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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,  Szólád  Község  Önkormányzata 

Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az  önkormányzat  vállalja,  hogy  az  elkészült  és  elfogadott  Esélyegyenlőségi  Programmal  összehangolja  a 

település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában (önkormányzati társulásokban) 

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. 

                                                            
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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Önkormányzatiság: 

Az önkormányzat a közszolgáltatásként ellátandó és kötelező feladatai körében  

‐ az  egészséges  ivóvíz  ellátásról,  a  közvilágításról,  a  hulladékkezelésről,  a  kéményseprő‐ipari 

szolgáltatásról közszolgáltatási szerződések keretében; 

‐ az egészségügyi alapellátásról feladat‐ellátási szerződés keretében; 

‐ a  szociális  alapellátásról  saját  hatáskörében  (  pénzbeli  és  természetbeni  ellátások,  étkeztetés  ) 

valamint  a  többcélú  kistérségi  társulás  keretében  (családsegítés,  házi  segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás )  

‐ a gyermekjóléti szolgáltatásról a többcélú kistérségi társulás keretében, 

‐ az óvodai nevelésről önkormányzati társulás keretében; 

‐ a helyi közutak és közterületek fenntartásáról, csapadékvíz elvezetésről saját hatáskörében, 

‐ a hó és síkosság mentesítésről megbízási szerződés keretében, 

‐ a köztemető fenntartásáról kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében, 

‐ közösségi tér biztosításáról saját hatáskörében, 

‐ a könyvtári feladatokról könyvtárellátási szerződés keretében, 

- a foglalkozás‐egészségügyi ellátásról megbízási szerződés keretében gondoskodik. 

 

Az önkormányzat a közigazgatási, pénzügyi‐gazdálkodási feladatait a Balatonföldvári Közös Önkormányzati 

Hivatal keretében látja el, továbbá pénzügyi végrehajtási társulásnak is tagja. 

 

Az  önkormányzat  önként  vállalt  feladatai  körében  a  település  lakosságának  széleskörű  tájékoztatása,  a 

nyilvánosság biztosítása érdekében, a többcélú kistérségi társulás keretében támogatja a helyi televízió és 

képújság működését.  

Az  önként  vállalt  feladatok  körében  együttműködési  megállapodás  alapján  térítésmentes 

helyiséghasználatot biztosít a szóládi székhelyű civil szervezeteknek és civil társaságoknak: Szóládi Kulturális 

Közhasznú Egyesület, Szóládi Fiatalokért Egyesület, Szóládi Polgárőr Egyesület, Kékibolya Nyugdíjas Klub és 

Dalkör. 

 

Az önkormányzat  a postai  szolgáltatás postafiókként  történő működése  érdekében,  a  tulajdonában  lévő 

helyiség használati jogát biztosítja a Magyar Posta Zrt. számára. 
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Értékeink, küldetésünk 

 

Tudatos és következetes községfejlesztés célterületei: 

 

 Az  önkormányzat  hosszú  távú  pénzügyi  egyensúlyának  megteremtése,  a  fejlesztési  források 

bővítése. 

 Társulásban fenntartott napközi otthonos óvoda biztonságosan fenntartható működtetése. 

 Vagyongazdálkodás,  vagyonhasznosítás  racionalizálása,  önkormányzati  épületek 

energiahatékonyságának fejlesztése. 

 Településrendezés, községközpont fejlesztése.  

 Munkahelyteremtés támogatása, szociális ellátás fejlesztése. 

 Társadalmi szervezetekkel, helyi vállalkozásokkal együttműködés kiszélesítése. 

 Rendezvényszervezés, hagyományőrzés, turisztikai vonzerő növelése. 

 A lakosság adóterheinek csökkentése, az ingatlantulajdonhoz kapcsolódó helyi adók felülvizsgálata. 

 Vállalkozásélénkítés,  működő  gazdálkodó  szervezetek  bővülését  követően,  pénzügyi  elemzéssel 

alátámasztva az iparűzési adó mértékének felülvizsgálata. 

 

Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Szólád Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

‐ az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

‐ a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

‐ a diszkriminációmentességet,  

‐ szegregációmentességet, 

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

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.  

A  köznevelési  intézményeket  –  az óvoda  kivételével  –  érintő  intézkedések  érdekében  együttműködik  az 

intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
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A HEP helyzetelemző részének célja 

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

esélyegyenlőségi  szempontból  fókuszban  lévő  célcsoportokba  tartozók  számát  és  arányát,  valamint 

helyzetét a településen. 

E  mellett  célunk  a  célcsoportba  tartozókra  vonatkozóan  áttekinteni  a  szolgáltatásokhoz  történő 

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

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

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

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

tartalmazza. 

 

A HEP IT célja 

Célunk  a  helyzetelemzésre  építve  olyan  beavatkozások  részletes  tervezése,  amelyek  konkrét 

elmozdulásokat  eredményeznek  az  esélyegyenlőségi  célcsoportokhoz  tartozók  helyzetének  javítása 

szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

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

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

kiigazítás  támogató  strukturális  rendszerét,  vagyis  a  HEP  Fórumot  és  a  hozzá  kapcsolódó  tematikus 

munkacsoportokat.   
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

A  helyi  esélyegyenlőségi  program  elkészítését  az  egyenlő  bánásmódról  és  az  esélyegyenlőség 

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

elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a  helyi  esélyegyenlőségi  programok  elkészítésének  szabályairól  és  az  esélyegyenlőségi 

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

elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

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

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

(továbbiakban: Flt.) 

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

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

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

Gyvt.) 

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

előírásaira. 
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1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

 Szólád község helyi építési szabályzatáról szóló 7/2005. (VII.1.) önkormányzati rendelet 

 Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 16/2005.(XII.15.) 

 A  gyermekvédelmi  gondoskodásról  és  a  gyermekek  pénzbeli  és  természetbeni  ellátásáról  szóló 

16/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet 

 Az  önkormányzat  által  társulásban  fenntartott  közoktatási  intézményekben  biztosított 

étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 2/2009. (I.27.)  önkormányzati rendelet 

 A helyi közművelődési feladatokról szóló 5/2010. (IV.20.) önkormányzati rendelet 

 A helyi adókról szóló 20/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet 

 A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

Munkaerőpiac 

 

Az  évközi  intézményi  adatgyűjtés  szerint  –  amely  a  megyei  székhelyű,  legalább  5  főt  foglalkoztató 

vállalkozások,  létszámkorlát nélkül a  költségvetési  intézmények,  valamint a  kijelölt nonprofit  szervezetek 

alkalmazottaira  vonatkozik  – mind  a  foglalkoztatotti  létszámban, mind  az  átlagkeresetekben  növekedés 

következett  be  2012‐ben.  A megfigyelésbe  vont  somogyi  szervezeteknél  69  541  fő  alkalmazásban  állót 

regisztráltak,  a  megelőző  évhez  képest  1,3%‐kal  többet.  (Országosan  ezzel  ellentétes  irányú  változás 

történt, átlagosan 0,6%‐kal fogyatkozott az alkalmazottak köre.) Az öt vagy több főt foglalkoztató somogyi 

vállalkozásoknál  1,6%‐os  növekedést  követően  44  035‐en  álltak  alkalmazásban.  A  költségvetési 

intézményeknél 0,3%‐kal  többen  (23 677‐en)  szerepeltek az állományi  létszámban. A nonprofit és egyéb 

nem nyereségérdekelt szervezeteknél 1828 dolgozót tartottak nyilván. A teljes alkalmazotti állományból a 

fizikai munkakörűek száma 2,5%‐kal nőtt, ezzel szemben a szellemieké 0,4%‐kal csökkent a bázisidőszakhoz 

képest.  Az  összetételt  tekintve  a  fizikaiak  hattizedes  arányt  képviseltek.  A  teljes  munkaidős 

foglalkoztatottak 63 317 fős száma az összlétszám 91%‐át tette ki. 

A 2012. évben a havi bruttó átlagkereset 177 125 Ft volt Somogyban, 5,5%‐kal magasabb, mint a megelőző 

évben.  (Nemzetgazdasági  szinten  a  222  990  Ft‐os  bruttó  kereset  4,6%‐kal  haladta  meg  a  2011.  évi 

összeget.)  A  somogyi  versenyszférában  9,4%‐kal,  181  955  Ft‐ra  nőtt  az  alkalmazottak  keresete.  Ezzel 

ellentétben  a  költségvetési  szervezeteknél  1,6%‐kal  kevesebbet  (169  008  Ft‐ot)  fizettek, mint  egy  évvel 

korábban. A nonprofit szféra 167 250 Ft‐os átlagkeresete 8,7%‐kal haladta meg a bázisidőszakit. Az ezer fő 

felett  foglalkoztató gazdasági ágakat vizsgálva az átlagában  legjobban  fizető  terület a szállítás, raktározás 
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(320  651  Ft)  volt,  majd  a  vízellátás,  szennyvíz  gyűjtése,  kezelése,  hulladékgazdálkodás, 

szennyeződésmentesítés  (223 994 Ft) és a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás  (219 155 

Ft), következett a sorban. A legalacsonyabb kereseteket a szálláshely‐szolgáltatás, vendéglátás (127 964 Ft), 

illetve a humán‐egészségügyi, szociális ellátás (132 550 Ft) ágakban fizették ki. A somogyi foglalkoztatottak 

–  családi  kedvezmény  nélkül  számított  –  havi  nettó  átlagkeresete  nominálisan  0,9%‐kal  (115  122  Ft‐ra) 

emelkedett, ezen belül a fizikai dolgozóké 2,1%‐kal (87 395 Ft‐ra) csökkent, míg a szellemi foglalkozásúaké 

5,0%‐kal (154 106 Ft‐ra) nőtt. 

(Országos átlagban 2,0%‐kal, 144 040 Ft‐ra emelkedett az alkalmazottak nettó átlagkeresete.) A munkaerő‐

felmérés 15–74 éves népességre vonatkozó adatai alapján 2012 IV. 

negyedévében Somogyban 4,6 ezer  fővel  (4,1%‐kal) növekedett a  foglalkoztatottak száma a megelőző év 

azonos időszakához képest, így 116,3 ezer főre emelkedett a létszámuk.  

Munkanélkülit 10,5 ezer főt írtak össze, 21%‐kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Ezen létszám alapján 

8,3%‐os  munkanélküliségi  rátát  számítottak,  2,3  százalékponttal  alacsonyabbat,  mint  2011  utolsó 

negyedévében.  A  somogyi mutató  2,4  százalékponttal  kedvezőbb  az  országos  átlagnál.  A  gazdaságilag 

inaktívak csoportja 3,6%‐kal, 116,4 ezer főre mérséklődött. 

Ezek a munkaerő‐piacon nem szereplő személyek a vizsgált korcsoport népességének közel felét tették ki. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában a 2012. decemberi zárónapon 25 682 Somogy megyei 

álláskereső  szerepelt, 1391  fővel  (5,7%‐kal)  több, mint egy évvel  korábban. A dél‐dunántúli  régión belül 

Baranyában  ugyan  csak  kismértékben  (0,7%‐kal),  de  csökkent,  Tolnában  viszont  6,9%‐kal  növekedett  az 

állást keresők  létszáma.  (Az ország egészében 3,1%‐kal  több állástalant  tartottak nyilván, mint egy évvel 

korábban.) A  tartósan,  több mint egy éve megszakítás nélkül a megyei nyilvántartásban szereplők száma 

25%‐kal (7255 főre) emelkedett. Ez a csoport a teljes állomány 28%‐át tette ki. A 25 év alatti korosztályból 

3826 fiatal keresett munkát, ők az összlétszám 15%‐át képviselték. Az álláskeresők listáján 2792 pályakezdő 

szerepelt,  21%‐kal  több, mint  2011  decemberében.  Érettségivel  36,  szakmunkásképző,  illetve  szakiskolai 

bizonyítvánnyal 22, felsőfokú végzettséggel 3,6%‐uk rendelkezett. 
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A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása, december 

 

 

 

Az  ellátások  közül  álláskeresési,  illetve  vállalkozói  járadék  kifizetése  a  zárónapon  2524  személynek  volt 

folyamatban, az ellátásban érintett december havi bruttó  létszám pedig 3605  főt  tett ki. Ezen személyek 

egy főre eső átlagos havi ellátása 61 447 Ft volt. Álláskeresési segélyben a zárónapon 295‐en részesültek. 

A  2012.  decemberi  zárónapon  416  üres  álláshelyre  vártak  jelentkezőket  a munkáltatók.  Egy  betöltetlen 

pozícióra mintegy 62 regisztrált álláskereső jutott. 

 

Gazdasági szervezetek  

 

2012. december 31‐én  több mint 60 ezer megyei  székhellyel  rendelkező gazdasági  szervezetet  tartottak 

nyilván  Somogyban.  Számuk egy év alatt  csekély mértékben, 1,3%‐kal bővült, az országos növekedéshez 

(0,9%)  hasonlóan.  Főtevékenységük  alapján  a  legnagyobb  számbeli  növekedés  a  mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, halászat, míg a legnagyobb fogyás a pénzügyi, biztosítási tevékenység területén történt az 

előző  év  azonos  időszakához  képest. Az  országos  tendencia  a  somogyihoz  hasonlóan  alakult,  bár  ott  az 

egyéb  tevékenységgel  és  a  pénzügyi,  biztosítási  tevékenységgel  foglalkozó  regisztrált  szervezetek  száma 

kisebb mértékű 

visszaesést szenvedett el. 
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A regisztrált gazdasági szervezetek számának változása gazdasági áganként, 2012. december 31. 

 

 

 

Somogyban  a  regisztrált  szervezetek  92%‐a  vállalkozásként  került  bejegyzésre,  a  megyei  55  ezret 

meghaladó vállalkozásszám az országos állomány 3%‐át jelentette. Gazdálkodási formájukat tekintve 79%‐

os arányban egyéniként, 21%‐ban pedig  társas  formában  szerepeltek a nyilvántartásban. Előbbiek  száma 

közel másfél, míg  utóbbiaké  alig  egy  százalékos  növekedést mutatott  a  2011.  december  31‐i  adatokhoz 

képest. 

A bejelentett,  közel 44 ezer egyéni  vállalkozás  a munkavégzés  jellegét  tekintve 43–31–26%‐os  arányban 

mellékfoglalkozásban,  főfoglalkozásban,  valamint  nyugdíj  mellett  folytatta  tevékenységét.  A  megyei 

székhelyű  egyéniek  valamivel  több  mint  kétötödét  (41%)  a  mezőgazdaság,  erdőgazdálkodás,  halászat 

nemzetgazdasági ágba sorolták, emellett jelentős részük a szálláshely‐szolgáltatás, vendéglátás (18%) és az 

ingatlanügyletek (10%) főtevékenységi körbe tartozott. 

A  somogyi  vállalkozások  egyötödét  képviselő  társas  formában  működők  száma  2012.  év  végén 

megközelítette a 11 500‐at. Ezen belül 99%‐ukat kisvállalkozásként  (50  fő alatti)  jelentették be, a közép‐ 

(50–249  fős)  és  nagyvállalkozásokból  (250  fő  felettiek)  93‐at,  illetve  18‐at  regisztráltak.  Legnagyobb 

arányban  (22%)  a  kereskedelem,  gépjárműjavítás  nemzetgazdasági  ágban  regisztráltatták  cégüket,  de 

meghatározónak bizonyult még a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (13%) és az építőipar (10%) 

területe is. 
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2012  decemberének  végére  1,8%‐kal  emelkedett  a  megyei  székhelyű  nonprofit  szervezetek  száma  a 

bázisidőszakhoz  képest.  A  több  mint  4100  szervezet  közel  felét  az  egyéb  szolgáltatás,  negyedét  az 

ingatlanügyletek, ötödét pedig a művészet, szórakoztatás, szabadidő ágazatba sorolták. 

Költségvetési és társadalombiztosítási szervezetből több mint 700‐at, egyéb szervezetből 43‐at regisztráltak 

Somogyban. 

 

A regisztrált gazdasági szervezetek számának alakulása, december 31. 

 

 

 

Somogyban  a  vállalkozási  aktivitási mutató  –  az  ezer  lakosra  jutó  vállalkozások  száma  alapján  –  2012. 

december 31‐én 177 volt, mely meghaladta az országos 168‐as mutatóértéket. 

 

Beruházás 

 

A  Somogy megyei  székhelyű,  4  fő  felett  foglalkoztató  vállalkozások,  létszámhatár  nélkül  a  költségvetési 

szervek és a megfigyelt nonprofit szervezetek 2012‐ben új beruházásokra 48 milliárd Ft‐ot fordítottak, mely 

összeg  az  országos  teljesítményérték  1,6%‐át  tette  ki.  A  bázisidőszakhoz  képest,  folyó  áron  számítva  is 

jelentős, 24%‐os visszaesés történt. (Országosan a beruházásérték nominálisan 5,9%‐kal maradt el az előző 

év azonos időszakitól.) A megyében egy lakosra 152 ezer Ft beruházási összeg jutott, az országos átlag (308 

ezer  Ft)  fele,  a  19 megye  átlagának  (240  ezer  Ft)  is  alig  kétharmada. A megyék  rangsorát Győr‐Moson‐

Sopron  vezette,  mutatószáma  az  országosénak  közel  háromszorosa,  a  somogyinak  pedig  majdnem 

hatszorosa volt. A lista 15. helyét foglalta el Somogy, Tolna három, Baranya négy pozícióval előzte meg. 
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Anyagi‐műszaki  összetétel  szerint  a  somogyi  beruházásérték  55%‐át  épületekre  és  egyéb  építményekre 

fordították. Gépek és berendezések, valamint járművek belföldi beszerzése 20%‐os, míg azok importja 22%‐

os hányadot  képviselt. Ültetvények,  erdők,  tenyész‐  és  igás  állatok beszerzése  az összes  beruházásérték 

2,7%‐át tette ki. 

A  nemzetgazdasági  ágak  közül  az  iparban  aktiválták  a  beruházások  legnagyobb  hányadát  (31%‐át), 

értékben  14,8 milliárd  Ft‐ot.  Jelentős  beruházások  történtek még  a  szállítás,  raktározás  (8,4 milliárd  Ft) 

valamint a mezőgazdaság  (7,9 milliárd Ft) ágakban, melyek 18,  illetve 16%‐os arányt képviseltek a megye 

összes teljesítményértékében. 

 

Mezőgazdaság 

 

A  fontosabb  növényi  kultúrák  2012.  évi  előzetes  terméseredményeit  tekintve  Somogyban  a  búza 

betakarított  területének  2,4%‐os  csökkenése  és  termésmennyiségének  (207,4  ezer  tonna)  3,1%‐os 

növekedése következtében a hektáronkénti termésátlag 5,5%‐kal emelkedett. 

Kukoricát  közel  négytizedével  kevesebbet  (345,1  ezer  tonna)  takarítottak  be  az  előző  évhez  képest.  A 

terület 2,7%‐os fogyatkozása mellett a termésátlag a termésmennyiséggel azonos mértékben csökkent. 

A cukorrépa‐termés (118,3 ezer tonna) 12%‐kal alatta maradt a 2011. évinek, annak ellenére, hogy a terület 

18,4%‐kal bővült. A termésátlag egynegyedével visszaesett. 

Napraforgóból közel másfélszer nagyobb területről csak egynegyedével nagyobb termésmennyiséget (47,5 

ezer tonnát) takarítottak be, így a termésátlag 14%‐kal mérséklődött. 

Repcéből 2011‐hez képest bő egyharmadával nagyobb  termésmennyiséget  (48,2 ezer  tonnát) raktároztak 

be  úgy,  hogy  a  terület  kismértékben  bővült,  a  termésátlag  pedig  több  mint  háromtizedével  nőtt. 

Lucernaszénából  (8,7 ezer  tonna)  az  előző évinél 1,7%‐kal nagyobb  termésmennyiséget  gyűjtöttek be. A 

betakarított terület kétötödével, a termésátlag pedig egyharmadával növekedett. 

A burgonya betakarított mennyisége (12,7 ezer tonna) 2,4%‐kal kevesebb volt az előző évinél, a termésátlag 

pedig 14%‐kal visszaesett. 
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A fontosabb növények terméseredményei, 2012* 

 

 

 

Az  állatállományok  vonatkozásában  Somogy  megye  gazdaságaiban  2012  decemberében  29  ezer 

szarvasmarhát  és  122  ezer  sertést  regisztráltak,  ami  az  egy  évvel  korábbi  állatlétszámokhoz  képest  a 

szarvasmarhák esetében nagyobb arányú növekedést  jelentett, mint a  sertéseknél. Az anyaállatok  száma 

2011  decemberéhez  viszonyítva  mindkét  állatfajnál  változatlan  maradt.  A  szarvasmarha‐állomány 

növekedése  az  év  során  folyamatos  volt, míg  a  sertéseknél  inkább  ingadozás  volt  jellemző. Mindezzel 

együtt több év tendenciája a szarvasmarháknál stagnálást, a sertéseknél csökkenést mutatott. 

 

Állatlétszámok, december 1. 
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2012. december 1‐jén a  somogyi állatállománynak még 25 ezer darab  juh és 458 ezer darab  tyúkféle  is 

részét képezte. Az előbbiek száma 2011 végéhez képest valamelyest mérséklődött, míg az utóbbiaké alig 

változott. Ezzel együtt hosszú távon a juhok számát stagnálás, a tyúkfélékét pedig csökkenés jellemezte. 

 

Ipar 

 

2012 január–decemberében a Somogy megyében telephellyel rendelkező 4 főnél többet foglalkoztató ipari 

vállalkozások 467,2 milliárd forint termelési értéket állítottak elő. Ez összehasonlító áron számítva 11%‐kal 

bizonyult kevesebbnek, mint az előző év hasonló időszakában. Ugyanakkor Tolna megye 6,0, Baranya pedig 

5,1%‐kal növelni tudta  ipari termelését, ezáltal a régióban végbemenő volumencsökkenés (2,1%) mértéke 

az  országoshoz  (1,7%)  hasonlóan  alakult.  A  vizsgált  időszakban  a  megyék  közül  mindössze  kettőben 

(Veszprém és Bács‐Kiskun) figyeltek meg 10% fölötti volumennövekedést, nyolcban pedig az alattit. A többi 

9 megyében csökkenés történt, melynek mértéke háromban is elérte a 10%‐ot.  
Az	ipari	termelés	egy	lakosra	jutó	értéke	és	volumenindexe,	2012*	 

  
Somogyban az egy lakosra jutó ipari termelés 1483 ezer Ft‐os értéke az országos átlag 64%‐át tette ki. Ezzel 

a  fajlagos mutatójával  Somogy  –  a  fővárost  is  számba  vevő  csökkenő megyei  rangsorban  –  a 14. helyet 

foglalta el. 

2012‐ben  csökkenő  teljesítményről  adtak  számot  a  somogyi  székhelyű,  legalább  50  főt  foglalkoztató 

vállalkozások is. Az ide tartozó 57 szervezet valamennyi magyarországi telephelyén összesen 541,4 milliárd 
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forint értékű  termelési értéket  realizáltak, összehasonlító áron számítva 16%‐kal kevesebbet az egy évvel 

korábbinál.  (Ehhez  képest  országosan  mindössze  1,8%‐os  volumencsökkenést  regisztráltak.)  A  somogyi 

székhelyű  adatszolgáltatói  kör  ipari  tevékenységének  nettó  árbevétele  541,2  milliárd  forintot  tett  ki, 

volumenében 16%‐kal maradt el az előző évitől. Az összes értékesítésen belül 87%‐os  részesedéssel bíró 

export  összehasonlító  áron  közel  17,  míg  a  jóval  kisebb  súlyú  belföldi  eladások  11%‐kal  bizonyultak 

kevesebbnek, mint 2011‐ben.  
A	feldolgozóipari	szervezetek	termelésének	főbb	mutatói,	2012*	

(előző	év	=	100,0)	

	

	

	

A somogyi székhellyel rendelkező, a víz‐ és hulladékgazdálkodás nélkül számba vett  iparban tevékenykedő 

cégek döntő többsége  (98%‐a) a  feldolgozóipar valamely ágazatában volt érdekelt. E nemzetgazdasági ág 

2012.  évi  termelési  és  értékesítési  volumene  egyaránt  16%‐kal  elmaradt  az  előző  évi  bázisszinttől.  A 

megfigyelt  feldolgozóipari szervezetek  termékeik 87%‐át a külföldi piacokon értékesítették. Az élelmiszer, 

ital,  dohánytermékek  gyártásával  foglalkozó  vállalkozások  számára  továbbra  is  a  hazai  piac  jelentette  a 

biztos  jövedelmet,  értékesítésük  négyötöd  részben  belföldön  valósult  meg.  Ezzel  szemben  a  megyei 

feldolgozóipar  termelési  értékének  85%‐át  adó  gépipar  két  legjelentősebb  ágazata  közül  a  számítógép, 

elektronikai,  optikai  termék  gyártásában  96%, míg  a  villamos  berendezés  gyártásban  88%  volt  a  kivitel 

aránya. 
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2.1  Kapcsolódás  helyi  stratégiai  és  települési  önkormányzati  dokumentumokkal,  koncepciókkal, 

programokkal 

Az Önkormányzat az országos szabályozás szerint alakította ki  saját szabályozását, ezáltal megvan a helyi 

esélyegyenlőségi célok eléréséhez szükséges jogszabályi környezet. 

 

Költségvetési koncepció – évente, e dokumentum, valamint az   ebben  foglaltak alapján kidolgozott éves 

költségvetési  rendeletben  kerülnek  megjelölésre  és  számszerűsítésre  az  adott  évben  megvalósítandó 

fejlesztések. Pénzügileg kedvező években több célcsoportot érintő fejlesztések is megvalósulhatnak, de sok 

esetben  a  települési  közszolgáltatások  minimális  szintjének  biztosatása  is  csak  nagy  erőfeszítéek  árán 

biztoítható. 

 

Gazdasági  program  –  az  önkormányzat  hosszú  távú  fejlesztési  elképzeléseit  tartalmazza,  adott  évre 

vonatkozó  megvalósítandó  elemei  a  költségvetési  koncepcióban  illetve  a  költségvetési  rendeletben 

jelennek meg. 

 

Köznevelés‐fejlesztési  terv  – A  helyi  önkormányzati  feladat‐ellátási  rendszerben minden  községi,  városi, 

fővárosi  kerületi  önkormányzatnak  feladata,  kötelezettsége  volt,  hogy  gondoskodjék  a  településen  élők 

részére  arról, hogy  az óvodai nevelés  és  az  általános  iskolai nevelés  és oktatás  a  rendelkezésükre  álljon 

anélkül,  hogy  annak  igénybevétele  a  szülők,  illetve  gyermekeik  részére  aránytalan  teherrel  járna.  A 

köznevelésről szóló törvény alapján az állam gondoskodási kötelezettsége – az óvodai nevelés kivételével – 

megfogalmazódik. Már nem a kormányhivatalok készítik el a feladat‐ellátási intézményhálózat‐működtetési 

és  köznevelés‐fejlesztési  tervet, hanem az oktatásért  felelős miniszter. Az oktatásért  felelős miniszter az 

Oktatási Hivatal előterjesztése alapján a kormányhivatalok közreműködésével és a helyi önkormányzatok 

véleményének kikérésével és közreműködésével készíti el megyei  szintű bontásban az  intézményhálózat‐

működtetési és köznevelési‐fejlesztési tervet. A települési önkormányzat kötelezettsége, hogy beszerezze a 

településen  működő  köznevelési  intézmények  nevelőtestületei,  alkalmazotti  közösségei,  a  szülői  és 

diákszervezetei  véleményét.  Az  oktatási  hivatal  s  feladata  az  is,  hogy  a  köznevelés‐fejlesztési  terv 

elkészítésekor  a  nemzetiséget  érintő  kérdésekben  beszerezze  az  érintett  települési,  területi  és  országos 

nemzetiségi önkormányzatok egyetértését (Forrás : Iskolaszolga, XXIII. 3., 2012. november) 
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Településrendezési eszközök 

Településrendezési terv – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

(továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §‐a alapján a települési önkormányzat – a fővárosban a fővárosi és a 

kerületi önkormányzatok a külön  jogszabályban meghatározott hatáskörük  szerint – a  településrendezési 

feladatukat  a  helyi  építési  szabályzat,  valamint  a  településrendezési  tervek  elkészíttetésével  és  azok 

elfogadásával látják el. 

Településszerkezeti  terv  ‐  Az  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  10.  §‐a  szerint  a  településszerkezeti  terv 

meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően 

az  egyes  területrészek  felhasználási módját,  a  település működéséhez  szükséges műszaki  infrastruktúra 

elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi 

érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető  jogainak és rendezési terveinek 

figyelembevételével  a  környezet  állapotának  javítása  vagy  legalább  szinten  tartása  mellett.  A 

településszerkezeti  tervet  a  települési  önkormányzatnak  legalább  tízévenként  felül  kell  vizsgálnia,  és 

szükség  esetén  a  terv  módosításáról  vagy  az  új  terv  elkészítéséről  kell  gondoskodnia.  A  tízévenkénti 

szükséges  felülvizsgálat  során  gondoskodni  kell  az  időközben  történt  módosítások  egységes  tervbe 

foglalásáról. 

Településfejlesztési  koncepció  ‐  az  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  értelmében  a  fejlesztés  összehangolt 

megvalósulását  biztosító  és  a  településrendezést  is  megalapozó,  a  település  közigazgatási  területére 

kiterjedő  önkormányzati  településfejlesztési  döntéseket  rendszerbe  foglaló,  önkormányzati  határozattal 

elfogadott  dokumentum,  amely  a  település  jövőbeni  kialakítását  tartalmazza.  A  fejlesztési  koncepció 

elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a természeti‐művi adottságok mellett 

a társadalmi, a gazdasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító  intézményi rendszernek van 

döntő  szerepe. A  törvény  7.  §‐a  értelmében  a  településfejlesztési  koncepcióban  foglaltak megvalósítása 

érdekében  a  városok  és  több  település  közös  fejlesztési  tervezése  esetén  integrált  településfejlesztési 

stratégiát  kell  készíteni.  Az  integrált  településfejlesztési  stratégia  meghatározza  a  települések 

településfejlesztési tevékenységét, összehangolja a különböző szakpolitikai megközelítéseket, összefogja és 

ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait, 

meghatározza a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és fenntartás módját 

is összefüggéseiben kezeli. 

 

 Az  önkormányzat  Gazdasági  Programját  Szólád  Község  Képviselőtestülete  31/2011.(III.28.)  Kt. 

határozatával;  Vagyongazdálkodási  Tervét  28/2013.(IV.16.)  Kt.  határozatával;  a  Településfejlesztési 

Koncepciót 2/2004.(II.3.) Kt. határozatával, a koncepció kiegészítését 19/2011.(II.24.) Kt. határozatával; a 

Településszerkezeti  tervet  77/2005.(VI.29.)  Kt.  határozatával;  az  étkeztetés  szociális  alapellátás  szakmai 

programját 59/2012.(VII.2.) Kt. határozatával hagyta jóvá. 
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Szólád  Község  Önkormányzata  közhatalmi  és  közigazgatási  feladatait  a  Balatonföldvári  Közös 

Önkormányzati Hivatal  révén,  közös  hivatali megállapodás  keretében  látja  el.  A  hivatali működés  révén 

közvetlen kapcsolata van Balatonföldvár, Bálványos, Kereki, Pusztaszemes, Szántód, Teleki településekkel. 

Az  említett  települések  mellett  a  Balatonföldvári  Többcélú  Kistérségi  Társulás  tagjaként, 

intézményfenntartás  és  szolgáltatásszervezés  területen  közvetlen  kapcsolata  van  Balatonszárszó, 

Balatonszemes,  Balatonőszöd,  Kötcse,  Kőröshegy  és  Nagycsepely  településekkel.  A  Balatonszárszói 

Óvodafenntartó  Társulás  tagjaként  szorosabb  munkakapcsolat  fűzi  Balatonszárszó  Nagyközség 

Önkormányzatához. A Siófoki Járás tagjaként, szervesen kapcsolódik, mint középszintű központhoz, Siófok 

városhoz  –  középiskolák,  munkaügyi  központ,  földhivatal,  városi  bíróság.  Rendőrőrs  Balatonföldváron, 

rendőrkapitányság Siófokon működik.  

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 

kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Az  országos  statisztikai  adatgyűjtésből  teljes  körűen  rendelkezésre  állnak  a  népességre,  és  a 

munkanélküliségre,  munkanélküliek  ellátására  vonatkozó  adatok.  Központi  adatbázisból  és  helyi 

adatgyűjtés  révén  csaknem  teljes  körűen  ismertek  a  szociális  és  gyermekvédelmi  pénzbeli  és  személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások adatai, a gyermekvédelem körében tett intézkedések. Adathiány mutatkozik 

az  orvosi  és  gyermekorvosi  ellátás  esetszámai  tekintetében  –  az  adatok  csak  a  körzet  székhelyénél, 

Balatonszárszónál  jelennek meg,  a  körzet  egyes  településein,  így  Szóládon  sem  ismert  az  esetszám.  A 

településen óvoda és  iskola nem működik, az óvodai és  iskolai adatok bemutatásánál külön kitérünk arra, 

hogy  a  székhely  intézmény  adatait,  a  korábbi  szóládi  tagintézmény  adatait,  vagy  kifejezetten  a  szóládi 

óvodások illetve tanulók adatait szerepeltetjük‐e.  

   



 23

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

A mélyszegénység  egy  viszonylag  új,  azonban manapság  egyre  gyakrabban  emlegetett  fogalom. 

Ezen elsősorban azt a jelenséget értik a szakemberek, amikor valaki(k) tartósan a  létminimum szintje alatt 

él(nek), és  szinte  esélye/ük  sincs  arra, hogy ebből  a helyzetből önerőből  kilépjen(ek). A mélyszegénység 

igen  összetett  jelenség,  amelynek  oka  többek  között  a  társadalmi  és  gazdasági  hátrányokban,  az  iskolai 

végzettség  és  a  foglalkoztatottságbeli  hiányokban  mutatkozik  meg,  és  ezáltal  súlyos  megélhetési 

zavarokhoz  vezet.  A  mélyszegénység  hatása  az  alapvető  létfeltételekben,  a  lakhatási  és  táplálkozási 

körülményekben, valamint az érintett személyek egészségi állapotában (is) jelentkezik. 

 A mélyszegénység fogalmát gyakran azonosítják a cigánysággal. Fontos azonban tudomásul venni, 

hogy a cigányság és a mélyszegénység két olyan halmazt képez, amelynek van ugyan közös metszete, ám a 

kettő nem  fedi teljesen egymást. Nem  igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az 

viszont kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket 

érintő diszkrimináció miatt. 

 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák ‐ (2011‐

2020.)  című  dokumentum  előszavában  foglaltak  szerint  „Ma Magyarország  egyik  legsúlyosabb  gondja  a 

szegénységben élők,  közöttük a  roma népesség helyzetének  fokozatos  romlása. Ennek  következménye a 

leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi 

szolgáltatások területén, valamint a hátrányos helyzetű térségekben és települések perifériáján növekvő és 

újonnan kialakuló  rossz  lakhatási körülmények” A dokumentum megállapítása szerint: „Minden harmadik 

ember  (kb.  3  millióan)  ma  Magyarországon  a  szegénységi  küszöb  alatt  él,  közülük  1,2  millióan 

mélyszegénységben. A  szegénységi kockázatok különösen  sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű 

térségekben élőket. A romák nagy  többsége, mintegy 5‐600 ezren  (összlétszámuk a becslések alapján kb. 

750 ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik.” 

A roma lakosság helyzetének vizsgálatát jelentősen befolyásolja, hogy jelenleg Magyarországon hivatalosan 

az  a  lakos  tekintendő  romának,  aki magát  romának  vallja,  tekintettel  arra, hogy  az  adatvédelmi  törvény 

értelmében  a  nemzetiséghez  való  tartozásra  vonatkozó  személyes  adat  különleges  személyes  adatnak 

minősül, amelyet – a  törvényben meghatározott eseteket kivéve  ‐ az érintett  írásos beleegyezése nélkül 

nem  lehet nyilvántartani. A beilleszkedni vágyás  illetve a cigányokkal szembeni előítéletek miatt azonban 

Magyarországon  ma  a  roma  népesség  egy  része  nem  szívesen  vállalja  roma  identitását,  éppen  ezért 

számukat megmondani nagyon nehéz vállalkozás. 
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d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, 

potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben 

működő foglalkoztatási programok stb.) 

év 

regisztrált 
vállalkozások 

száma a 
településen 

Kiskereskede
lmi üzletek 
száma 

vendéglátóh
elyek száma 

állami 
szektorban 
foglalkoztato
ttak száma 

kivetett 
iparűzési 

adó 

befizetett 
iparűzési 

adó 

2008  20  10  2  NA  5660151  4673405 

2009  22  10  2  8  5604650  4403064 

2010  27  9  2  12  4397600  3860217 

2011  28  6  2  5  6604823  6769366 

2012 
     

8  8512104  7746330 

 

A  helyi  vállalkozások  a  foglalkoztatási  helyzeten  kevéssé  javítanak.  Döntő  többségük  önfoglalkoztató. 

Kisebb részük 1‐2 fő helyi munkavállalót tud alkalmazni. A nagyobb munkaerőigényt jelentő mezőgazdasági 

vállalkozások szezonális, élőmunkát  igénylő munkák elvégzésére,  időszakosan alkalmaznak ennél nagyobb 

létszámot (szőlő‐ és borgazdaságban metszés, szüretelés). 

 

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

településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

3.2.4. számú táblázat ‐ Pályakezdő álláskeresők száma és a 18‐29 éves népesség száma 
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2008  32  42  74  0 0,0%  0 0,0%  0  0,0% 

2009  32  39  71  2 6,3%  1 2,6%  3  4,2% 

2010  30  38  68  1 3,3%  1 2,6%  2  2,9% 

2011  27  35  62  0 0,0%  2 5,7%  2  3,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó 

támogatások 
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

E  fejezetben  a  lakhatáshoz  kapcsolódó  területet  elemezzük,  kiemelve  a  bérlakás‐állományt,  a  szociális 

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

elégtelen  lakhatási  körülményeket,  veszélyeztetett  lakhatási  helyzeteket  és  hajléktalanságot,  illetve  a 

lakhatást  segítő  támogatásokat.  E  mellett  részletezzük  a  lakhatásra  vonatkozó  egyéb  jellemzőket, 

elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

3.4.1. számú táblázat ‐ Lakásállomány 

év 
összes 

lakásállomány (db) 
  

bérlakás 

állomány 

(db) 

  

     

ebből elégtelen lakhatási 

körülményeket biztosító 

lakások száma 

  

ebből elégtelen lakhatási 

körülményeket biztosító lakások 

száma 

2008  300  3  2  0 

2009  300  3  2  0 

2010  299  2  2  0 

2011  298  1  2  0 

 

 

a) bérlakás‐állomány 

A vizsgált  időszakban a bérlakás állomány stagnált. Bérlakás  igénybevétele nem  jellemző. Lakásbérletre 

igény  nem mutatkozik.  Jellemzően  a  településen  időlegesen  tartózkodók  vesznek  igénybe  bérlakást.  Egy 

esetben  szociális  helyzethez,  elégtelen  lakhatási  körülmény megoldásához,  bizonyos mértékig  szívességi 

lakáshasználathoz kötődik a bérlet. A két megjelölt bérlakás magánszemélyek tulajdonában van.  

 

b) szociális lakhatás 

A településen nincs szociális bérlakás. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

A településen lakáscélra nem lakáscélú ingatlant nem használnak. 
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e) lakhatást segítő támogatások 

 

3.4.3. számú táblázat ‐ Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 

támogatásban részesülők 

száma 

2008  12  0 

2009  13  0 

2010  18  0 

2011  25  0 

2012  33  0 

 

f) eladósodottság 

 

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

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

 

A  település  lakott  külterülete  Nezde.  Lakóházak  száma  13,  lakóhellyel  rendelkezők  száma:  16  fő; 

ténylegesen  ott  lakók  száma  10  fő.  Közműellátottsága  a  villamos  áramra  szorítkozik.  Ivóvíz  és  gáz  a 

külterületen nem áll rendelkezésre.  

 

A település közműellátottsága : ivóviz; villamos áram; telefon; kábeltelevízió. A szennyvíz csatorna kiépítése 

érdekében  az  önkormányzat  tagja  a  Dél‐balatoni  Szennyvízelvezetés  és  Tisztítás  Megvalósítását  Célzó 

Önkormányzati Társulásnak  ( székhely: Fonyód  ) Európai Uniós  forrásból 2015.  június 30‐ig valósul meg a 

beruházás. 
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3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

A településen szegregátum, szegregált lakókörnyezet, lakóhely szempontjából szegregált népesség nincs. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

A  településen  háziorvos  a  hét  két  napján  tartott  rendelési  időben  érhető  el.  Fogorvos  a mikrokörzeti 

központban,  Balatonszárszón  látogatható.  A  védőnő  tevékenysége  a  gyermekorvos  rendelési  idejéhez 

igazodik, havonta egy alkalommal vannak jelen a településen . A fent említett alapellátások tekintetében az 

önkormányzat a balatonszárszói központtal működő egészségügyi körzethez tartozik. A képviselőtestület a 

szolgáltatások feletti kontrollt a feladat‐ellátási szerződések jóváhagyásával gyakorolja.  

Szakellátás a járásközpontban, a siófoki kórházban és rendelőintézetben érhető el.  

 

b) prevenciós és  szűrőprogramokhoz  (pl. népegészségügyi,  koragyermekkori  kötelező  szűrésekhez)  való 

hozzáférés 

Éves  rendszerességgel  kerül  sor  nőgyógyászati  szűrővizsgálatra  az  orvosi  rendelőben.  Éves 

rendszerességgel,  előzetes  regisztráció  lapján  szállítják  a  jelentkezőket  Kaposvárra,  mammográfiai 

vizsgálatra.  Időszakonként  szerveznek  csontritkulás  vizsgálatot Kaposvárra  történő  ingyenes utaztatással. 

Eseti jelleggel érrendszeri komplex vizsgálatra nyílik lehetőség helyben. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

A járásközpontban érhető el. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

Korszerű  élelmezésvezető  program  áll  rendelkezésre  az  óvodai,  iskolai  és  szociális  étkeztetést  nyújtó 

balatonszárszói főzőhelyen. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés   

Kondicionáló  terem  áll  rendelkezésre  az  Ifjúsági  Klub  épületében  a  sportpályán.  Megyei  szintű 

bajnokságban  szereplő  futball  csapat  Balatonszárszón működik.  Fitness  terem  Balatonszárszón  üzemel. 

Uszoda Siófokon érhető el. A térség jellemző sportága a fogathajtás. A versenyekben két szóládi fogat vesz 

részt. Szóládon rendezik a hagyományos falunaphoz kapcsolódó kettes fogathajtó versenyt. 
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f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Az  étkeztetés  az  önkormányzat  önállóan  szervezi meg,  az  ételadagokat  a  balatonszárszói  főzőhelyről 

éthordóba adagolva saját gépkocsijával szállítja a melegítőkonyhára, ahol lehetőség van annak átvételére, 

illetve  a  rászorultak  részére  biztosított  a  házhozszállítás.  A  településen  elérhető  szolgáltatásokat  a 

Balatonföldvári  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Szociális  és  Gyermekjóléti  Szolgálata  biztosítja:  házi 

segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, támogató szolgáltatás, családsegítés, 

gyermekjóléti szolgáltatás. 

Balatonföldváron rehabilitációs intézmény, valamint két idősek otthona működik. 

 

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

nyújtásakor 

 

A  szolgáltatás  szereplőitől,  az  ellátottjogi  képviselőtől  nem  érkezett  jelzés  arra  vonatkozóan,  hogy  az 

alapszolgáltatások nyújtásakor sérültek volna az egyenlő bánásmód követelményei. 

 

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

ellátórendszer keretein belül 

 

A  családsegítő  és  gyermekjóléti  szolgálat  helyi  ügyintézője  tanácsadással,  hivatalos  és  egyéb  ügyek 

intézésében  való  segítségnyújtással  áll  a  hozzá  fordulók  rendelkezésére.  A  közös  önkormányzati  hivatal 

kihelyezett  ügyintézője  a  hét  minden  munkanapján  segíti  a  rászorulókat  a  juttatások,  szolgáltatások 

igénybevételében,  hivatalos  dokumentumok  kitöltésében,  eseti  jelleggel  elektronikus  szolgáltatások 

elérésében ( fax, telefon, e‐mail, fénymásolás ) 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

       

Az  önkormányzat  a  Faluházban  biztosítja  a  közösségi  teret.  A  helyi  egyesületek,  civil  társaságok 

együttműködési  megállapodás  keretében  vehetik  igénybe  a  helyiségeket.  A  Faluház  falumegújítási 

pályázatban a közeljövőben megújul. A könyvtárban Internet hozzáférés biztosított. Az  ifjúsági klub a helyi 

egyesülettel együttműködve vehető igénybe. A hagyományos falunap helyszínei e mellett a sportpálya és a 

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

 

Etnikai,  generációs,  vagy  egyéb  társadalmi  csoportok  közötti  konfliktusok  a  közösségi  együttélést  a 

településen nem jellemzik. 

 

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

 

A  Máltai  Szeretetszolgálat  évente  tavasszal  élelmiszer  adományokat  oszt  a  rászorulóknak.  Az 

önkormányzattal  együttműködési  megállapodást  kötött  Satyananda  Yóga  Magyarországon  Alapítvány 

december hónapban juttatja el élelmiszeradományait a családoknak és egyedülállóknak.  

 

 

3.8  A  roma  nemzetiségi  önkormányzat  célcsoportokkal  kapcsolatos  esélyegyenlőségi  tevékenysége, 

partnersége a települési önkormányzattal 

 

A településen roma nemzetiségi önkormányzat nem működik. 
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

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

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Helyben csekély a munkahelyek száma  Az önkormányzati  közfoglalkoztatás nyújtotta 
lehetőségek teljes körű kihasználása 

A munkavállalási lehetőséget a mezőgazdaságra 
jellemző és az idegenforgalomból adódó 
szezonalitás jellemzi 

A szociális ellátórendszer nyújtotta lehetőségek 
teljes körű kihasználása a munkavállalás 
szempontjából kedvezőtlen időszakban;  jelenlegi 
önkormányzati támogatási rendszer fenntartása – 
gyermekszületési támogatás, tanévkezdési 
támogatás, idősek köszöntése,  

A lakásállomány elöregedett, állagmegóvási 
hiányosságok jellemzik; a korszerűsítés elmarad 

Rövidesen kiépülő szennyvíz hálózatra való rákötés 
lakossági terheinek csökkentésére forrás biztosítása 

Az egészségtudatosság csekély foka jellemző  Az egészségügyi ellátórendszer kínálta lehetőségek 
mellett a szűrővizsgálatok széles körben való 
meghirdetése  
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános  jellemzői  (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, 

demográfiai trendek stb.) 

 

A gyermekek száma 62 fő, számaránya 11 %. Az élveszületések száma átlagosan 3 fő. Az öregedési index 10 

év  alatt  több, mint  60  %‐kal  nőtt.  A  településen  bölcsőde,  köznevelési  és  közoktatási  intézmény  nem 

működik. A köznevelési‐, közoktatási  intézmények megközelítése óvoda esetében a székely önkormányzat 

gépjárművével  (  háztól  intézményig  ),  iskola  esetében    iskolabusszal megoldott. Az  óvodában  helyhiány 

miatt gyermek  felvételét nem utasították el. Az önálló óvoda 2005‐ben  szűnt meg a  településen, majd a 

tagóvoda is megszűnt 2010‐ben. 

4.4.1. számú táblázat ‐ Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG  db 

Az óvoda telephelyeinek száma  2 

Hány településről járnak be a gyermekek  6 

Óvodai férőhelyek száma  130 

Óvodai csoportok száma  4 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h‐tól ...h‐ig):  07.00‐17.00 

A nyári óvoda‐bezárás időtartama: ()  VI.10 ‐ VI.30. 

Személyi feltételek  Fő  Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma  8  0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma  8  0 

Gyógypedagógusok létszáma  0  0 

Dajka/gondozónő  4  0 

Kisegítő személyzet  10  1 

Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 
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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  9  13  22  13  59,1% 

2011/2012  8  14  22  16  72,7% 

2012/2013  10  10  20  15  75,0% 

Forrás: Önkormányzati 

adatgyűjtés 

 

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  1  1  2  0  0  0  2 

2011/2012  1  1  2  0  0  0  2 

2012/2013  1  1  2  0  0  0  2 

2013/2014        0        0    

Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés 
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

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 

Nyári 

étkeztetésben 

részesülők száma 

2008  NA  NA  NA  12  0 

2009  1  NA  NA  12  7 

2010  2  NA  NA  8  10 

2011  2  NA  NA  22  0 

2012  0  7  3  20  0 

Forrás: Önkormányzati adatok 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

Nincsenek 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
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e) gyermekvédelem 

Az önkormányzat a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásairól szóló rendeletében foglaltak szerint 

rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatást,  tankönyvtámogatást,  gyermekszületési  támogatást  biztosít.  A 

gyermekvédelmi  jelzőrendszer  tagjai,  éves  rendszerességgel,  gyermekvédelmi  települési  tanácskozáson  

értékelik a gyermekvédelem helyzetét. A gyámhatság valamint a gyermekjóléti szolgálat tevékenységének 

átfogó értékeléséről szóló beszámolót a képviselőtestület évente május 31‐ig megtárgyalja. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Tanácsadás, rendkívüli pénzbeli juttatás. Családok átmeneti otthona – Siófok. 

 

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

A  településen helyi  szakember  szervezésében kézműves  tábor működik a nyári  szünidőben. A  tábor heti 

váltásban  3‐4  turnust  fogad  korcsoportonkénti  megoszlásban  óvodás  korúaktól  a  középiskolásokig.  A 

résztvevők száma turnusonként 10‐10 fő. Napi nyitva tartás 9,00‐17,00 óráig. A kézműves foglalkozásokon 

túl  a  gyermekek  megismerkednek  a  környék  látnivalóival,  játékos  sportprogramokon  vesznek  részt. 

Ellátásuk  napi  háromszori  étkezés  a  balatonszárszói  főzőhelyről.  A  résztvevők  az  ellátásért  térítési  díjat 

fizetnek. 

 

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

Gyermekétkeztetési  ellátó  helyek:  Balatonszárszói  Százszorszép  Óvoda;  Balatonszárszói  József  Attila 

Általános Iskola;  

 

i)  hátrányos  megkülönböztetés,  az  egyenlő  bánásmód  követelményének  megsértése  a  szolgáltatások 

nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

Hatóságoktól, a jelzőrendszer tagjaitól jelzés nem érkezett. 

 

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

 

Speciális  élethelyzetben  gyermekjóléti  szolgálatnál  tanácsadás;  önkormányzati  hatóságnál  rendkívüli 

pénzbeli támogatás. 
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4.4  A  kiemelt  figyelmet  igénylő  gyermekek/tanulók,  valamint  fogyatékossággal  élő  gyerekek 

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

Az ellátórendszer három intézménye ( óvoda, iskola, gyermekjóléti szolgálat ) révén megoldott. 

 

b)  a  közneveléshez  kapcsolódó  kiegészítő  szolgáltatások  (pl.  iskolára/óvodára  jutó  gyógypedagógusok, 

iskolapszichológusok száma stb.) 

Pszichológus a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál biztosított. 

 

c)  hátrányos megkülönböztetés  és  jogellenes  elkülönítés  az  oktatás,  képzés  területén,  az  intézmények 

között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

A szolgáltatás résztvevőitől ilyen irányú jelzés nem érkezett. 

 

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

eltérések 

Egy óvoda és egy általános iskola működik a körzetközponti településen, Balatonszárszón. 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

gyerekszegénység, hátrányos helyzet 
újratermelődése 

A gyermekvédelmi éves tanácskozások keretében  
problémafeltárás, intézkedés kezdeményezése 

a család szociálisan hátrányos helyzetéből  eredően 
a gyermeket érintő halmozottan hátrányos helyzet 
kialakulása 

A gyermekvédelmi éves tanácskozások keretében  
problémafeltárás, intézkedés kezdeményezése 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

A  nemek  közötti  hátrányos megkülönböztetést  több  jogszabály  is  tiltja,  ezek  között  is  kiemelt  szerepet 

foglal el az Alaptörvény és a Munka Törvénykönyve. Ugyanakkor a nők és  férfiak között a társadalmi élet 

minden területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének, okainak feltárását nem írja előjogszabály.  

A nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak 

1. a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények, 

2. a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, 

3. a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

5.1.1. számú táblázat ‐ Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 
Munkavállalási korúak száma  Foglalkoztatottak  Munkanélküliek 

férfiak  nők  férfiak  nők  férfiak  nők 

2008  217  198  NA  NA  19  22 

2009  216  196  NA  NA  26  26 

2010  212  187  NA  NA  17  18 

2011  213  178  NA  NA  15  25 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
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5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 

 

A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás útján a segítségnyújtás, tanácsadás, a megfelelő  intézmények 

elérhetőségéről megoldott. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Az önkormányzat képviselőtestületében az utóbbi három önkormányzati ciklusban volt női képviselő: 2002‐

2006. a nyolc  fős  testületből három  fő. 2006‐2010. a nyolc  fős  testületből egy  fő, aki a Humán Bizottság 

elnöki tisztét is betöltötte; 2010‐ 2014. az öt fős testületből egy fő, aki az Ügyrendi Bizottság elnöki tisztét is 

betölti.  A  nők  alulreprezentáltak  a  döntéshozó  testületben.  A  település  legaktívabb  civil  társaságát  nő 

vezeti. A község meghatározó egyesületének elnöke nő.  

 

5.7  A  nőket  helyi  szinten  fokozottan  érintő  társadalmi  problémák  és  felszámolásukra  irányuló 

kezdeményezések 

 

Speciálisan helyi szintű, a nőket érintő társadalmi problémát a helyzetelemzés során nem tártunk fel. 
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák  fejlesztési lehetőségek 

 

Rossz elhelyezkedési esélyek  Nők elhelyezkedési esélyeinek javítása, 
foglalkoztatást segítő  programokba való 
bekapcsolódás 

Bölcsőde nem működik, a gyermekek nappali és 
átmeneti felügyeletét biztosító intézményrendszer 
nem épült ki 

A meglévő ellátórendszer, gyermekjóléti szolgálat 
keretei között az eseti igényekre megoldás nyújtása 
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6.2 Idősek munkaerő‐piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

Az idősek foglalkoztatására a településen szinte alig van példa. Mezőgazdasági idénymunka lehetőségével 

tudnak élni, amennyiben fizikai‐egészségi állapotuk lehetővé teszi. 

 

b)  tevékeny  időskor  (pl.  élethosszig  tartó  tanulás,  idősek, nyugdíjasok  foglalkoztatásának  lehetőségei  a 

közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

A település  legaktívabb civil társasága a Kék  Ibolya Nyugdíjas Klub és Dalkör. Elsősorban az  idősebb nők 

szabadidejének  színesítésére,  a  község  társadalmi  életében  való  aktív  szerepvállalására  jött  létre,  és 

működik töretlen lendülettel. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Az  idősek  irányában  megnyilvánuló  hátrányos  megkülönböztetésről  az  önkormányzathoz  jelzés  nem 

érkezett. 

 

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

való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

A településen idősek nappali ellátó intézménye nem működik, a község lélekszáma alapján a szolgáltatás 

biztosítása  nem  kötelező  önkormányzati  feladat.  Az  idős  rászorulók  a  családsegítő  szolgálat  gondozói 

segítségével  házi  segítségnyújtásban  részesülnek.  Élelmiszer,  gyógyszer  beszerzése,  orvoshoz,  közösségi 

alkalmakra szállításuk megoldott. 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Az  önkormányzat  Nyugdíjas  Nap  keretében  évente  vendégül  látja,  kulturális  műsorral  tiszteli  meg  a 

közösség idős polgárait. Közösségi tér a Faluházban áll rendelkezésre. A könyvtár hetente kétszer tart nyitva 

alkalmanként három óra  időtartamban. A katolikus és a református gyülekezetben van  lehetőség az  igény 

szerinti vallásgyakorlásra. 

 

c) idősek informatikai jártassága 

Az idősek informatikai jártasága a településen kevéssé jellemző. 
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 

 

Nyugdíjas  Nap,  nyugdíjas  kirándulás  szervezése  évente  fontos  alkalom.  Az  önkormányzat  2011.  óta 

minden 90. év, és 90 év feletti polgárát megköszönti születésnapján, emléklappal, csekély ajándékkal téve 

emlékezetessé az alkalmat. 
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Elmagányosodás, élettér beszűkülése  A meglévő struktúrák ( szociális alapellátás; 
kulturális programok )keretei között a közösségi 
aktivitás ösztönzése  
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

A  településen  egy  fő  mozgásában  korlátozott  (kerekesszékes)  személy,  és  egy  fő  vakok  személyi 

járadékában élő személy él. 

 

a)  fogyatékkal  élők  foglalkoztatásának  lehetőségei,  foglalkoztatottsága  (pl.  védett  foglalkoztatás, 

közfoglalkoztatás) 

A fogyatékkal élő személyek ellátásban részesülnek. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

A fogyatékkal élők nem vesznek részt foglalkoztatásban. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

A fogyatékkel élők részére helyi ellátórendszer létrehozása, a lakosok számánál fogva, az önkormányzatnak 

nem  kötelező  feladata.  A  többcélú  kistérségi  társulás  a Máltai  Szeretetszolgálattal  kötött megállapodás 

keretében nappali ellátást és támogató szolgáltatást biztosít a rászorultaknak. A településről az ellátásokra 

igény nem jelentkezett.  

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

A fogyatékkal élő személyek az állami ellátórendszer keretében pénzbeli ellátásban részesülnek. 

 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez,  információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 

való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

A polgármesteri hivatal, az orvosi rendelő, a Faluház és a könyvtár fizikai akadálymentesítettsége részben 

megoldott. 

 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs 

és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 

Az önkormányzat gépjárművével a szállítás igény esetén megoldott. 
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c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

A  településen  a  munkahelyek  hiánya  az  elsődleges  esélyegyenlőtlenséget  eredményező  tényező.  A 

munkahelyek akadálymentesítése jelenleg kevésbé frekventált kérdéskör. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

Az önkormányzat a terek, parkok, járdák felújítása, fejlesztése során, fokozatosan igyekszik az elvárásoknak 

eleget tenni. Jelenleg a központi parkolónál biztosított az akadálymentesség. 

 

e)  fogyatékos  személyek  számára  rendelkezésre  álló  helyi  szolgáltatások  (pl.  speciális  közlekedési 

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

Speciálisan a fogyatékkal élő személyeket célzó helyi szolgáltatások nem jellemzik a települést. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

Az  igazgatási,  közművelődési,  szociális  szolgáltatásokat  közvetlenül  ellátó  személyek  fokozottan 

körültekintő eljárásában nyilvánulhat meg a pozitív diszkrimináció. 
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

közintézmények akadálymentesítettségének hiánya  az önkormányzat igazgatási szolgáltatásaihoz való 
hozzáférés biztosítása akadálymentes 
irodahelyiségben a Faluházban 
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8.  Helyi  partnerség,  lakossági  önszerveződések,  civil  szervezetek  és  for‐profit  szereplők 

társadalmi felelősségvállalása 

 

a)  a  3–7.  pontban  szereplő  területeket  érintő  civil,  egyházi  szolgáltató  és  érdekvédelmi  szervezetek, 

önszerveződések  feltérképezése  (pl.  közfeladatot  ellátó  szervezetek  száma  közfeladatonként  bemutatva, 

önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

Kötcse‐Szólád  Közös  Hegyközség  szakmai,  gazdasági  érdekképviseleti  tevékenységet  folytat.  Céljai:  a 

hegyközséghez  tartozó  borvidéki  településeken  a  szőlőművelés  érdekeinek  előmozdítása;  a  bortermelés 

színvonalának  emelése;  a  termékek  piacképességének  javítása;  a  települések  szőlészeti  és  borászati 

termelői által végzett tevékenységhez fűződő közös érdek előmozdítása; az előállított termékek származás‐ 

minőség és eredetvédelmének érvényesítése. 

Szóládi Fiatalokért Egyesület kulturális tevékenységi körében célul tűzte ki a gyermek‐ és ifjúságvédelmet; 

kisebbségi  jogok  védelmét  és  esélyteremtést;  az  egészséges  életmódra  nevelést;  demokráciára  nevelést; 

zöld gondolkodás és életmód elterjedésének elősegítését. 

Szóládi Jó Szó Református Gyülekezeti Alapítvány kulturális tevékenységi körében célul tűzte ki a Szóládi 

református  Egyház  sokrétű  hitéleti,  kulturális  és  közösségi  tevékenységének  elősegítését;  részletezve  – 

szociális tevékenység; nevelés, oktatás, képességfejlesztés,  ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, 

műemlékvédelem,  hátrányos  helyzetű  csoportok  társadalmi  esélyegyenlőségének  elősegítése,a 

magyarországi  nemzeti  és  etnikai  kisebbségekkel,  valamint  a  határon  túli  magyarsággal  kapcsolatos 

tevékenység. 

Szóládi  Kulturális  Közhasznú  Egyesület  cél  szerinti  tevékenységi  körébe  tartozik  a  kulturális,  sport  és 

szabadidős  tevékenység  szervezése;  településszépítés  és  fejlesztés;  együttműködés  a  helyi  társadalmi 

szervezetekkel,  egyházakkal,  önkormányzattal  a  célok  megvalósítása  érdekben;  oktatási,  nevelési 

tevékenység támogatása, segítése. 

  Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért  

A Szövetség a "NYITOK hálózat a társadalmi befogadásért" című, TÁMOP‐5.3.9.‐11/1‐2012‐0001 azonosító 

számú  pályázati  program megvalósítójaként  felhívást  tett  közzé  a  Nyitott  Tanulási  Központok  (NYITOK) 

hálózatának  országos  kiterjesztése  érdekében.  A  pályázatban  elnyert  támogatásból  50  településen  vált 

lehetővé  nyitott  oktatási  központ  kialakítása.  Somogyban  Kaposvár,  Csurgó  és  Balatonföldvár  biztosít 

helyszínt  oktatási  központ  számára.  A  balatonföldvári  központ  gesztor  szervezete  Balatonföldvár  Város 

Önkormányzata. 

A  Nyitott  Tanulási  Központok  a megvalósítás  időszakában  2013.  február  1.  és  2015.  január  31.  között 

működnek. A fenntartási időszak 2015. február 1. – 2016. január 31. 
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A  program  célja  a  foglalkoztatottság,  az  oktatás,  az  esélyegyenlőség  és  a  szociális  biztonság  területeit 

illetően  ingyenesen  biztosítani  a  rászorulók,  a  hátrányos  helyzetű  felnőtt  korúak  és  a  munkahelyük 

elvesztésében fenyegetett személyek részére az alapkompetencia fejlesztés területén a nem‐formális és az 

informális tanulási lehetőségeket. Ezek jelentik többek között a foglalkoztathatóságot javító, a mindennapi 

életben való  személyes eligazodást és boldogulást  segítő alapkészségek,  kulcskompetenciák, kiemelten a 

digitális  írástudás, az anyanyelvi és  idegen nyelvi kommunikáció  fejlesztését, minden esetben  igazodva az 

adott  település  speciális  igényeihez  és  adottságaihoz. A  központokban  igény  szerint  egyéni  és  csoportos 

képzési terveken alapuló, a gazdasági és a társadalmi szükségletekhez igazodó, ingyenes oktatás zajlik.  

A  Nyitott  Tanulási  Központok  kialakítása  a  helyi  szereplők  (önkormányzat,  civil  szervezetek,  helyi 

vállalkozások,  egyházi  szervezetek,  stb.)  bevonásával  történik.  A  Nyitott  Tanulási  Központnak  a  helyi 

közösségi  és  gazdasági  életbe  beágyazottan,  a  helyi  szükségletekre  és  egyéni  igényekre  rugalmasan 

válaszoló, változatos  informális és non‐formális tanulási formákat befogadó, alacsony belépési küszöbű és 

fenntartási  költségű,  nyitott  felnőttképzési  infrastruktúrát  biztosítva  kell működnie,  különösen  abban  a 

térségben,  ahol  nehezen  lehet  hozzáférni  lehetőségekhez,  és  jellemzően  alacsony  az  iskolázottság.  A 

Nyitott  Tanulási  Központnak  integrálnia  kell  a  felnőttképzési  szemléletet  és  a magyar  helyzetre  szabott 

sajátos megoldásokat. 

 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása 

A  társadalmi  szervezetek,  alapítványok  tevékeny  részesei  az  önkormányzati  programsorozat 

megvalósításának,  a  nemzeti  ünnepekről  való megemlékezésnek.  Tevékeny  szerepet  vállalnak  a  község 

közterületeinek,  parkjainak  karbantartásában,  szépítésében.  Önkormányzati  feladatok  megvalósítása 

érdekében  felvállalják pályázatok benyújtását, eszközbeszerzési,  fejlesztési programok megvalósítását. Az 

önkormányzat térítésmentesen biztosítja a civil szervezetek helyiséghasználatát a Faluházban és az ifjúsági 

klubban.  

 

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

Szólád  Község  Önkormányzata  közhatalmi  és  közigazgatási  feladatait  a  Balatonföldvári  Közös 

Önkormányzati Hivatal  révén,  közös  hivatali megállapodás  keretében  látja  el.  A  hivatali működés  révén 

közvetlen kapcsolata van Balatonföldvár, Bálványos, Kereki, Pusztaszemes, Szántód, Teleki településekkel. 

Az  említett  települések  mellett  a  Balatonföldvári  Többcélú  Kistérségi  Társulás  tagjaként, 

intézményfenntartás  és  szolgáltatásszervezés  területen  közvetlen  kapcsolata  van  Balatonszárszó, 

Balatonszemes,  Balatonőszöd,  Kötcse,  Kőröshegy  és  Nagycsepely  településekkel.  A  Balatonszárszói 

Óvodafenntartó  Társulás  tagjaként  szorosabb  munkakapcsolat  fűzi  Balatonszárszó  Nagyközség 

Önkormányzatához. A Siófoki Járás tagjaként, szervesen kapcsolódik, mint középszintű központhoz, Siófok 

városhoz  –  középiskolák,  munkaügyi  központ,  földhivatal,  városi  bíróság.  Rendőrőrs  Balatonföldváron, 

rendőrkapitányság Siófokon működik.  

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A településen nemzetiségi önkormányzat nem működik. 
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e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A  Szóládi  Református  Egyház  Ifjúsági  és  Gyermektábort  működtet.  Nyári  táboraik  visszatérő  vendégei 

halmozottan  sérült  fiatalok, akik  tartózkodásuk  ideje alatt bekapcsolódhatnak a  település programjaiba – 

jellemzően a falunapi rendezvénysorozat eseményeibe. A kézműves tábort helyi szakember szervezi a nyári 

szünidő alatt 3‐4 hét  időtartamban – ezzel segítve a nők nyári szezonban való munkavállalását. Tartalmas 

foglalkozásokon túl a gyermekvédelmi ellátó rendszer hiányosságait enyhíti. 

 

f) for‐profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

A helyi,  térségi gazdálkodó  szervezetek eseti  jelleggel, önkormányzati  felkérésre,  segítséget nyújtanak az 

önkormányzat által felvállalt esélyegyenlőségi feladatokban. 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

a)  a  helyzetelemzésben  meghatározott  esélyegyenlőségi  problémák  kapcsán  érintett  nemzetiségi 

önkormányzatok,  egyéb  partnerek  (állami  vagy  önkormányzati  intézmények,  egyházak,  civil  szervezetek, 

stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 

 

Az  adatok összegyűjtésében  közvetlen megkeresésre,  írásos  adatszolgáltatással,  illetve  személyes  interjú 

során  azonnali  adatrögzítésben  működtek  közre:  Balatonszárszói  József  Attila  Általános  Iskola; 

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda; Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgálatának  családgondozója;  Balatonföldvári  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Szociális  és  Gyermekjóléti 

Szolgálatának szóládi gondozónője; Balatonszárszó‐Szólád védőnői körzet védőnője; Balatonföldvári Közös 

Önkormányzati Hivatal hatósági ügyintézője 

 

c) az  a)  pont  szerinti  szervezetek  és  a  lakosság  végrehajtással  kapcsolatos  észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény‐
ségben élők 

Helyben csekély a munkahelyek száma  Az önkormányzati  közfoglalkoztatás 
nyújtotta lehetőségek teljes körű 
kihasználása 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény‐
ségben élők 

A munkavállalási lehetőséget a 
mezőgazdaságra jellemző és az 
idegenforgalomból adódó szezonalitás 
jellemzi 

A szociális ellátórendszer nyújtotta 
lehetőségek teljes körű kihasználása a 
munkavállalás szempontjából kedvezőtlen 
időszakban;  jelenlegi önkormányzati 
támogatási rendszer fenntartása – 
gyermekszületési támogatás, tanévkezdési 
támogatás 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény‐
ségben élők 

A lakásállomány elöregedett, állagmegóvási 
hiányosságok jellemzik; a korszerűsítés 
elmarad 

Rövidesen kiépülő szennyvíz hálózatra való 
rákötés lakossági terheinek csökkentésére 
forrás biztosítása 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény‐
ségben élők 

Az egészségtudatosság csekély foka jellemző Az egészségügyi ellátórendszer kínálta 
lehetőségek mellett a szűrővizsgálatok 
széles körben való meghirdetése  

Gyermekek 
Gyerekszegénység, hátrányos helyzet 
újratermelődése 

A gyermekvédelmi éves tanácskozások 
keretében  problémafeltárás, intézkedés 
kezdeményezése 

Gyermekek 
A család szociálisan hátrányos helyzetéből  
eredően a gyermeket érintő halmozottan 
hátrányos helyzet kialakulása 

A gyermekvédelmi éves tanácskozások 
keretében  problémafeltárás, intézkedés 
kezdeményezése 

Idősek  Elmagányosodás, élettér beszűkülése 
Idősek közösségi aktivitásának ösztönzése, 
idősek köszöntése 

Nők 
Rossz elhelyezkedési esélyek  Nők elhelyezkedési esélyeinek javítása, 

foglalkoztatást segítő programokba való 
bekapcsolódás 

Nők 
Családi napközi, házi gyermekfelügyelet, 
gyermekek átmeneti otthona, helyettes 
szülői hálózat nincs megszervezve 

A meglévő ellátórendszer, gyermekjóléti 
szolgálat keretei között az eseti igényekre 
megoldás nyújtása 

Fogyatékkal 
élők 

Közintézmények akadálymentesítettségének 
hiánya 

Akadálymentes ügyfélszolgálati iroda 
kialakítása 
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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 

Hatékony önkormányzati  közfoglalkoztatás 
Álláskeresők, munkaügyi központ, 
családgondozó, hatósági ügyintéző 
felelős ‐ polgármester 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény‐
ségben élők 

Kiépített helyi szociális ellátórendszer 
megőrzése 

Szociálisan rászoruló családok és egyedülállók, 
családgondozó, hatósági ügyintéző 
felelős ‐ polgármester 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény‐
ségben élők 

 
 
Szennyvíz hálózatra való rákötés lakossági 
terheinek csökkentése 

Lakóingatlanok tulajdonosai, képviselőtestület 
felelős ‐ polgármester 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény‐
ségben élők 

Az egészségügyi szűrővizsgálatok 
népszerűsítése 

Szűrővizsgálat jellege szerint érintett lakosok, 
háziorvos, védőnő,  
felelős ‐ polgármester 

Gyermekek 
Érdemi gyermekvédelmi éves 
tanácskozások  

Szociális és gyermekvédelmi szolgálat vezetője, 
családgondozó, védőnő, hatósági ügyintéző 
felelős ‐ polgármester 

Idősek 
Idősek közösségi aktivitásának ösztönzése, 
idősek köszöntése 

Korosztály szerint érintett lakosok, 
gondozónők, helyi civil szervezetek, egyházak 
felelős ‐ polgármester 

Nők 
Foglalkoztatást segítő programok nők 
számára 

Álláskereső nők, Nyitott Tanulási Központ, 
családgondozó, programszervező, települési 
referens 
felelős ‐ polgármester 

Fogyatékkal 
élők 

Akadálymentes ügyfélszolgálati iroda 
kialakítása 

Mozgásában korlátozott ügyfélkör, 
képviselőtestület, hatósági ügyintéző 
felelős ‐ polgármester 
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Jövőképünk 

Olyan  településen  kívánunk  élni,  ahol  a  romák  szociális  helyzete  nem  marad  el  a  többségi 

társadalom tagjainak szociális helyzetétől.  

 

Fontos  számunkra  a  mélyszegénységben  élők  munkavállalásának  elősegítése,  a  szociális 

ellátórendszer révén létbiztonságának előmozdítása. 

 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek által igénybe vett ellátórendszer fejlesztését. 

 

Folyamatosan odafigyelünk, hogy az idősek a faluközösség aktív tagjai legyenek. 

 

Elengedhetetlennek  tartjuk  a  nők  esetén  a  foglalkoztathatóság  javítását  célzó  programokról 

nyújtott folyamatos ismeretterjesztést. 

 

Különös  figyelmet  fordítunk arra, hogy a  fogyatékkal élők akadálymentesen  igénybe  vehessék a 

közintézmények szolgáltatásait. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe:  Hatékony önkormányzati  közfoglalkoztatás 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Helyben  csekély  a  munkahelyek  száma.  A  roma  és  mélyszegénységben  élő 

lakosság körében a mezőgazdasági idénymunka és a turisztikai szezonhoz kötött  

munkalehetőség  mellett,  az  önkormányzati  közfoglalkoztatás  teremt  kereseti 

lehetőséget. Létszám éves átlagban 11 fő 

Célok ‐  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid‐, közép‐ és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Az önkormányzat az elért szinten tartja a közfoglalkoztatottak létszámát 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Folyamatos,  hatékony  együttműködés  a  munkaügyi  központtal  a  pályázati 

támogatás igénylésében; 

Folyamatos, segítő együttműködés az álláskeresőkkel, az ellátottakkal 

Résztvevők és 

felelős 

Hatósági ügyintéző  

Felelős: polgármester 

Partnerek  Álláskeresők, Munkaügyi központ; Családgondozó 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

2014.december 31.  

2015.december 31. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A közfoglalkoztatottak éves létszáma nem csökken 10 fő alá 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

A  támogatott  álláshelyek  számának  csökkenése;  Az  álláshelyek  támogatási 

intenzitásának csökkenése 

Szükséges erőforrások  Közfoglalkoztatás pályázati támogatása; önkormányzati saját forrás 
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Intézkedés címe:  Kiépített helyi szociális ellátórendszer megőrzése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A  helyi munkavállalási  lehetőséget  a mezőgazdaságra  jellemző  szezonalitás;  a 

vonzáskörzetben  lévő munkavállalási  lehetőséget  a  balatoni  idegenforgalomra 

jellemző szezonalitás jellemzi 

Célok ‐  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid‐, közép‐ és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

A  szociális  ellátórendszer  nyújtotta  lehetőségek  teljes  körű  kihasználásával  a 

munkavállalási  szempontból  kedvezőtlenebb  időszak  megélhetési  gondjainak 

enyhítése;  

A  meglévő  juttatási,  támogatási  formák  megőrzése:  gyermekszületési 

támogatás, tanévkezdési támogatás, szociális tűzifa juttatás 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Az  éves  költségvetés  tervezésekor  a  szociális  ellátórendszer  fenntartásához 

szükséges források beépítése 

Résztvevők és 

felelős 

Képviselőtestület  

Felelős: polgármester 

Partnerek 
Szociálisan  rászoruló  családok  és  egyedülállók;  hatósági  ügyintéző; 

családgondozó 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

2014.február 28.  

2015.február 28. 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Az  államilag  támogatott  ellátási  formák  esetében  az  önkormányzat  éves 

költségvetésében  biztosítja  az  önkormányzati  saját  forrást;  Az  önkormányzat 

által önként vállalt ellátások esetében az önkormányzat teljes körűen biztosítja a 

forrást 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Az  önkormányzatok  feladatfinanszírozási  rendszerében  az  önként  vállalt 

feladatokra  (  helyileg  bevezetett  szociális  ellátások  )  a  kötelezően  ellátandó 

feladatok finanszírozása mellett kevesebb forrás jut 

Szükséges erőforrások  Önkormányzati saját forrás, saját bevételek 



 

Intézkedés címe:  Szennyvíz hálózatra való rákötés lakossági terheinek csökkentése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A  lakásállomány  elöregedett,  állagmegóvási  hiányosságok  jellemzik; 

korszerűsítés  elmarad;  a  rövidesen  kiépülő  szennyvíz  csatornahálózatra  való 

rákötés költsége meghaladhatja a lakosság teherbíró képességét 

Célok ‐  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid‐, közép‐ és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

A  tervezett  szennyvíz hálózatra való  rákötés  lakossági  terheinek  csökkentésére 

forrás  biztosítása;  Lakáscélú  hitelkonstrukciós  lehetőségekről  tájékoztatás; 

közvetlen önkormányzati támogatás nyújtása a szociálisan rászoruló családok és 

egyedülállók részére 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

A  rákötés  költségeinek  ismeretében  lakáscélú  hitelkonstrukciós  lehetőségekről 

fórum szervezése; közvetlen önkormányzati támogatási rendszer kidolgozása 

Résztvevők és 

felelős 

Képviselőtestület, közös önkormányzati hivatal  

Felelős: polgármester 

Partnerek  Lakóingatlanok tulajdonosai; szennyvíz elvezetési társulás;  

Határidő(k) pontokba 

szedve 

2014. június 30. igényfelmérés 

2015. június 30. támogatás folyósítása 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Minden lakóingatlan rákötött a szennyvíz csatornahálózatra 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Megfelelő  finanszírozási  konstrukció  hiánya;  Az  önként  vállalt  feladathoz  az 

önkormányzati forrás hiánya 

Szükséges erőforrások  Lakossági saját forrás, hitel, önkormányzati költségvetés 
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Intézkedés címe:  Az egészségügyi szűrővizsgálatok népszerűsítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Egészségtudatosság  csekély  foka a  romák, mélyszegénységben élők,  továbbá a 

lakosság szélesebb körében 

Célok ‐  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid‐, közép‐ és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

Az  egészségtudatosság  növelése  érdekében  az  egészségügyi  ellátórendszer 

kínálta lehetőségek mellett szűrővizsgálatok szervezése; 

Az  évente,  vagy  eseti  jelleggel  szervezett  szűrővizsgálatokon  való  részvétel 

ösztönzése;  

A szűrővizsgálatokon való résztvevők számának növelése;  

A szűrővizsgálatok körének bővítése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

A  megszervezett  szűrővizsgálatok  meghirdetése  valamennyi  helyi  fórumon  

( plakát, helyi televízió, elektronikus ) 

Infrastruktúra biztosítása a vizsgálatokhoz;  

Résztvevők egészségügyi központokba szállítása önkormányzati támogatással 

Résztvevők és 

felelős 
Háziorvos; védőnő, programszervező 

Partnerek  Szűrővizsgálat szerint érintett lakosok, családgondozó, Szólád Televízió 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

Soron következő  szűrővizsgálat –  részvétel ösztönzése,  széles körű  ismertetése 

2014.december  31  –  résztvevők  számának  növelése  2015.december  31  – 

szűrővizsgálatok körének bővítése 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

Minden helyi fórumon meghirdetik a szűrővizsgálatokat;  

Nő a vizsgálatokon résztvevők száma;  

Szélesedik a szűrővizsgálatok köre 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

A  tájékoztatás  szélesítése  nem  bizonyul  hatékonynak;  Az  egészségügyi 

ellátórendszer kapacitása nem teszi lehetővé a bővítést 

Szükséges erőforrások  Humánerőforrás a népszerűsítéshez; Önkormányzati forrás a szállításhoz 
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Intézkedés címe:  Érdemi gyermekvédelmi éves tanácskozások  

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Gyermekszegénység,  hátrányos  helyzet  újratermelődése;  a  család  szociálisan 

hátrányos  helyzetéből  eredően  a  gyermeket  érintő  halmozottan  hátrányos 

helyzet kialakulása 

Célok ‐  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid‐, közép‐ és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

A  gyermekvédelmi  jelzőrendszer  tagjai  lehetőség  szerint  teljes  körűen  részt 
vesznek az éves gyermekvédelmi tanácskozások;  
A  gyermekvédelmi  jelzőrendszer  tagjai  évente  legalább  egy  alkalommal,  az 
intézményesített  gyermekvédelmi  tanácskozás  keretében,  az  éves  értékelés 
megállapításai  alapján,  intézkedési  tervet  fogadnak  el  a  hátrányok 
kiküszöbölésére;  
A  tanácskozás  tagjai  a  soron  következő  éves  tanácskozáson  értékelik  az 
intézkedési terv végrehajtását 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Kapcsolatfelvétel a gyermekjóléti szolgálattal az éves  tanácskozások meghívotti 

körének egyeztetése érdekében;  

Az önkormányzati szereplők felkészült részvétele a tanácskozáson;  

Az  önkormányzati  szereplők  tevékeny  részvétele  az  intézkedési  terv 

végrehajtásában 

Résztvevők és 

felelős 

Polgármester,  települési  képviselők,  közös  önkormányzati  hivatal 

feladatellátásban résztvevő tisztviselői  

Felelős: polgármester 

Partnerek 
Szociális  és  gyermekjóléti  szolgálat  vezetője,  családgondozó,  védőnő, 

gyermekorvos, óvodavezető, iskola igazgató, rendőrkapitányság vezető 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

2014. február 28. kapcsolatfelvétel a gyermekjóléti szolgálattal;  

2014. március 31. jelzőrendszer tagjainak értesítése;  

2014. április 30. gyermekvédelmi  tanácskozás – majd évente azonos ütemezés 

szerint ismétlődik 

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

A jelzőrendszer tagjai teljes körűen részt vesznek a tanácskozáson; Nyilvántartás 
készül  a  gyermekszegénységgel,  halmozottan  hátrányos  helyzettel  érintett 
családokról,  gyermekekről,  Az  éves  intézkedési  tervek  végrehajtásának 
eredményeként  csökken  a  gyermekszegénységgel,  halmozottan  hátrányos 
helyzet kialakulásával érintett családok, gyermekek száma 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

A jelzőrendszer tagjainak részvétele formálissá válik;  

Az érintett családok együttműködési készsége nem megfelelő 

Szükséges erőforrások 
Humán  erőforrás;  Intézkedési  terv  anyagiakat  igénylő  végrehajtásához  – 

önkormányzat költségvetése 
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Intézkedés címe:  Idősek közösségi aktivitásának ösztönzése, idősek köszöntése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Az  idősek  elmagányosodása,  életterének  egészségügyi  vagy  mentális  okból 

történő beszűkülése 

Célok ‐  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid‐, közép‐ és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Nő  a  település  nyugdíjas  korú  lakosainak  a  közösségi  programokban  való 
részvétele;  
Nő  a  település  nyugdíjas  korú  lakosainak  a  célzottan  az  idősek  számára 
szervezett programokon való részvétele;  

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

Egyedül élő időskorú lakosság számbavétele;  

Részvétel  ösztönzése,  célzottan  az  időskorú  lakosság  részére  szóló 

tájékoztatókkal, meghívókkal;  

Nyugdíjas  nap,  nyugdíjas  kirándulás  szervezésébe  az  idősek  bevonása, 

tájékoztatásuk bővítése;  

Legidősebbek köszöntése 

Résztvevők és 

felelős 

Polgármester, programszervező  

Felelős: polgármester 

Partnerek 
Családgondozó,  gondozónők,  helyi  egyesületek,  civil  társaságok, 

egyházközösségek 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

2014. február 28. – egyedül élők számbavétele;  

Éves programterv szerint a meghívók kézbesítése, a programokon való részvétel 

ösztönzése, igény esetén szállítás megszervezése 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A  beavatkozás  révén  olyan  nyugdíjas  korúakat  is  sikerül  bevonni  a  közösségi 

programokba, akik ezt a programkészítés előtti időszakban nem tették;  

Egy  időskorú  lakos sem marad  távol a programoktól a helyszínre való odajutás 

nehézségei miatt 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Formálissá válik a résztvevők és partnerek tevékenysége;  

Az időskorú személy visszautasítja az ösztönzést 

Szükséges erőforrások  Humán erőforrás az önkormányzati résztvevők és civil partnerek részéről 
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Intézkedés címe:  Foglalkoztatást segítő programok nők számára 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Rossz elhelyezkedési esélyek a helyi munkahelyek csekély száma, az álláskeresési 

kompetenciák alacsony szintje miatt 

Célok ‐  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid‐, közép‐ és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

A nők foglalkoztatást segítő programokon való részvételének előmozdítása;  
A  település  lakosai  megismerik  a  balatonföldvári  Nyitott  Tanulási  Központ 
programjait; 
A Központ programjairól helyi tájékoztatóra kerül sor;  
A  központ  programjaiba  való  bekapcsolódást  és  részvételt  segíti  az 
önkormányzat 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Kapcsolatfelvétel a balatonföldvári Nyitott Tanulási Központtal;  
A  Központ  tájékoztatóinak  a  helyi  fórumokon  való  közzététele  (  írásos,  helyi 
televízió, elektronikus );  
Időpont  kijelölése,  helyszín  biztosítása  a  helyi  tájékoztató  megtartásához; 
Lehetőség  szerint  helyi  képzés  szervezése,  vagy  a  balatonföldvári  képzéseken 
való részvétel segítése 

Résztvevők és 

felelős 

Polgármester,  közös  önkormányzati  hivatal  települési  referense, 

programszervező  

Felelős: polgármester 

Partnerek  Nyitott Tanulási Központ munkatársai 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

2013. december 31. – kapcsolatfelvétel;  

2014. január 31. – tájékoztató;   

Képzéseken való részvétel 2016. január 31‐ig 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

A célcsoport tagjai részt vesznek a tájékoztatót;  

A célcsoport tagjaiból  van résztvevő a képzési programokon;  

A célcsoport tagjaiból van a képzési programot eredményesen befejező 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

A célcsoport tagjai motiváltságának hiánya; Lemorzsolódás 

Szükséges erőforrások  Humán erőforrás az önkormányzat és a partner részéről 
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Intézkedés címe:  Akadálymentes ügyfélszolgálati iroda kialakítása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Közintézmények akadálymentesítettségének hiánya 

Célok ‐  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid‐, közép‐ és 

hosszú távú 

időegységekre 

bontásban 

A különböző  szolgáltatók ügyfélfogadási  tevékenységéhez akadálymentes  iroda 

igénybevételének biztosítása;  

Az  önkormányzathoz  érkező,  mozgásukban  bármely  oknál  fogva  korlátozott 

személyek  akadálymentes  irodában  vehetik  igénybe  a  közigazgatási 

szolgáltatásokat;  

A  településen  ügyfélszolgálati  tevékenységet  folytató  partner  szervezetek 

akadálymentes ügyfélszolgálati irodában fogadhatják ügyfeleiket 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

A Faluház felújítása során akadálymentes ügyfélszolgálati tevékenység végzésére 

is alkalmas közösségi szolgáltató tér kialakítása;  

Az ügyfelek tájékoztatása az iroda megnyitásáról;  

Az  önkormányzat  ügyintézője,  a  járási  ügysegéd,  a  családgondozó,  a 

gondozónők,  a  falugazdász  igény  esetén  az  akadálymentes  irodában  fogadja 

ügyfelét 

Résztvevők és 

felelős 
Polgármester, képviselőtestület, hatósági ügyintéző 

Partnerek  Járási ügysegéd, családgondozó, gondozónők, falugazdász 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

2014. december 31. – akadálymentes iroda kialakítása; 2015. január 1‐től – igény 

esetén ügyfélfogadás az akadálymentes irodában 

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

A célcsoport ismeri a lehetőséget,  
A célcsoport tagjai igénybe veszik az akadálymentes ügyfélszolgálati irodát 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

A  partner  szolgáltatók  nem  fogadják  el  a  lehetőséget;  A  célcsoport  tagjait 

visszatartja az előzetes időpont egyeztetés szükségessége 

Szükséges erőforrások 
Faluház  felújítására  pályázati  forrás;  Nem  támogatott  elemek  esetében 

önkormányzat költségvetése 
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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 Hatékony önkormányzati közfoglalkoztatás
Az önkormányzati közfoglalkoztatás nyújtotta lehetőségek teljes körű kihasználása 

Az önkormányzat az elért szinten tartja a közfoglalkoztatottak létszámát 

Az intézkedés összhangban van a gazdasági programban és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltakkal 

Folyamatos, hatékony együttműködés a munkaügyi központtal a pályázati támogatás igénylésében, Folyamatos, segítő együttműködés az álláskeresőkkel, az ellátottakkal  
Polgármester 2015.12.31. A közfoglalkoztatottak éves létszáma nem csökken 10 fő alá 

Közfoglalkoztatás pályázati támogatása, önkormányzati saját forrás  

A közfoglalkoztatás jelenlegi szervezeti és finanszírozási kereteinek változatlansága mellett; Kockázatot jelent támogatott álláshelyek számának csökkenése és az álláshelyek támogatási intenzitásának csökkenése 

2 Kiépített helyi szociális ellátórendszer megőrzése 

A szociális ellátórendszer nyújtotta lehetőségek teljes körű kihasználása a munkavállalás szempontjából kedvezőtlen időszakban; jelenlegi önkormányzati támogatási rendszer fenntartása - gyermekszületési támogatás, tanévkezdési támogatás, szociális tűzifa 

A szociális ellátórendszer nyújtotta lehetőségek teljes körű kihasználásával a munkavállalási szempontból kedvezőtlenebb időszak megélhetési gondjainak enyhítése; A meglévő juttatási, támogatási formák megőrzése: gyermekszületési támogatás, tanévkezdési támogatás, szociális tűzifa juttatás 

A célkitűzés összhangban van a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelettel 

Az éves költségvetés tervezésekor a szociális ellátórendszer fenntartásához szükséges források beépítése 
Polgármester 2015.02.28. 

Az államilag támogatott ellátási formák esetében az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja az önkormányzati saját forrást; Az önkormányzat által önként vállalt ellátások esetében az önkormányzat teljes körűen biztosítja a forrást 

Önkormányzati saját forrás, saját bevételek 

Az intézkedés az önkormányzatok jelenlegi feladatfinanszírozási rendszerében fenntartható, kockázatot jelent, ha az önként vállalt feladatokra a kötelezően ellátandó feladatok finanszírozása mellett kevesebb forrás jut. 
3 Szennyvíz A rövidesen kiépülő A tervezett Az intézkedés A rákötés Polgármester 2015.06.30. Minden lakóingatlan Lakossági saját A csatornahálózat 
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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		

hálózatra való rákötés lakossági terheinek csökkentése 
szennyvíz hálózatra való rákötés lakossági terheinek csökkentésére forrás biztosítása 

szennyvíz hálózatra való rákötés lakossági terheinek csökkentésére forrás biztosítása; Lakáscélú hitelkonstrukciós lehetőségekről tájékoztatás; közvetlen önkormányzati támogatás nyújtása a szociálisan rászoruló családok és egyedülállók részére

összhangban van a gazdasági programban foglaltakkal 
költségeinek ismeretében lakáscélú hitelkonstrukciós lehetőségekről fórum szervezése; közvetlen önkormányzati támogatási rendszer kidolgozása 

rákötött a szennyvíz csatornahálózatra forrás, hitel, önkormányzati költségvetés kiépítését és a rákötést követően a intézkedés megvalósítottá válik, kockázatot jelent a megfelelő finanszírozási konstrukció hiánya, az önként vállalt feladathoz az önkormányazti forrás hiánya 

4 Az egészségügyi szűrővizsgálatok népszerűsítése 
Az egészségügyi ellátórendszer kínálta lehetőségek mellett a szűrővizsgálatok széles körben való meghirdetése 

Az egészségtudatosság növelése érdekében az egészségügyi ellátórendszer kínálta lehetőségek mellett szűrővizsgálatok szervezése; Az évente vagy eseti jelleggel szervezett szűrővizsgálatokon való részvétel ösztönzése; A szűrővizsgálatokon résztvevők számának növelése; A szűrővizsgálatok körének bővítése 

Az intézkedés összhangban van a gazdasági program általános céljaival 

A megszervezett szűrővizsgálatok meghirdetése valamennyi helyi fórumon ( plakát, televízió, elektronikus ); Infrastruktúra biztosítása a szűrővizsgálatokhoz; Résztvevők egészségügyi központokba szállítása önkormányzati támogatással 

Polgármester 2016.12.31. 
Minden helyi fórumon meghirdetik a szűrővizsgálatokat; Nő a vizsgálatokon résztvevők száma; Szélesedik a szűrővizsgálatok köre 

Humánerőforrás a népszerűsítéshez; önkormányzati forrás a szállításhoz 

Az intézkedés fenntartható hatékony tájékoztatásbővítés mellett. Kockázatot jelenhet a szervezési hiányosság és az egészségügyi ellátórendszer kapacitáshiánya 
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II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 Érdemi gyermekvédelmi éves tanácskozások 
Gyermekvédelmi éves tanácskozások keretében problémafeltárás, intézkedés kezdeményezése 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai lehetőség szerint teljes körűen részt vesznek az éves gyermekvédelmi tanácskozáson; A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai évente legalább egy alkalommal, az intézményesített gyermekvédelmi tanácskozás keretében, az éves értékelés megállapításai alapján, intézkedési tervet fogadnak el a hátrányok kiküszöbölésére; A tanácskozás tagjai a soron következő éves tanácskozáson értékelik az intézkedési terv végrehajtását  

Az intézkedés összhangban van a gyermekvédelmi gondoskodásról és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról szóló önkormányzati rendelettel 

Kapcsolatfelvétel a gyermekjóléti szolgálattal az éves tanácskozások meghívotti körének egyeztetése érdekében; Az önkormányzati szereplők felkészült részvétele a tanácskozáson; Az önkormányzati szereplők tevékeny részvétele az intézkedési terv végrehajtásában  

Polgármester 2014.04.30.

A jelzőrendszer tagjai teljes körűen részt vesznek a tanácskozáson; Nyilvántartás készül a gyermekszegénységgel, halmozottan hátrányos helyzettel érintett családokról, gyermekekről, Az éves intézkedési tervek végrehajtásának eredményeként csökken a gyermekszegénységgel, halmozottan hátrányos helyzet kialakulásával érintett családok, gyermekek száma 

Humán erőforrás; Intézkedési terv anyagiakat érintő végrehajtásához önkormányzat költségvetése 

A jelzőrendszer tagjainak felelős részvételével a fenntarthatóság biztosított. Kockázatot jelent a részvétel formálissá válása, az érintett családok együttműködési készségének hiánya 

III. A nők esélyegyenlősége  

1 Foglalkoztatást segítő programok nők számára 
Nők elhelyezkedési esélyeinek javítása, foglalkoztatást segítő programokba való bekapcsolódás 

A nők foglalkoztatást segítő programokon való részvételének előmozdítása; A település lakosai megismerik a balatonföldvári Nyitott Tanulási Központ programjait; A Központ programjairól helyi tájékoztatóra kerül sor; A központ programjaiba való bekapcsolódást és részvételt segíti az önkormányzat  

Az intézkedés összhangban van a gazdasági program általános célkitűzéseivel 

Kapcsolatfelvétel a balatonföldvári Nyitott Tanulási Központtal; A Központ tájékoztatóinak a helyi fórumokon való közzététele ( írásos, helyi televízió, elektronikus ); Időpont kijelölése, helyszín biztosítása a helyi tájékoztató megtartásához; Lehetőség szerint helyi képzés szervezése, vagy a balatonföldvári képzéseken való részvétel segítése  

Polgármester 2016.01.31.
A célcsoport tagjai részt vesznek a tájékoztatón; A célcsoport tagjaiból van résztvevő a képzési programokon; A célcsoport tagjaiból van a képzési programot eredményesen befejező  

Humán erőforrás az önkormányzat és a partner részéről 
A felelős, a résztvevők és a partner aktivitása mellett az intézkedés fenntartható. Kockázatot jelent a célcsoport tagjainak motiválatlansága, lemorzsolódás 
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IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 
Idősek helyi közösségi aktivitásának ösztönzése, idősek köszöntése 

Idősek közösségi programokban való részvételének növelés, legidősebben köszöntése 
Nő a település nyugdíjas korú lakosainak a közösségi programokban való részvétele; Nő a település nyugdíjas korú lakosainak a célzottan az idősek számára szervezett programokon való részvétele;  

  
Egyedül élő időskorú lakosság számbavétele; Részvétel ösztönzése, célzottan az időskorú lakosság részére szóló tájékoztatókkal, meghívókkal; Nyugdíjas nap, nyugdíjas kirándulás szervezésébe az idősek bevonása, tájékoztatásuk bővítése; Legidősebbek köszöntése  

Polgármester 2014.12.31.
A beavatkozás révén olyan nyugdíjas korúakat is sikerül bevonni a közösségi programokba, akik ezt a programkészítés előtti időszakban nem tették; Egy időskorú lakos sem marad távol a programoktól a helyszínre való odajutás nehézségei miatt  

Humán erőforrás az önkormányzati résztvevők és a civil partnerek részéről 

Az intézkedés a felelős, a résztvevők és a partnerek fokozott aktivitása mellett fenntartható. Kockázatot jelent a partnerek tevékenységének formálissá válása, az időskorúak érdektelensége 
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 Akadálymentes ügyfélszolgálati iroda kialakítása 
A Faluház felújítása során akadálymentes, ügyfélszolgálati tevékenység végzésére is alkalmas közösségi szolgáltató tér kialakítása 

A különböző szolgáltatók ügyfélfogadási tevékenységéhez akadálymentes iroda igénybevételének biztosítása; Az önkormányzathoz érkező, mozgásukban bármely oknál fogva korlátozott személyek akadálymentes irodában vehetik igénybe a közigazgatási szolgáltatásokat; A településen ügyfélszolgálati tevékenységet folytató partner szervezetek akadálymentes ügyfélszolgálati irodában fogadhatják ügyfeleiket  

Az intézkedés összhangban van a gazdasági programban meghatározott konkrét programponttal 

A Faluház felújítása során akadálymentes, ügyfélszolgálati tevékenység végzésére is alkalmas, közösségi szolgáltató tér kialakítása; Az ügyfelek tájékoztatása az iroda megnyitásáról; Az önkormányzat ügyintézője, a járási ügysegéd, a családgondozó, a gondozónők, a falugazdász igény esetén az akadálymentes irodában fogadja ügyfelét  

Polgármester 2015.01.01.
A célcsoport ismeri a lehetőséget, A célcsoport tagjai igénybe veszik az akadálymentes ügyfélszolgálati irodát  

Faluház felújítására pályázati forrás; nem támogatott elemek esetében önkormányzat költségvetése 

Az intézkedés fenntarthatósága a megvalósítását célzó pályázat eredményességétől függ. Kockázati tényezők: a partner szolgáltatók nem fogadják el a lehetőséget; a célcsoport tagjait visszatartja az előzetes időpont egyeztetés szükségessége 
 



3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

Önkormányzatunk  a  közös  önkormányzati  hivatal  és  saját  alkalmazottai  számára  feladatul  adja  és 

ellenőrzi, az intézkedési tervben partnerként megjelölt szervezeteket és személyeket pedig kéri, hogy 

a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  

 

Önkormányzatunk azt  is kéri a tisztségviselőktől, az alkalmazottaktól és partnereitől, hogy vizsgálják 

meg,  és  a  program  elfogadását  követően  biztosítsák,  hogy  a  tevékenységüket  érintő,  és  az 

esélyegyenlőség  szempontjából  fontos  egyéb  közszolgáltatásokat  meghatározó  stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és 

esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 

ennek  során  nyert  információk  visszacsatolására,  valamint  a  programba  történő  beépítésének 

garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  

 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT‐ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul 

megvalósuljanak. 

A megvalósítás folyamata 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 

hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

‐  az  HEP  IT  megvalósulásának  figyelemmel  kísérése,  a  kötelezettségek  teljesítésének  nyomon 

követése,  dokumentálása,  és  mindezekről  a  település  képviselő‐testületének  rendszeres 

tájékoztatása, 

‐ annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették‐e 

a  kitűzött  célok  megvalósulását,  és  az  ezen  tapasztalatok  alapján  esetleges  új  beavatkozások 

meghatározása 
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‐ 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  felelőst 

jelölünk ki, az adott  területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A  felelősök egyben  tagjai az 

Esélyegyenlőségi  Fórumnak  is,  és  rendszeresen  (minimum  évente)  beszámolnak  munkájukról  az 

Esélyegyenlőségi Fórum számára.  
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A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A  Fórum  javaslatot  tesz  az  HEP  IT  megvalósulásáról  készített  beszámoló  elfogadására,  vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

A HEP Fórum egy‐egy beavatkozási terület végrehajtására külön felelőst jelölhet ki tagjai közül. 

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 beszámolója 

alapján. 

HEP Fórum 

tagjai: 

felelősök, 
önkormányzat, 
képviselője, 

partnerek képviselője

Romák/ mély‐
szegénységben 
élők esély‐

egyenlőségével 
foglalkozó 
felelős

Idősek esély‐
egyenlőségével 

foglalkozó 
felelős

Gyerekek esély‐
egyenlőségével 

foglalkoző 
felelős

Nők esély‐
egyenlőségével 

foglalkozó 
felelős

Fogyatékkal élők 
esély‐

egyenlőségével 
foglalkozó 
felelős
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Nyilvánosság 

A program elfogadását megelőzően,  a  véleménynyilvánítás  lehetőségének biztosítása érdekében  a 

program tervezetét közzétesszük az önkormányzat honlapján. 

 

A  véleményformálás  lehetőségét  biztosítja  az  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program  nyilvánosságra 

hozatala  is, valamint a megvalósítás  folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 

összehívása.  

 

A nyilvánosság  folyamatos biztosítására  legalább évente  tájékoztatjuk a program megvalósításában 

elért  eredményekről,  a  monitoring  eredményeiről  a  település  döntéshozóit,  tisztségviselőit,  az 

intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 

 

A  HEP  Fórum  által  végzett  éves  monitoring  vizsgálatok  eredményeit  nyilvánosságra  hozzuk  a 

személyes  adatok  védelmének  biztosítása  mellett.  A  nyilvánosság  biztosítására  az  önkormányzat 

honlapja  és  a  Szólád  televízió  áll  rendelkezésre.  Az  eredményekre  felhívjuk  a  figyelmet  az 

önkormányzat  különböző  rendezvényein,  beépítjük  kiadványainkba,  a  tolerancia,  a  befogadás,  a 

hátrányos helyzetűek  támogatásának  fontosságát  igyekszünk megértetni a  lakossággal, a  támogató 

szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 

 

Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum  létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 

támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak 

valamely felelőse 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 dolgozói 

megismerik és követik a HEP‐ben foglaltakat.  



 

 85 

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve dolgozói  minden ponton megkapják 

a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  

o Kötelessége  az  egyenlő  bánásmód  elvét  sértő  esetekben  megtenni  a  szükséges 

lépéseket,  vizsgálatot  kezdeményezni,  és  a  jogsértés  következményeinek 

elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a  HEP  IT  megvalósításának  koordinálása  (a  HEP  IT‐ben  érintett  felek  tevékenységének 

összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az  esélyegyenlőség  sérülésére  vonatkozó  esetleges panaszok  kivizsgálása  az önkormányzat 

felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és dolgozói 

- 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. 

Minden,  az  önkormányzattal  szerződéses  viszonyban  álló,  számára  szolgáltatást  nyújtó  fél 

felelőssége, hogy megismerje a HEP  IT‐t, magára nézve kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az 

elvárásainak,  amelyre  vonatkozó  passzust  a  jövőben  bele  kell  foglalni  a  szerződésbe.  Szükséges 

továbbá,  hogy  a  jogszabály  által  előírt  feladat‐megosztás,  együttműködési  kötelezettség  alapján  a 

települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők  ismerjék a HEP‐ot, annak megvalósításában 

aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 
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Érvényesülés, módosítás 

Amennyiben  a  kétévente  előírt  –  de  ennél  gyakrabban,  pl.  évente  is  elvégezhető  ‐    felülvizsgálat 

során kiderül, hogy a HEP IT‐ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül 

jelentést  kér  a  beavatkozási  terület  felelősétől,  amelyben  bemutatja  az  indikátorok  teljesülése 

elmaradásának  okait,  és  a  beavatkozási  tevékenységek  korrekciójára,  kiegészítésére  vonatkozó 

intézkedési  tervjavaslatát  annak  érdekében,  hogy  a  célok  teljesíthetők  legyenek.  A  HEP  Fórum  a 

beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 

képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP  IT végrehajtásáért felelős 

személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 

Az egyenlő bánásmód elvét  sértő esetekben  az HEP  IT  végrehajtásáért  felelős  személy megteszi  a 

szükséges  lépéseket,  vizsgálatot  kezdeményez,  és  intézkedik  a  jogsértés  következményeinek 

elhárításáról. 

Az HEP IT‐t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 

illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon  járulnak hozzá a kitűzött célok 

megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 
I.  Szólád Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának  szakmai és  társadalmi  vitája 

megtörtént.  Az  itt  született  észrevételeket  a  megvitatást  követően  a  HEP  Intézkedési  Tervébe 

beépítettük. 

 

II. Ezt követően Szólád Község Képviselőtestülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része 

az Intézkedési Terv) megvitatta és  86 /2013. (XI.26.) Kt. határozatával elfogadta. 

 

 

Szólád, 2013, november 26. 

 

                         Rózsás Elemér 

                          polgármester 
 
 
Szólád  Község  Önkormányzata  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programjának  partnerei  ismerik  a  Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
 

 

 



HEP elkészítési jegyzék2 
 

NÉV3  HEP részei4  Aláírás5 

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   

Egry Ágnes  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E   

Fónainé 
Skerlecz 
Zsuzsa 

R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E   

Fülöpné 
Király 
Györgyi 

R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E   

Györkös 
Ottóné 

R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E   

Gyurcsekné 
Prekáczka 
Etelka 

R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E   

Hekeli 
Klára 

R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E   

                                                            

2  Ez  a  jegyzék  – mint  a  HEP melléklete  –  szakmailag  is  bizonyítja,  hogy  a  HEP  széleskörű  egyetértésen  és  közös munkán  alapul,  és  nem  kizárólagosan  egy  „partneri  aláírással”  igazolt 
dokumentum 
3 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
4  A  jegyzék  oszlopaiba  kerülnek  a  HEP  egyes  tartalmi  részei,  ahol  az  adott  betű  karikázásával  jelezni  lehet,  hogy  az  adott  személy,  intézmény,  partner  az  elkészítésben  részt  vett, 
észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
5 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 
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Mikóné 
Fejes 
Ibolya 

R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E   

Rózsás 
Elemér 

R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E  R É T E   

                       

                       

 


