőségének folyamatos 
vizsgálata. 
Szükséglet alapú szolgáltatások 
szervezése. 

Polgármester 
Gyermekjóléti Szolgálat 
Szociális Kerekasztal tagjai 
 

4.Komplex programok bevezetése. 
 

Munkaügyi Központ  
Szociális Kerekasztal tagjai 
Polgármester 

5.Szociális és egészségügyi 
szakemberek együttműködése. 

Háziorvosi Szolgálat 
Szociális Kerekasztal tagjai 
KÖH Szociális ügyintéző 

 
6 Képzések bővítése Szociális Kerekasztal tagjai 

Polgármester 
Munkaügyi Központ 

Gyermekek 

1.Rendszeres szakmai találkozók.  jelzőrendszer tagjai 

2.Új módszerek, eljárások. jelzőrendszer tagjai 
KÖH. szociális ügyintéző 

3.Programok szervezése, 
szakemberek képzése. 

Óvoda és Bölcsőde  
Polgármester 

4.Feltöltöttségi, kihasználtsági 
mutatók vizsgálata. 

Óvoda és Bölcsőde 
Polgármester 

Idősek 

 
 
 

1.Szociális, közművelődési 
szolgáltatások bővítése. 

Idősekkel foglalkozó civilszervezetek 
Polgármester 

  

2. Egészségügyi, sport 
szolgáltatások bővítése. 

Idősekkel foglalkozó civilszervezetek 
Polgármester 

3.Tájékoztatás és megelőzés. Idősekkel foglalkozó civilszervezetek 
Nagykanizsai Rendőrkapitányság 

4.Generációs programok 
szervezése. 

Idősekkel foglalkozó civilszervezetek 
Polgármester 
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Nők 

1.Képzési programok körének 
szélesítése.   

Polgármester 
Munkaügyi Központ 

2.Szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatások, ellátások során 
célzott támogatások körének 
kialakítása. 

Szociális Kerekasztal tagjai 
Jelzőrendszer tagjai 
KÖH szociális ügyintéző 

3.Elmagányosodás megelőzése. Jelzőrendszer tagjai 
KÖH szociális ügyintéző 

Fogyatékkal 
élők 

1.A kommunikáció színterének 
bővítése, elérhetővé tétele.  

Polgármester 

2.Akadályok megszüntetése. Polgármester 

3. Ellátásukban résztvevő civil 
szervezetek bevonásával 
elemzések készítése, problémáik 
feltárása, életminőségüket javító 
intézkedések bevezetése. 

Szociális Kerekasztal tagjai 
KÖH szociális ügyintéző 

4. az egészségügyi 
szűrővizsgálatokon való részvétel 
segítése. 

 

Háziorvosi Szolgálat 
Szociális Kerekasztal tagjai 
KÖH szociális ügyintéző 
Civil Szervezetek (amelyeknek tev-i 
körébe tartozik) 

Jövőképünk 

Zalaszabar területfejlesztési koncepciója hosszú távú jövőképként összefoglalóan élhető, 
hosszú távon fennmaradó, folyamatos közszolgáltatásokat nyújtó települést határoz meg. 
Ahhoz, hogy e cél megvalósítható legyen elengedhetetlen feltétel, hogy Zalaszabar 
Község Önkormányzata megfogalmazza, hogy legfontosabb célja a városban élő 
állampolgárok jólétének biztosítása, életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói 
környezet működtetésével, amely  

 erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmus, a társadalmi 
szolidaritást, 

 kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett 
célcsoportok számára, 

 tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű 
csoportok felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának 
lehetősége javul 

 minőségi, az egyenlő bánásmód követelményét érvényre juttató közszolgáltatások 
biztosítása 

 számára fontos, hogy a mélyszegénységben élők részére az alapvető megélhetési 
feltételek biztosítva legyenek 

 kiemelt területnek tartja a gyerekek életminőségének figyelemmel kísérését és 
annak javításán dolgozik 

 folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő időskorúak, különösen az 
egyedül élők életkörülményeit 

 segíti a nők esélyegyenlőségének megvalósításában az élet minden területén. 
 
Általános fejlesztési hangsúlyok: 
Amelyek megvalósultak: 

a szennyvízcsatornázás, 

 óvoda + konyha (a Zm. Terülefejl. Tanács 2 éves támogatásával); 

 régi iskola kulturális célú helyreállítása a pályázati sikere esetén indul; 

 hegyi út, Sapard pályázat 2002. őszén beadva, a bírálatról még nincs információ; 
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 Fő téri közterület rendezés (díszburkolat); 

 díszkút (3,5 MFt-ot nyertek); 

 temetői ravatalozó felújítása (1,5 MFt); 

 informatika (5 számítógép és 1 Internet csatlakozás). 
 
Az integrált, Ny-Balaton mikrorégiós projektfejlesztési szándékok kapcsán: 
 

 a csapadékcsatorna fejlesztésre nincs tervük, Laki István vízügyes mérnök most 
készített pályázati anyagot az árkok rendezésére. A ma burkolatlan kis utcákban a 
szennyvízcsatornázás után készül szilárd burkolat! 

 az örökséghelyszínek sorában  
- a szőlőhegy exponált pontján fekvő Baán pince (vagy ide telepítendő, új objektum) 
érdemel figyelmet, 
- a Nemzeti Park által elbírható szintig be kellene kapcsolni a turizmusba a Kis-
Balaton védett részét is, 

 a tematikus utak sorában 
 - a Kis-Balatoni kerékpárút és elágazása Ny felé, 
 - hátizsákos turistautak, 

- a 4 falura kiterjedő hegyközséggel borutak megvalósítására van esély (partnerek: 
Orosztony, Kerecseny, Egeraracsa - utóbbi tervezett tározótava* és a jó nevű 
Pogányvár különösen jól kapcsolhatók a gyönyörű látképek sorát produkáló 
szőlőhegyen keresztül). 

 
Ágazati projekt kapcsolódások: 
 
Kis-Balaton beruházás teljes befejezése (kerékpárút és egyéb ehhez kapcsolódó 
projektek) 
 
Saját, helyi célok: 

 új lakóterület a Templom-dűlőben belterületbe vont részen. 

 szőlőhegyi vigalmi negyed, mindkettő az említett tematikus utak hálózatában és 
kapcsolódó, gazdag program kínálattal*; 

 a 3 vadásztársaság** kezelésében a vadászat kínálatbővítése (magaslesek), 

 mini ipari park (a TSZ-majorban): foglalkoztatás javítása. 

Jelenlegi projektek: 
Fenntartási szakaszban lévők: 

- Társult formában működtetett kötelező önkormányzati feladatott ellátó intézmények   
    felújításának támogatásán belül az óvoda épületének felújítása 

- Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása,  
Folyamatban lévő program:  

- Termál-Völgy-Kis-Balaton Kerékpáros és Ökoturisztikai Szolgáltató Hálózat című  
    pályázat , 
Benyújtott pályázat: 

- EMVA IV. tengely Leader Program –Biztonságos Kis-balaton környék (térfigyelő 
kamerarendszer kiépítetése) 
 
Összességében az önkormányzat célja: 
Zalaszabar egykori fényéből akkor nyerhet vissza valamit, ha 

 szűkebb-tágabb környezetével összegezve az erőket, hálózatokba kapcsolódik 
 (Kis-Balaton, Zalakaros, Keszthely-Hévíz, sármelléki repülőtér), 



 74 

 s ezzel a háttérrel fejleszti - a táji-természeti, épített és kulturális örökség tudatos 
megóvása mellett - a falut. Befektetők felkutatásával, továbbra is élve a pályázati 
lehetőségekkel a hangsúlyt a 

  1./ a lakóterületekre, 
  2./ a turizmushoz kapcsolódó fogadókészség és kínálat bővítésére, 
  3./ a foglalkoztatási lehetőségek gazdagítására kell helyezni. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)  
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 

 

  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 

A mély 
szegénységben élők 
és a romák 
foglalkoztatása 

A mély 
szegénységben élők 
és a romák 
foglalkoztatásánál 
jelentős probléma a 
tartós 
munkanélküliség 

Foglalkoztatás 
növelése 

Gazdasági 
Program 

Közfoglalkoztatás tovább 
folytatása, egyéb helyi 
foglalkoztatási 
lehetőségek felkutatása, 
tanácsadás, figyelem 
felhívás. 

Polgármester, 
Munkaügyi 
Központ 

2018.06.30. 

a 
közfoglalkoztatásban 
résztvevők száma, 
egyéb 
foglalkoztatottak 
száma 

Pénzügyi- 
költségvetési 
pénzeszközök, 
pályázati 
pénzeszközök 
Technikai - 
tájékoztatáshoz 
szükséges 
infrastruktúra, 
Humán- 
képzésekhez 
oktatók 
igénybevétele 

Állandó 
pénzeszközök, 
biztosítása a 
már elkezdett 
programokhoz 

2 

A mély 
szegénységben élők 
és a romák 
adósságcsökkentése 

A célcsoport 
adósságállományának 
folyamatos 
újratermelődése 

Az adósság 
csökkentése 

Gazdasági 
Program 

Állampolgárok 
életminőségének 
folyamatos figyelemmel 
kísérése, 
szükségletalapú 
szolgáltatások 

Polgármester 2018.06.30. 
éves jelentés, 
adóságrendezésbe 
bevontak száma 

Pénzügyi - 
költségvetési 
p.eszközök 
folyamatos 
biztosítása, 
pályázati források 
bevonása 
Technikai - 
informatikai 
rendszerek 
kiépítése Humán-
pénzügyi 
szakemberek 
bevonása 

Intézmény 
szakmai 
programjába 
beépülve 
fenntartható. 

3 

A mély 
szegénységben élők 
és a romák képzése 

Generációkon 
keresztül kialakult 
alacsony képzettségi 
szint megemelése 

Képzettség 
növelése (mely 
biztosítja a 
megélhetést) 

Gazdasági 
Program 

Képzések, tanfolyamok 
szervezése, életvezetési, 
informatikai, gyakorlati, 
ismeretek 

Polgármester, 
Munkaügyi 
Központ 

2018.06.30. 
Programok száma, 
azon résztvevők 
száma 

Pénzügyi- ksv-ben 
pénzügyi eszközök 
biztosítása, 
pályázati források 

Önkormányzati 
döntés alapján 
folyamatosan 
fenntartható 
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elsajátításának 
elősegítése. A 
megvalósításhoz 
bevonásra kerülhet a 
védőnő a Munkaügyi 
Központ, a Zalakarosi 
oktatási intézmények. 

Technikai - 
képzésekhez 
szükséges 
informatikai és 
egyéb eszközök 
biztosítása 
Humán- célirányos 
oktatói bevonás 

illetve a 
Munkaügyi 
Központéba 

4 

A mély 
szegénységben élők 
és a romák 
egészségügyi 
állapota 

A célcsoport 
általános 
egészségügyi 
állapotának javítása 

Egészségtudatos 
életmódra nevelés 

Gazdasági 
Program 

Az egészséges 
táplálkozással történő 
megismertetés, 
figyelemmel a csoport 
nehéz anyagi 
körülményeire. A 
higiéniás feltételek 
megismertetése, a 
betegségek 
megelőzésére 
tekintettel. Egészségügyi 
szűrések 
igénybevételének 
szükségességéről 
tájékoztatás és 
ösztönzés az azokon való 
részvételre. 
Prevenciókra való 
figyelemfelhívás, annak 
fontosságának 
hangsúlyozása. E 
területen legfontosabb 
szerep a háziorvosra, a 
védőnőre, civil 
szervezetekre, 
egyházakra és az 
oktatási intézményekre 
hárul. 

Polgármester, 
Háziorvos, 
Védőnő 

2018.06.30. 
Szűrések száma, 
résztvevők száma, 
hallozási adatok 

Pénzügyi- ksv-i, 
pályázati 
pénzeszközök, 
Technikai - 
szűrések technikai 
feltételeinek 
biztosítása Humán 
- egészségügyi 
dolgozók 
bevonása 

Önkormányzati 
döntés alapján 
folyamatosan 
fenntartható 

5 

A mély 
szegénységben élők 
és a romák lakhatási 
feltételei 

A mély 
szegénységben élők 
és a romák 

Lakhatási feltételek 
javítása 

Gazdasági 
program 

A saját lakhatási 
körülményeik 
javításának elősegítésére 
képzések szervezése, 
ehhez támogatási 
rendszerek kidolgozása. 
Pályázati források 

Polgármester, 
Civil 
szervezetek, 
Vállalkozók 

2018.06.30. 
lakásfelújítások 
száma, résztvevők 
száma 

Pénzügyi- ksv-i és 
pályázati 
pénzeszközök 
Technikai - 
felújításhoz 
szükséges 
eszközök, anyagok 

Önkormányzati 
és Munkaügyi 
Központ 
döntése 
alapján 
folyamatosan 
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segítségével az épületek 
lakhatás céljára való 
megfeleltetéséhez 
szükséges anyagok 
beszerzése. A képzések, 
illetve az építkezések 
lebonyolításához a helyi 
vállalkozók segítségét 
lehet igénybe venni. 
Bevonásra kerülhetnek a 
civil szervezetek, melyek 
az ilyen jellegű 
segítségnyújtást tűzték 
ki célul. 

biztosítása Humán 
- Vállalkozók és 
egyéb 
szakemberek 
bevonása 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 

Gyermekek 
fejlesztése az 
oktatás területén 

Az oktatás területén 
felmerülő 
hiányosságok pótlása, 
kisegítése 

A korai oktatásban 
új módszer, 
eljárások 
megvalósítása 

Gazdasági 
program, 
Oktatási 
Program 

A tanulást segítő 
szakkörök szervezése, 
informatikai ismeretek 
elsajátításának 
elősegítése. Az 
egészséges táplálkozás 
és a rendszeres mozgás 
fontosságával való 
megismertetés. A 
megvalósításhoz 
bevonásra kerülhet a 
védőnő, civil 
szervezetek. 

Polgármester, 
Oktatási 
Intézmény 

2018.06.30. 
Új módszerek, 
eljárások száma 

Pénzügyi - 
költségvetési és 
pályázati 
pénzeszközök 
biztosítása 
Technikai - A 
képzésekhez 
szükséges 
mindennemű 
technikai eszköz 
biztosítása Humán 
- Megfelelő 
képzettségű 
szakemberek 
bevonása 

Önkormányzati 
és pályázati 
pénzeszközök 
folyamatos 
biztosítása 

2 

Gyermekek 
családon beüli 
veszélyeztetettsége 

A család működését 
zavaró és akadályozó 
okok közül a családok 
anyagi, család 
széteséséből, a 
nevelés, gondozás, 
törődés, szeretet 
hiányából adódó 
veszélyeztetettség 
megemelkedett. 

Csökkenjen a 
gyermekek 
családon belüli 
veszélyeztetettsége 

Gazdasági 
Program 

Szabadidős programok 
szervezése, biztonságos, 
kulturált színterek 
működtetése. A 
hátrányos helyzetű 
gyermekekkel és 
családjukkal foglalkozó 
szakemberek 
továbbképzése a 
hátrányos helyzetű 
gyermekek nevelését, 
személyiségfejlesztését, 

Polgármester, 
Szociális 
Alapellátó 
Központ, 
Védőnő 

2018.06.30. 

Programok száma, 
képzések száma, 
veszélyeztetett 
gyermek száma 

Pénzügyi - 
önkormányzati és 
pályázati 
pénzeszközök 
Technikai - 
kulturált színterek 
biztosítása, 
továbbképzések 
eszközrendszere 
Humán - 
pedagógusok és 
egyéb 

Önkormányzati 
döntések 
alapján 
folyamatosan 
fenntartható 
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illetve a szülők 
eredményes bevonását 
segítő ismeretek 
elsajátítása és a 
kompetenciák 
fejlesztése érdekében. 

szakemberek 
bevonása 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 
Nők foglalkoztatási 
esélyei 

Magas a 
célcsoportból a 
munkanélküliek 
száma 

Foglalkoztatás 
növelése 

Gazdasági 
program 

A célcsoport 
legveszélyeztetettebb 
részét az írástudatlan, 
roma, szakképzetlen nők 
jelentik. A Munkaügyi 
Központ és TÁMOP 
programok révén 
segíthetünk a 
legerőteljesebben e 
réteg munkába 
állásában. A helyi 
vállalkozók számára 
figyelemfelhívó jelleggel 
rendszeresen nyújtható 
tájékoztatást, a 
hátrányos helyzetű 
munkavállalók 
alkalmazásához 
kapcsolódó bér- és 
járulékkedvezményekről. 
Képzésekkel a 
foglalkoztatás esélyei 
javulhatnak. 

Polgármester, 
Munkaügyi 
Központ 

2018.06.30. 

Képzések száma, 
résztvevők száma, 
munkanélküliek 
száma 

Pénzügyi - 
önkormányzati és 
pályázati források 
Technikai - 
képzések 
eszközrendszere 
Humán - 
Oktatáshoz 
szükséges 
szakemberek 
bevonása (amely a 
munkába állást 
legjobban 
elősegíti) 

Önkormányzati 
döntés alapján, 
Munkaügyi 
központ 
döntése 
alapján 
folyamatosan 
fenntartható 

2 
Egyedül álló anyák 
anyagi nehézségei 

A gyermeküket 
egyedül nevelő anyák 
anyagi nehézségei 
hatványozottak. 
Különösen, ha 
sokgyermekes 
anyáról van szó. 

Anyagi nehézségeik 
csökkentése, a 
foglalkoztatás 
megfelelő 
formájának 
megtalálása a 
gyermekek 
napközbeni 
ellátásának 
szerezése 

Gazdasági 
program 

Elsősorban szociális és 
gyermekjóléti szakmákra 
való képzést és 
foglalkoztatást kell 
kitűzni célként. Pl. 
családgondozó, óvodai 
dajka, kisgyermekápoló. 
Ennek 
megszervezésében a 
Szociális Alapellátó 
központ bevonására van 
szükség. Szociális, 

Polgármester, 
Munkaügyi 
Központ, 
Védőnő 

2018.06.30. 
ellátások összege, 
céltámogatások 
összege 

Pénzügyi - 
pályázati és 
költségvetési 
források 
biztosítása 

Önkormányzati 
döntés alapján 
folyamatos 
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gyermekjóléti 
szolgáltatások, ellátások 
során célzott 
támogatások körének 
kialakítása. Célirányú 
intézmények 
működtetése, ellátási 
költségek átvállalása. 

3 
Nők családon belüli 
konfliktusai 

A nők családon belüli 
veszélyeztetettsége 

A családon belüli 
erőszak és 
veszélyeztetettség 
csökkentése 

Gazdasági 
Program 

Családon belüli 
tanácsadások, 
konfliktuskezelési 
módszerek 
megismertetése. 
Szabadidős programok 
szervezése, igény 
szerinti bővítése. 

Polgármester, 
Rendőrség, 
polgárőrség, 
SZAK 

2018.06.30. 

tanácsadások, 
szabadidős 
programok száma, 
résztvevők száma 

Pénzügyi - 
önkormányzati és 
pályázati források 
Technikai - 
programok 
lebonyolításához 
szükséges 
eszközrendszer 
biztosítása Humán 
- szakemberek 

Önkormányzati 
döntés alapján 
folyamatosan 
fenntartható 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 
Egyedül élő idősek 
helyzete 

Magas az egyedül élő 
idős emberek aránya. 

Az egyedül élők 
életminőségének 
javítása 

Gazdasági 
program 

Aktivitást és a 
függetlenséget megőrző 
programok, 
szolgáltatások 
szervezése. Az alacsony 
nyugdíjak és az 
egyedüllét teszi 
fokozottan 
veszélyeztetetté a 
csoportot a lakhatás 
vonatkozásában. Ennek 
mérséklését az idős 
otthonok lehetőségeinek 
ismertté tételével, az 
átmeneti támogatások 
nyújtásával és 
kedvezményes 
lakásbiztosítási 
feltételek széles körben 
történő 
kommunikálásával 
érhetjük el, bevonva az 
Önkormányzat és 

Polgármester, 
Civil 
szervezetek 

2018.06.30. 
Szolgáltatások, 
képzések, résztvevők 
száma 

Pénzügyi - 
önkormányzati és 
pályázati források 
Technikai - 
informatikai 
eszközök 
kedvezményes 
beszerzése, 
hozzáférés 
biztosítása Humán 
- szakemberek 
bevonása 

Civil 
szervezetek 
szakmai 
programjába 
beépülve 
fenntartható 
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Jelzőrendszer 
munkatársait. Képzések 
igény szerinti 
szervezése, internet 
megismertetése. 

2 

Időskorúak 
egészségügyi 
állapota 

Az időskori 
betegségek önellátás 
hiánya 

Egészségi állapot 
javulás, önellátás 

gazdasági 
program 

Rendszeres mozgást 
biztosító szolgáltatások 
bővítése. 
Szűrővizsgálatok 
biztosítása. Prevenciós 
szemlélet erősítése, az 
egészségtudatos 
magatartás fejlesztése. E 
területen legfontosabb 
szerep a háziorvosra a 
szociális gondozóra 
hárul, hiszen ők kerülnek 
legelőször kapcsolatba 
az egyén egészségügyi 
problémáival és 
irányítják célzott 
szakorvosok felé. Ehhez 
szükséges a házi 
segítségnyújtás 
hálózatának mint 
szélesebb körű 
kiterjesztése 

Polgármester, 
Háziorvos, 
SZAK 

2018.06.30. 

Szűrővizsgálatok 
száma, résztvevők 
száma, gondozottak 
száma, 
jelzőrendszert 
igénybe vevők 
száma 

Pénzügyi - 
költségvetési és 
pályázati források 
Technikai - 
szűrővizsgálatok, 
házi 
segítségnyújtás 
feltételeinek 
biztosítása 

Önkormányzati 
döntés alapján 
folyamatosan. 
Civil 
szervezetek 
szakmai 
programjába 
beépítve 
fenntartható. 

3 Idősek biztonsága 
Gyakran válnak 
áldozattá 

Biztonságos 
öregkor 

Gazdasági 
program 

Idősek személyes 
környezetének, 
otthonának védelmét 
szolgáló intézkedések 
bővítése. Tájékoztatók a 
Rendőrség bevonásával. 
Védelmi oktatás. 

Polgármester, 
Rendőrség, 
polgárőrség 

2018.06.30. 
Programok száma, 
résztvevők száma 

Pénzügyi - 
önkormányzati és 
pályázati források 
Technikai - 
biztonságtechnikai 
eszközök, 
beszerzése, 
oktatás 
feltételeinek 
megteremtése 
Humán - 
szakemberek 
bevonása 

Önkormányzati 
döntés alapján 
folyamatosan 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Fogyatékkal élők Az elszigetelten élő, Elszigeteltségük gazdasági A kommunikáció Polgármester, 2018.06.30. képzések száma, Pénzügyi - Civil 
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közösségi életbe 
való bevonása 

fogyatékkal élő 
gyermeket nevelő 
szülőknek vagy 
fogyatékost ápoló 
családtagnak 
kapcsolatteremtésre, 
önsegítő csoportok 
szervezésére, a 
fórumokba való 
bekapcsolódásra 
kevés lehetősége van. 

megszüntetése program színtere az internet 
világa, amely a 
felhasználók otthonába 
hozhatják a közösséget. 
Lehetőségek: 
közterületen 
térítésmentes WIFI 
szolgáltatás, képzések 
szervezése (db), olyan 
támogatások 
bevezetése, amely az 
internethez való 
hozzáférést segíti. 

Civil 
szervezetek, 
SZAK 

résztvevők száma, 
wifi elérhetőségek 

önkormányzati és 
pályázati források 
Technikai - 
informatikai 
eszközök, 
rendszerek 
elérhetőségének 
biztosítása Humán 
- oktatásra 
szakemberek 
bevonása 

szervezetek 
szakmai 
programjába 
beépülve, 
önkormányzati 
döntés alapján 
folyamatos 

2 

Fogyatékkal élők 
köz- és kulturális 
szolgáltatásokhoz 
való hozzáférése 

Közszolgáltatásokhoz, 
kulturális és 
sportprogramokhoz 
való hozzáférés 
lehetőségei, az 
akadálymentes 
környezet aránya 
nem 100 %-os 

100 %-os 
akadálymentesítés 

gazdasági 
program 

Fizikai környezetben 
található akadályok 
megszüntetése, 
információs és 
kommunikációs 
akadályok 
megszüntetése, 
lakókörnyezet 
akadálymentesítését 
szolgáló program. A0z 
akadálymentesítési 
munkák folytatása. 

Polgármester 2018.06.30. 
akadálymentes 
intézmények száma 

Pénzügyi - 
önkormányzati és 
pályázati források 
Technikai - tárgyi 
feltételrendszer 
biztosítása Humán 
- tervező és 
kivitelező 
bevonása 

Önkormányzati 
és civil 
szervezetek 
döntése 
alapján 
folyamatos 

3 

Fogyatékkal élők 
önellátása és 
egészségügyi 
ellátása 

Az egészségügyi 
prevenciós 
szolgáltatásokat, a 
szűrővizsgálatokat 
mozgásukban erősen 
korlátozott 
személyek kevésbé 
veszik igénybe. 
Szükséges 
támogatásuk a 
szűrőprogramokra 
történő eljutásuk 
(eljuttatásuk) terén. 
Önellátási problémák 

Önellátás segítése, 
Egészségügyi 
szolgáltatás minél 
szélesebb körű 
igénybevételének 
biztosítása. 
Szűrővizsgálatok 
számának s 
körének bővítése. 

Gazdasági 
program 

Segíteni, hogy a 
fogyatékkal élők minél 
nagyobb számban részt 
vegyenek az 
egészségügyi 
szűrővizsgálatokon. Házi 
segítségnyújtás 
kiszélesítése, állandó 
ellátó személyek 
biztosítása 

Polgármester 
Civil 
szervezetek, 
Háziorvos, 
Házi szociális 
gondozó 

2018.06.30. 
szűrések száma, 
résztvevő száma 

Pénzügyi - 
önkormányzati és 
pályázati források 
Technikai - 
szűrővizsgálatokon 
való részvételre a 
szállítás 
biztosítása Humán 
- egészségügyi 
dolgozók és 
szociális gondozók 

Önkormányzati 
és civil 
szervezetek 
döntése 
alapján 
folyamatosan 
fenntartható 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások (humán, 
pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 

A mély 
szegénységben élők 
és a romák 
foglalkoztatása 

A mély 
szegénységben élők 
és a romák 
foglalkoztatásánál 
jelentős probléma a 
tartós 
munkanélküliség 

Foglalkoztatás 
növelése 

Gazdasági 
Program 

Közfoglalkoztatás tovább 
folytatása, egyéb helyi 
foglalkoztatási 
lehetőségek felkutatása, 
tanácsadás, figyelem 
felhívás. 

Polgármester, 
Munkaügyi 
Központ 

2018.06.30. 

a 
közfoglalkoztatásban 
résztvevők száma, 
egyéb 
foglalkoztatottak 
száma 

Pénzügyi- 
költségvetési 
pénzeszközök, 
pályázati 
pénzeszközök 
Technikai - 
tájékoztatáshoz 
szükséges 
infrastruktúra, 
Humán- 
képzésekhez 
oktatók 
igénybevétele 

Állandó 
pénzeszközök, 
biztosítása a 
már elkezdett 
programokhoz 

2 

A mély 
szegénységben élők 
és a romák 
adósságcsökkentése 

A célcsoport 
adósságállományának 
folyamatos 
újratermelődése 

Az adósság 
csökkentése 

Gazdasági 
Program 

Állampolgárok 
életminőségének 
folyamatos figyelemmel 
kísérése, 
szükségletalapú 
szolgáltatások 

Polgármester 2018.06.30. 
éves jelentés, 
adóságrendezésbe 
bevontak száma 

Pénzügyi - 
költségvetési 
p.eszközök 
folyamatos 
biztosítása, 
pályázati források 
bevonása 
Technikai - 
informatikai 
rendszerek 
kiépítése Humán-
pénzügyi 
szakemberek 
bevonása 

Intézmény 
szakmai 
programjába 
beépülve 
fenntartható. 

3 

A mély 
szegénységben élők 
és a romák képzése 

Generációkon 
keresztül kialakult 
alacsony képzettségi 
szint megemelése 

Képzettség 
növelése (mely 
biztosítja a 
megélhetést) 

Gazdasági 
Program 

Képzések, tanfolyamok 
szervezése, életvezetési, 
informatikai, gyakorlati, 
ismeretek 
elsajátításának 
elősegítése. A 
megvalósításhoz 
bevonásra kerülhet a 

Polgármester, 
Munkaügyi 
Központ 

2018.06.30. 
Programok száma, 
azon résztvevők 
száma 

Pénzügyi- ksv-ben 
pénzügyi eszközök 
biztosítása, 
pályázati források 
Technikai - 
képzésekhez 
szükséges 
informatikai és 

Önkormányzati 
döntés alapján 
folyamatosan 
fenntartható 
illetve a 
Munkaügyi 
Központéba 
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védőnő a Munkaügyi 
Központ, a Zalakarosi 
oktatási intézmények. 

egyéb eszközök 
biztosítása 
Humán- célirányos 
oktatói bevonás 

4 

A mély 
szegénységben élők 
és a romák 
egészségügyi 
állapota 

A célcsoport 
általános 
egészségügyi 
állapotának javítása 

Egészségtudatos 
életmódra nevelés 

Gazdasági 
Program 

Az egészséges 
táplálkozással történő 
megismertetés, 
figyelemmel a csoport 
nehéz anyagi 
körülményeire. A 
higiéniás feltételek 
megismertetése, a 
betegségek 
megelőzésére 
tekintettel. Egészségügyi 
szűrések 
igénybevételének 
szükségességéről 
tájékoztatás és 
ösztönzés az azokon való 
részvételre. 
Prevenciókra való 
figyelemfelhívás, annak 
fontosságának 
hangsúlyozása. E 
területen legfontosabb 
szerep a háziorvosra, a 
védőnőre, civil 
szervezetekre, 
egyházakra és az 
oktatási intézményekre 
hárul. 

Polgármester, 
Háziorvos, 
Védőnő 

2018.06.30. 
Szűrések száma, 
résztvevők száma, 
hallozási adatok 

Pénzügyi- ksv-i, 
pályázati 
pénzeszközök, 
Technikai - 
szűrések technikai 
feltételeinek 
biztosítása Humán 
- egészségügyi 
dolgozók 
bevonása 

Önkormányzati 
döntés alapján 
folyamatosan 
fenntartható 

5 

A mély 
szegénységben élők 
és a romák lakhatási 
feltételei 

A mély 
szegénységben élők 
és a romák 

Lakhatási feltételek 
javítása 

Gazdasági 
program 

A saját lakhatási 
körülményeik 
javításának elősegítésére 
képzések szervezése, 
ehhez támogatási 
rendszerek kidolgozása. 
Pályázati források 
segítségével az épületek 
lakhatás céljára való 
megfeleltetéséhez 
szükséges anyagok 

Polgármester, 
Civil 
szervezetek, 
Vállalkozók 

2018.06.30. 
lakásfelújítások 
száma, résztvevők 
száma 

Pénzügyi- ksv-i és 
pályázati 
pénzeszközök 
Technikai - 
felújításhoz 
szükséges 
eszközök, anyagok 
biztosítása Humán 
- Vállalkozók és 
egyéb 
szakemberek 

Önkormányzati 
és Munkaügyi 
Központ 
döntése 
alapján 
folyamatosan 
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beszerzése. A képzések, 
illetve az építkezések 
lebonyolításához a helyi 
vállalkozók segítségét 
lehet igénybe venni. 
Bevonásra kerülhetnek a 
civil szervezetek, melyek 
az ilyen jellegű 
segítségnyújtást tűzték 
ki célul. 

bevonása 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 

Gyermekek 
fejlesztése az 
oktatás területén 

Az oktatás területén 
felmerülő 
hiányosságok pótlása, 
kisegítése 

A korai oktatásban 
új módszer, 
eljárások 
megvalósítása 

Gazdasági 
program, 
Oktatási 
Program 

A tanulást segítő 
szakkörök szervezése, 
informatikai ismeretek 
elsajátításának 
elősegítése. Az 
egészséges táplálkozás 
és a rendszeres mozgás 
fontosságával való 
megismertetés. A 
megvalósításhoz 
bevonásra kerülhet a 
védőnő, civil 
szervezetek. 

Polgármester, 
Oktatási 
Intézmény 

2018.06.30. 
Új módszerek, 
eljárások száma 

Pénzügyi - 
költségvetési és 
pályázati 
pénzeszközök 
biztosítása 
Technikai - A 
képzésekhez 
szükséges 
mindennemű 
technikai eszköz 
biztosítása Humán 
- Megfelelő 
képzettségű 
szakemberek 
bevonása 

Önkormányzati 
és pályázati 
pénzeszközök 
folyamatos 
biztosítása 

2 

Gyermekek 
családon beüli 
veszélyeztetettsége 

A család működését 
zavaró és akadályozó 
okok közül a családok 
anyagi, család 
széteséséből, a 
nevelés, gondozás, 
törődés, szeretet 
hiányából adódó 
veszélyeztetettség 
megemelkedett. 

Csökkenjen a 
gyermekek 
családon belüli 
veszélyeztetettsége 

Gazdasági 
Program 

Szabadidős programok 
szervezése, biztonságos, 
kulturált színterek 
működtetése. A 
hátrányos helyzetű 
gyermekekkel és 
családjukkal foglalkozó 
szakemberek 
továbbképzése a 
hátrányos helyzetű 
gyermekek nevelését, 
személyiségfejlesztését, 
illetve a szülők 
eredményes bevonását 
segítő ismeretek 
elsajátítása és a 

Polgármester, 
Szociális 
Alapellátó 
Központ, 
Védőnő 

2018.06.30. 

Programok száma, 
képzések száma, 
veszélyeztetett 
gyermek száma 

Pénzügyi - 
önkormányzati és 
pályázati 
pénzeszközök 
Technikai - 
kulturált színterek 
biztosítása, 
továbbképzések 
eszközrendszere 
Humán - 
pedagógusok és 
egyéb 
szakemberek 
bevonása 

Önkormányzati 
döntések 
alapján 
folyamatosan 
fenntartható 
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kompetenciák 
fejlesztése érdekében. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 
Nők foglalkoztatási 
esélyei 

Magas a 
célcsoportból a 
munkanélküliek 
száma 

Foglalkoztatás 
növelése 

Gazdasági 
program 

A célcsoport 
legveszélyeztetettebb 
részét az írástudatlan, 
roma, szakképzetlen nők 
jelentik. A Munkaügyi 
Központ és TÁMOP 
programok révén 
segíthetünk a 
legerőteljesebben e 
réteg munkába 
állásában. A helyi 
vállalkozók számára 
figyelemfelhívó jelleggel 
rendszeresen nyújtható 
tájékoztatást, a 
hátrányos helyzetű 
munkavállalók 
alkalmazásához 
kapcsolódó bér- és 
járulékkedvezményekről. 
Képzésekkel a 
foglalkoztatás esélyei 
javulhatnak. 

Polgármester, 
Munkaügyi 
Központ 

2018.06.30. 

Képzések száma, 
résztvevők száma, 
munkanélküliek 
száma 

Pénzügyi - 
önkormányzati és 
pályázati források 
Technikai - 
képzések 
eszközrendszere 
Humán - 
Oktatáshoz 
szükséges 
szakemberek 
bevonása (amely a 
munkába állást 
legjobban 
elősegíti) 

Önkormányzati 
döntés alapján, 
Munkaügyi 
központ 
döntése 
alapján 
folyamatosan 
fenntartható 

2 
Egyedül álló anyák 
anyagi nehézségei 

A gyermeküket 
egyedül nevelő anyák 
anyagi nehézségei 
hatványozottak. 
Különösen, ha 
sokgyermekes 
anyáról van szó. 

Anyagi nehézségeik 
csökkentése, a 
foglalkoztatás 
megfelelő 
formájának 
megtalálása a 
gyermekek 
napközbeni 
ellátásának 
szerezése 

Gazdasági 
program 

Elsősorban szociális és 
gyermekjóléti szakmákra 
való képzést és 
foglalkoztatást kell 
kitűzni célként. Pl. 
családgondozó, óvodai 
dajka, kisgyermekápoló. 
Ennek 
megszervezésében a 
Szociális Alapellátó 
központ bevonására van 
szükség. Szociális, 
gyermekjóléti 
szolgáltatások, ellátások 
során célzott 
támogatások körének 

Polgármester, 
Munkaügyi 
Központ, 
Védőnő 

2018.06.30. 
ellátások összege, 
céltámogatások 
összege 

Pénzügyi - 
pályázati és 
költségvetési 
források 
biztosítása 

Önkormányzati 
döntés alapján 
folyamatos 
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kialakítása. Célirányú 
intézmények 
működtetése, ellátási 
költségek átvállalása. 

3 
Nők családon belüli 
konfliktusai 

A nők családon belüli 
veszélyeztetettsége 

A családon belüli 
erőszak és 
veszélyeztetettség 
csökkentése 

Gazdasági 
Program 

Családon belüli 
tanácsadások, 
konfliktuskezelési 
módszerek 
megismertetése. 
Szabadidős programok 
szervezése, igény 
szerinti bővítése. 

Polgármester, 
Rendőrség, 
polgárőrség, 
SZAK 

2018.06.30. 

tanácsadások, 
szabadidős 
programok száma, 
résztvevők száma 

Pénzügyi - 
önkormányzati és 
pályázati források 
Technikai - 
programok 
lebonyolításához 
szükséges 
eszközrendszer 
biztosítása Humán 
- szakemberek 

Önkormányzati 
döntés alapján 
folyamatosan 
fenntartható 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 
Egyedül élő idősek 
helyzete 

Magas az egyedül élő 
idős emberek aránya. 

Az egyedül élők 
életminőségének 
javítása 

Gazdasági 
program 

Aktivitást és a 
függetlenséget megőrző 
programok, 
szolgáltatások 
szervezése. Az alacsony 
nyugdíjak és az 
egyedüllét teszi 
fokozottan 
veszélyeztetetté a 
csoportot a lakhatás 
vonatkozásában. Ennek 
mérséklését az idős 
otthonok lehetőségeinek 
ismertté tételével, az 
átmeneti támogatások 
nyújtásával és 
kedvezményes 
lakásbiztosítási 
feltételek széles körben 
történő 
kommunikálásával 
érhetjük el, bevonva az 
Önkormányzat és 
Jelzőrendszer 
munkatársait. Képzések 
igény szerinti 
szervezése, internet 

Polgármester, 
Civil 
szervezetek 

2018.06.30. 
Szolgáltatások, 
képzések, résztvevők 
száma 

Pénzügyi - 
önkormányzati és 
pályázati források 
Technikai - 
informatikai 
eszközök 
kedvezményes 
beszerzése, 
hozzáférés 
biztosítása Humán 
- szakemberek 
bevonása 

Civil 
szervezetek 
szakmai 
programjába 
beépülve 
fenntartható 
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megismertetése. 

2 

Időskorúak 
egészségügyi 
állapota 

Az időskori 
betegségek önellátás 
hiánya 

Egészségi állapot 
javulás, önellátás 

gazdasági 
program 

Rendszeres mozgást 
biztosító szolgáltatások 
bővítése. 
Szűrővizsgálatok 
biztosítása. Prevenciós 
szemlélet erősítése, az 
egészségtudatos 
magatartás fejlesztése. E 
területen legfontosabb 
szerep a háziorvosra a 
szociális gondozóra 
hárul, hiszen ők kerülnek 
legelőször kapcsolatba 
az egyén egészségügyi 
problémáival és 
irányítják célzott 
szakorvosok felé. Ehhez 
szükséges a házi 
segítségnyújtás 
hálózatának mint 
szélesebb körű 
kiterjesztése 

Polgármester, 
Háziorvos, 
SZAK 

2018.06.30. 

Szűrővizsgálatok 
száma, résztvevők 
száma, gondozottak 
száma, 
jelzőrendszert 
igénybe vevők 
száma 

Pénzügyi - 
költségvetési és 
pályázati források 
Technikai - 
szűrővizsgálatok, 
házi 
segítségnyújtás 
feltételeinek 
biztosítása 

Önkormányzati 
döntés alapján 
folyamatosan. 
Civil 
szervezetek 
szakmai 
programjába 
beépítve 
fenntartható. 

3 Idősek biztonsága 
Gyakran válnak 
áldozattá 

Biztonságos 
öregkor 

Gazdasági 
program 

Idősek személyes 
környezetének, 
otthonának védelmét 
szolgáló intézkedések 
bővítése. Tájékoztatók a 
Rendőrség bevonásával. 
Védelmi oktatás. 

Polgármester, 
Rendőrség, 
polgárőrség 

2018.06.30. 
Programok száma, 
résztvevők száma 

Pénzügyi - 
önkormányzati és 
pályázati források 
Technikai - 
biztonságtechnikai 
eszközök, 
beszerzése, 
oktatás 
feltételeinek 
megteremtése 
Humán - 
szakemberek 
bevonása 

Önkormányzati 
döntés alapján 
folyamatosan 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 

Fogyatékkal élők 
közösségi életbe 
való bevonása 

Az elszigetelten élő, 
fogyatékkal élő 
gyermeket nevelő 
szülőknek vagy 
fogyatékost ápoló 

Elszigeteltségük 
megszüntetése 

gazdasági 
program 

A kommunikáció 
színtere az internet 
világa, amely a 
felhasználók otthonába 
hozhatják a közösséget. 

Polgármester, 
Civil 
szervezetek, 
SZAK 

2018.06.30. 
képzések száma, 
résztvevők száma, 
wifi elérhetőségek 

Pénzügyi - 
önkormányzati és 
pályázati források 
Technikai - 
informatikai 

Civil 
szervezetek 
szakmai 
programjába 
beépülve, 
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családtagnak 
kapcsolatteremtésre, 
önsegítő csoportok 
szervezésére, a 
fórumokba való 
bekapcsolódásra 
kevés lehetősége van. 

Lehetőségek: 
közterületen 
térítésmentes WIFI 
szolgáltatás, képzések 
szervezése (db), olyan 
támogatások 
bevezetése, amely az 
internethez való 
hozzáférést segíti. 

eszközök, 
rendszerek 
elérhetőségének 
biztosítása Humán 
- oktatásra 
szakemberek 
bevonása 

önkormányzati 
döntés alapján 
folyamatos 

2 

Fogyatékkal élők 
köz- és kulturális 
szolgáltatásokhoz 
való hozzáférése 

Közszolgáltatásokhoz, 
kulturális és 
sportprogramokhoz 
való hozzáférés 
lehetőségei, az 
akadálymentes 
környezet aránya 
nem 100 %-os 

100 %-os 
akadálymentesítés 

gazdasági 
program 

Fizikai környezetben 
található akadályok 
megszüntetése, 
információs és 
kommunikációs 
akadályok 
megszüntetése, 
lakókörnyezet 
akadálymentesítését 
szolgáló program. A0z 
akadálymentesítési 
munkák folytatása. 

Polgármester 2018.06.30. 
akadálymentes 
intézmények száma 

Pénzügyi - 
önkormányzati és 
pályázati források 
Technikai - tárgyi 
feltételrendszer 
biztosítása Humán 
- tervező és 
kivitelező 
bevonása 

Önkormányzati 
és civil 
szervezetek 
döntése 
alapján 
folyamatos 

3 

Fogyatékkal élők 
önellátása és 
egészségügyi 
ellátása 

Az egészségügyi 
prevenciós 
szolgáltatásokat, a 
szűrővizsgálatokat 
mozgásukban erősen 
korlátozott 
személyek kevésbé 
veszik igénybe. 
Szükséges 
támogatásuk a 
szűrőprogramokra 
történő eljutásuk 
(eljuttatásuk) terén. 
Önellátási problémák 

Önellátás segítése, 
Egészségügyi 
szolgáltatás minél 
szélesebb körű 
igénybevételének 
biztosítása. 
Szűrővizsgálatok 
számának s 
körének bővítése. 

Gazdasági 
program 

Segíteni, hogy a 
fogyatékkal élők minél 
nagyobb számban részt 
vegyenek az 
egészségügyi 
szűrővizsgálatokon. Házi 
segítségnyújtás 
kiszélesítése, állandó 
ellátó személyek 
biztosítása 

Polgármester 
Civil 
szervezetek, 
Háziorvos, 
Házi szociális 
gondozó 

2018.06.30. 
szűrések száma, 
résztvevő száma 

Pénzügyi - 
önkormányzati és 
pályázati források 
Technikai - 
szűrővizsgálatokon 
való részvételre a 
szállítás 
biztosítása Humán 
- egészségügyi 
dolgozók és 
szociális gondozók 

Önkormányzati 
és civil 
szervezetek 
döntése 
alapján 
folyamatosan 
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 HEP-t 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 
HEP-ban 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 HEP Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 
maradéktalanul megvalósuljanak. 
 

A megvalósítás folyamata 

A HEP-ban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot hozunk létre. 
Fórum tagjai: polgármester, KÖH képviselője, intézmények vezetői, jelzőrendszer tagjai, 
településen működő civil szervezetek képviselői. 
 
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének 
nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének 
rendszeres tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 
beavatkozások meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése 
képviselő-testületi döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 
kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 
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beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 
munkatervvel rendelkeznek. 
 

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 fórumokat tartunk egészségügyi, oktatási-nevelési szakemberekkel. Ezt követően 
a honlapra feltéve várjuk az észrevételeket. 
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja a HEP nyilvánosságra hozatala is, és a 
megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása 
egyesületekkel.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására évente tájékoztatást adunk a program 
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a Képviselő-testület felé. 
 
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 Zalakarosi 
Közös Önkormányzati Hivatal Koordinációs és Hatósági Osztály vezetője felel:  

- 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.  
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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 (Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Koordinációs és 
Hatósági Osztály vezetőjének) feladata és felelőssége: 

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

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

önkormányzat felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 
Az 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 

Érvényesülés, módosítás 

Amennyiben éves 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 a Képviselő-testületének a 
szükséges intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén a HEP IT végrehajtásáért 
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – 
felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben a HEP IT végrehajtásáért felelős személy 
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 
következményeinek elhárításáról. 
A HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 
hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 
A Zalaszabar Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és 
társadalmi vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP 
Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
Ezt követően Zalaszabar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és ………………………… számú 
határozatával elfogadta. 
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A Zalaszabar Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik 
a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak 
venni. 

 


