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

A település bemutatása 
 

Balatonújlak Balatonkeresztúrtól két és fél 
kilométerre fekszik, a takaros falu azonban 
már csak nevében idézi a magyar tengert, 
hiszen a napjainkban már nem a tóparton 
fekszik. A távolság azonban nem akadály a 
turisták számára, akik pár percnyi autózást 
követően megpillanthatják a Balatont. 
Nyaranta többen foglalkoznak itt 
üdültetéssel, hiszen a partközeli 
településekkel szembeni kedvező árak miatt 
keresettek a kiadó szobák 
 
 
 

 

Történelméről: 
A község határában feltárt leletekből arra lehet következtetni, hogy egykoron egy nagyobb 
pannon falu lehetett itt. Középkori múltjára utaló emlékek 1403-ban Vylek formában említik 
Balatonújlakot, birtokosa ekkor Gordovai Fancs László volt, aki a hűtlensége miatt bűnbeesett 
Tamás fiainak itteni uradalmát Zsigmond királytól kapta adományul. Az egykori falu 1550 
körül elpusztult, majd újból felépült. 1660-tól Sankó Miklós uradalmához tartozott, a család 
utóbb kihalt. 1715-ben mindössze kilenc háztartást írtak itt össze. 
1726-ban Harrach Rudolfnak adták a térséget. A földesúr a Rákóczi szabadságharc idején 
hadi szállításokból meggazdagodott és a királyi család által is pártfogolt német főrangú család 
elszármazottja volt. Tőle vásárolta meg Újlakot 1733-ban Hunyady István és Antal. Utóbbi 
ága később bárói, majd grófi címet kapott és felvette a Kéthelyi nevet. Bél Mátyás 1731-ben, 
somogyi útja alkalmával említi a települést, amely Kéthellyel együtt a Hunyadyaké volt. A 
település lélekszáma fokozatosan emelkedett, 1851-ben nyolcszáz katolikus vallású embert 
regisztráltak, a XX. század elején már több mint ezren éltek itt, akiknek fő megélhetési 
lehetőségét a mezőgazdaság adta. 
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Balatonújlakot nem kímélték a történelmi viharok, a II. világháború idején a frontvonal miatt 
a lakosságot Vörsre, Holládra illetve Balatonszentgyörgyre költöztették, s csak hosszú idő 
múlva térhettek vissza otthonaikba. A világégésben elhunyt újlakiak nevét egy emléktábla 
őrzi. A háborút követő évtizedekben a körzetesítések következtében a település a 
Balatonkeresztúri Községi Közös Tanácshoz tartozott, s csak 1993-ban alakult meg az önálló 
önkormányzat. Ma a falu a marcali kistérséghez tartozik, korábban Balatonlelléhez csapódtak, 
azonban a távolságok miatt ezen változtatni akartak a lakosok.  

 

Természeti adottság: 
• A Nyugati-övcsatorna a hatvanas évek óta kedvelt horgászhelynek számít a térségben. 

A Balatonból kifolyó vízben mindig is gazdag zsákmány várta a pecásokat. 

• A Balatonújlaki-hegy a kéthelyi Baglas nyúlványa, s ősidőktől termesztenek itt szőlőt, 
a XIX. században pedig számos pincét építettek fel, amelyek ma is megfelelő 
állapotban vannak. 

A jövő lehetősége lenne, ha a környék borászatait bekapcsolhatnák a balatoni borútba, hiszen 
a dombokon, nemes tőkéken terem a szőlő, amelyből bort készítenek a borászok. 
 
Közlekedés: 

• A 68-as főút könnyen megközelíthetővé teszi a Balatont, a környező városokat és 
Balatonújlaktól 10 percnyire lehet felhajtani a 68-as útról az M7-es autópályára. Ennél 
fogva az itt lakók könnyebben és gyorsabban eljuthatnak a fővárosba. 

• Szinte óránként állnak meg a távolsági buszok, s az 1,4 km-re lévő vasúti 
megállóhelyről Balatonszentgyörgy, illetve Somogyszob felé lehet utazhatni.  

 

Szolgáltatás, kereskedelem: 

A településen 2 élelmiszerüzlet, 2 presszó és egy vendéglátó egység (Kukorica Csárda) 
üzemel, ami tisztességes megélhetést biztosít a vállalkozóknak. A kereskedelmi egységek jól 
felszereltek, tágasak, bőséges árukészlettel rendelkeznek. A falu kényelmét szolgálja még a 
helyi Posta Hivatal is. Sajnos gyógyszertár nem üzemel, így a gyógyszereket a 3 km-re lévő 
Kéthely település gyógyszertárában lehet beszerezni, ami azonban nem okoz problémát, mert 
a falugondnoki szolgálat vállalja a gyógyszerek beszerzését azok számára, akik nem tudnak 
beutazni.   

 

Oktatás, közművelődés: 

• A helyi óvodás és iskoláskorú gyerekeket a falugondnoki busz szállítja Kéthely község 
oktatási intézményeibe, mert a településen az alacsony gyerekszám miatt óvoda és 
iskola nem működik.  

• A településen ifjúsági klub, konditerem, könyvtár és művelődési ház áll a lakosság 
rendelkezésére, ahol minden korosztály megtalálhatja az igényeinek megfelelő 
programot.    
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Demográfiai adatok 
1. sz. táblázat- Lakónépesség száma1  

                    
A táblázat adatai alapján elmondható, hogy Balatonújlak lakosságszáma 2007-2011-ig 
folyamatosan csökken, majd 2011-ben megáll a népesség fogyás és a lakosságszám 2013-ig 
stagnál. Ez a tendencia megyei és országos viszonylatban is jellemző. 2013-tól újabb 
népesség fogyás figyelhető meg, mely folyamatosan növekvő tendenciát mutat (1%-2%).2 
 

A település össz lakosságszámából a nők nagyobb arányt képviselnek, mint a férfiak, kivétel a 
15-59 éves korosztály, ahol az arány fordított. 60 éves kor felett azonban a nők száma már 
kétszerese a férfiak számának, ami a nagyobb férfi halandósággal és a nők születéskor várható 
magasabb élettartamával magyarázható. Országosan 60 év felett 1000 férfira jutó nők száma 
1587 fő.   
   
3. sz. táblázat- Öregedési index3 

         
Forrás: Teir, KSH- TSTAR 
 
 

                                                           
1 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás: http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) - 2015. 
április, népességstatisztika 2013-2015. 
2 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
3 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás: http://www.teir.vati.hu (2012 – 2014) 

             

  Fő Változás 

2007 528  NA 

2008 524 99 % 

2009 529 101% 

2010 515 97% 

2011 511 99% 

2012 511 100% 

2013 511 100% 

2014 507 99 % 

2015 493 97% 

Forrás: Teir, KSH- TSTAR 

 

                  2. sz. táblázat- Állandó lakónépesség 
  

fő % 
nők férfiak  összesen nők férfiak  

nő 284 227 511 56% 44% 
0-2 évesek     8     
0-14 éves 17 17 34 50% 50% 
15-17 éves 5 7 12 42% 58% 
18-59 éves 128 144 272 47% 53% 
60-64 éves 28 11 39 72% 28% 

65 év 
feletti 

86 48 134 64% 36%             
Forrás: Teir, KSH- TSTAR 
 

 

  
65 év feletti 

állandó lakosok 
száma (fő) 

0-14 éves korú 
állandó lakosok 

száma (fő) 

Öregedési 
index (%) 

2001 128 38 336,8% 
2008 128 38 336,8% 
2009 129 38 339,5% 
2010 128 36 355,6% 
2011 134 34 394,1% 
2012 128 37 345,9% 
2013 127 38 334,2% 
2014 127 36 352,7% 
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Az öregedési index jelzi, hogy 100 fő 14 éven alulira hány 65 év feletti fő jut, ami a 
településen átlagosan 350 főt jelent, ami az országos adat (108) háromszorosa.  
Mivel Balatonújlak lakossága folyamatosan öregszik, szükségszerű az idősek ellátására 
fokozottabb figyelmet fordítani. 
 
4. sz. táblázat- Belföldi vándorlások4 

            
Forrás: Teir, KSH- TSTAR 
 
A falura az elmúlt évtizedekben az elvándorlás volt a jellemző, ami napjainkra megállt, a 
település lakossága stagnált. Az elvándorlás főként a gazdasági válsággal és a helyi 
munkalehetőségek hiányával magyarázható. A 2012-es évet kivéve minden évben negatív az 
egyenleg, ami azt mutatja, hogy a falu a letelepedés szempontjából nem túl vonzó. 
 

A település adatainak összehasonlítása az országos adatokkal: 
Az országon belüli, valamint a nemzetközi vándorlási folyamatok eredményéből adódó 
népességváltozás nem egyformán érintette az ország egyes területeit.  
A vándorlási folyamatok legnagyobb nyertese az elmúlt évtizedben Pest megye volt, ahol a 
bevándorlási többlet eredményeként mintegy 150 ezer fővel gyarapodott a népesség.  Jóval 
kisebb mértékű, de pozitív, népességet növelő hatása volt a vándorlási egyenlegnek Győr-
Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Fejér, Csongrád, Vas, Heves, Zala, Somogy és Komárom-
Esztergom megyében.  
Forrás: KSH, Népszámlálás 2011. előzetes adatok 
Az éves elvándorlás a megyében meghaladja a bevándorlást. Az ezer főre jutó bevándorlási 
különbözet tovább nőtt, az érték 2012-ben –1,8 fő volt. Az évek óta megfigyelhető negatív 
vándorlási különbözet oka elsősorban az országos átlagnál alacsonyabb bruttó 
átlagkeresetben, az egy főre jutó GDP kedvezőtlen alakulásában, a munkanélküliség országos 
szintet meghaladó arányában és a beruházások alacsony számában keresendő. 
Forrás: Somogy megye lakosságának népegészségügyi helyzete 2014.5 
 
5. sz. táblázat- Természetes szaporodás 

        
Forrás: Teir, KSH- TSTAR 
 
A településen az országosan is jellemző kettős öregedési folyamat figyelhető meg: 

• a reprodukciós szint alacsony, mert egyre kevesebb vagy azonos számú gyermek 
születik, 

• egyre többen érik meg az öregkort, mert a halálozások száma folyamatosan csökken, 
és a születéskor várható élettartam növekszik (nők: 75 év, férfiak: 66 év). 

                                                           
4 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás: http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) 
5 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 

  
állandó jellegű 
odavándorlás 

elvándorlás egyenleg 

2008 7 10 -3 
2009 10 3 7 
2010 5 10 -5 
2011 12 18 -6 
2012 22 13 2 
2013 7 8 -8 

  
élve születések 

száma 
halálozások 

száma 
természetes 

szaporodás (fő) 
2008 2 10 -8 
2009 2 13 -11 
2010 1 8 -7 
2011 2 7 -5 
2012 3 5 -2 
2013 2 11 -9 
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Értékeink, küldetésünk 
 
Az esélyegyenlőségi program célja, hogy Balatonújlak olyan településsé váljon, ahol senki 
nem tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját védett 
tulajdonságai alapján, ahol minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, 
valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az önkormányzat és intézményei által nyújtott 
szolgáltatásokhoz. Az esélyegyenlőség és egyenlő hozzáférés biztosításán túl egyes 
társadalmi csoportok esetében olyan támogató lépések megtételére van szükség, melyek az 
esélyegyenlőség előmozdítását szolgálják. Kiemelt feladatként kezeljük: a hátrányos 
helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak csökkentését, foglalkoztatási esélyeinek javítását. 
 

Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Balatonújlak település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával 
érvényesíteni kívánja: 
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a 
közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, 
szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, 
 az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése 
érdekében szükséges intézkedéseket.  
A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében 
együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 
arányát, valamint helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz 
történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező 
problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és 
azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését 
az HEP IT tartalmazza. 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 
javítása szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, 
ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a 
hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján 
végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási 
rendeletei,  

� a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

� a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 
(VI.5.) EMMI rendelet 
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

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

� a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (továbbiakban: Flt.) 

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

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

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

előírásaira. 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 
 
- Balatonújlak Község Önkormányzati Képviselő-testületének 19/2005.(XI.29.) számú 
rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról. 
- Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 6/2007.(III.26.), a 
11/2007.(V.29.), 5/2008.(III.26.), 3/2009.(II.16.), és a 2/2010.(I.25.) önkormányzati 
rendelettel módosított, 4/2006. (III.29.) rendelete a pénzben és természetben nyújtandó 
szociális ellátásokról. A rendelet alapján: 

1. pénzbeli ellátások:   3. személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 
- időskorúak járadéka    - étkeztetés 
- aktív korúak ellátása    - házi segítségnyújtás 
- lakásfenntartási támogatás    - nappali ellátás 
- ápolási díj      - családgondozás 
- átmeneti segély     - 2013. 07. 01-től gyermekjóléti szolgáltatatás 
- családalapítási támogatás 
- temetési segély 
- szociális kölcsön 

2. természetbeni: - közgyógyellátás,  
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6A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintően 2015. január 1-jétől illetve 
március 1-jétől ismét jelentős változások történtek.  

• Az állami  és az önkormányzati  segélyezéssel kapcsolatos feladatok élesen 
elválasztásra kerültek: 
- Egységesedtek a segélyezéssel kapcsolatos hatáskörök; 
- Módosult a szociális törvény alapján kötelezően biztosítandó ellátások köre; 
- Bővült az önkormányzatok mozgástere az általuk nyújtott ellátások 

meghatározásában.  
• Átalakul a finanszírozás rendszere. 

A kapcsolódó törvény-módosításokat a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének 
megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény tartalmazza. 
 Néhány kisebb, jogalkalmazást elősegítő módosítás 2015. január 1-jén, az átalakítást érintő 
fő szabályozási elemek március 1-jén léptek hatályba.  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 2015. március 1-
jén hatályba lépő 132.§ (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást kap a települési 
önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott 
ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. 
2015. március 1-jétől a lakásfenntartási támogatásra, adósságkezelési szolgáltatásra, 
méltányossági közgyógyellátásra, a méltányossági ápolási díjra vonatkozó szabályozás 
hatályon kívül helyezésre kerül az Szt-ből. Ettől az időponttól kezdődően – az átmeneti 
szabályokban foglaltak kivételével – ezen ellátások biztosítása ebben a formában az Szt. 
alapján nem lehetséges.  
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési 
támogatás.  E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, 
rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást.  
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózóan 
sorolja fel.  
 
 Az ellátórendszer 2015. március 1-jei átalakításához kapcsolódó változások 
A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggésben az állam és az 
önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakult: 
A korábban jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal 
hatáskörébe került. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg: 

- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás a korábban 
rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá). 

Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán túl továbbra is a 
járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök: 

- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel 
megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj), 

- időskorúak járadéka,  
- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás, 
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. 

 
A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott, és 100 %-ban központi költségvetési forrásból 
kifizetett szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az 
önkormányzatok döntenek az ún. települési támogatás keretében. 

                                                           
6 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény módosításából eredő változás miatt - hatályos 2015. január 1-től 
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A módosítás az Szt. által jelenleg szabályozott ellátások közül az alábbiakat érinti, ezekre 
vonatkozóan az Szt. 2015. március 1-jétől nem tartalmaz szabályozást: 

- lakásfenntartási támogatás 
- adósságkezelési szolgáltatás 
- méltányossági ápolási díj 
- méltányossági közgyógyellátás. 

A fentieken túl az önkormányzati segély is átalakul: a rendkívüli élethelyzetre tekintettel is a 
települési támogatás keretében nyújtható  támogatás.  
A rendelet tárgyi hatálya az alábbi támogatásokra terjed ki, amely egyben az önkormányzat 
döntése alapján a települési támogatásokat cél szerint is meghatározza.  
 
Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 3/2015.(II.24.) önkormányzati 
rendelete  a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól az alábbi ellátásokat 
állapítja meg: 
A képviselő-testület szociális rászorultság esetén a jogosult számára 

 a) települési támogatást    
   aa) ápolási támogatást, 
   ab) gyógyszertámogatást, 
   ac) temetési támogatást, 
   ad) rendkívüli települési támogatást,   
   ae) beiskolázási támogatást, 
   af) családalapítási támogatást, 
   ag) lakhatási támogatást, 

 b) köztemetést 
      c) Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatást állapít meg az Szt. 45. §-ában és 48. §-ában 
foglaltak figyelembevételével e rendeletben meghatározott feltételek szerint. 

 

Szociális szolgáltatások 
26. § A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásként az 
önkormányzat falugondnoki szolgáltatást, a Kéthely és Környéke Szociális Társulással kötött 
ellátási szerződés alapján étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, nappali ellátást, 
gyermekjóléti szolgáltatást, a Marcali Kistérség Többcélú Társulással kötött ellátási szerződés 
alapján pedig támogató szolgáltatást és bölcsődei ellátást biztosít. 

27. § (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében enyhíti a település intézményhiányából eredő 
hátrányait, biztosítja az alapvető szükségletek kielégítését célzó szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, valamint az egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást, valamint segíti az 
egyéni és a közösségi szintű szükségletek teljesítését. 

(2) A falugondnoki szolgálat feladatairól, működtetéséről az önkormányzat külön rendeletben 
rendelkezett. 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 
 

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

 

- Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott évre vonatkozó 
költségvetési koncepcióját minden évben elkészítette és elfogadta. 

- Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011-2014. 
évekre szóló gazdasági programját elkészítette és jóváhagyta, az alábbi területeket 
kiemelve: helyi gazdaság, befektetés-ösztönzés, kommunális feladatok, lakáshelyzet, 
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szociálpolitika, családok támogatása, oktatás-nevelés, egészségügy, településfejlesztés, 
villamosenergia-ellátás, gázszolgáltatás, közszolgálattátások, adópolitika, kultúra, 
művészetek, közgyűjtemények, sport, civil kapcsolatok, egyházak, kisebbségek. 2011-2014. 
évekre tervezett beruházások: a település kerékpáros és gyalogos közlekedésének javítása, 
belvíz- és csapadékvíz-elvezetés rekonstrukciója, újak építése, központban pihenőpark 
létesítése, önkormányzati épületek felújítása, mezőgazdasági külterületi utak állapotának 
javítása. 

- A Képviselő-testület elfogadta a település 2015-2019. évekre vonatkozó gazdasági 
programját. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza 
mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, 
 a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi 
területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelező és 
önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.  
- A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a 

munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika 
célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 
megoldásokat.7 

- Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendezési tervvel rendelkezik. 
A tervben úgy kívánják szabályozni a település további fejlődését,  
hogy segítse a vállalkozások megerősödését, megtelepülését, továbbá kereskedelmi-ipari 
övezetet kívánunk kialakítani. 

- Balatonújlak Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú 
Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Programját (2008). megismerte és elfogadta. 
A Marcali Többcélú Kistérségi Társulás a Közoktatási Esélyegyenlőségi Programban 
különösen kiemelt hangsúlyt helyez az alábbiakra: 

- a közoktatási intézmények rendszeres és korszerű ellenőrzése, 
- az intézményhálózat racionális működése, a működés hatékonysága, az intézmények 

kihasználtsága, 
- a felújítási és az eszközfejlesztési ütemterv megvalósítása, 
- az esélyegyenlőség és a gyermekérdek mindenekfelett való biztosítására, a 

veszélyeztetettség kialakulását megakadályozó prevenciós tevékenységekre, 
- a tanulók egyenlő hozzáférésének biztosítása a minőségi oktatáshoz, 
- szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülése, 

a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók 
esélyegyenlőségének biztosítása és segítése az oktatási-nevelési munka során, 
mindenki számára elérhető szolgáltatások bevezetése, a meglévő hátrányok 
csökkentése, az iskolai sikeresség javítása, a megfelelő pályaválasztás támogatása, 

- diszkriminációmentesség, valamint az oktatási és társadalmi integráció támogatása. 
- Balatonújlak Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Marcali Többcélú Kistérségi 
Társulása által elkészített közoktatási fejlesztési tervet a 2007-2013. évekre vonatkozóan 
elfogadta.  
A Marcali Többcélú Kistérségi Társulás települései külön-külön adtak megbízást e tervek 
elkészítésére, illetve kértek tanácsadót a minisztériumtól elkészítésükhöz. 
A közoktatási fejlesztési tervben általános célként fogalmazták meg a kistérség egészére 
nézve az alábbiakat: 

- A hátrányos megkülönböztetés megszűntetését, az esélyegyenlőség biztosítását a 
hátrányos helyzetű csoportok számára, az összetartó, szolidáris társadalom erősítését. 

- Gazdasági területen a minimális forráshoz való jog biztosítását. 

                                                           
7 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
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- A megfelelő pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás biztosítását, 
valamint a kistérség területén működő intézményekben a különböző 
közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítását. 

- Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében össze kell hangolni a foglalkoztatási, az 
oktatási, az egészségügyi, a szociális igazgatási, területfejlesztési célokat. 

 
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

- Balatonkeresztúr – Balatonújlak – Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzatok 
Képviselő-testületei között Intézményfenntartói Társulási Megállapodás Általános 
Iskola közös üzemeltetésére és fenntartására. 

- Balatonmáriafürdő – Balatonkeresztúr – Balatonújlak Községi Önkormányzatok 
Képviselő-testületei között létrejött Intézményfenntartói Társulási Megállapodás 
óvoda közös üzemeltetésére.  

- Balatonújlak Község Önkormányzata 2012. szeptember 1-jétől kivált a társulásból és 
Kéthely Község Önkormányzatával kötött megállapodást. 

- Társulási megállapodás Családsegítő Központ közös fenntartására. 
- Együttműködési Megállapodás Marcali Város Önkormányzatával a folyékony 

hulladék közszolgáltatásra. 
- Együttműködési Megállapodás Védőnői Szolgálat közös működtetésére 

(Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr, Balatonújlak). 
- Somogy Megyei Önkormányzatok Munka-, Tűzvédelmi és Adótanácsadói Társulása. 
- Marcali Hatósági-igazgatási Társulás (szabálysértés, birtokvédelem, kereskedelmi 

igazgatás, építésügyi, végrehajtás). 
- Marcali Többcélú Kistérségi Társulás. 
- Lengyeltóti Vizi Társulat. 
- Gyermekjóléti és Mikrotérségi Társulás. 
- Önkormányzatok Szociális Mikrokörzeti Társulása, amelynek a neve 2013. július 1-

jétől Kéthely és Környéke Szociális Társulás. 
 

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

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésénél a TeIR (Országos Területfejlesztési és 
Területrendezési Információs Rendszer), a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) és az 
önkormányzat valamint intézményei által feldolgozott adatokat használtuk fel.  
A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésének időpontjában a KSH 2011. évi 
népszámlálási adatai még nem kerültek feldolgozásra, ezért friss információk nem álltak 
rendelkezésünkre és a táblázatoknál csak a 2011-ig terjedő időszak adataival tudtunk 
dolgozni, 8a felülvizsgálat során azonban igyekeztünk pótolni a 2013-ig terjedő adatokat. 
 
Adathiányok az alábbi területeken mutatkoztak: 

- általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma 
- a felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 
- nők részvétele a foglalkoztatást segítő és képzési programokban 
- nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
- megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyekről adatok 
- fogyatékos személyekről adatok 

                                                           
8 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
 
A mélyszegénység megítélése, behatárolása országtól függően más és más. Az ENSZ által 
használt abszolút mélyszegénységi küszöb szerint például ebbe a csoportba tartozók 
kevesebb, mint 1 dollárból élnek naponta. Ez a mérőszám elsősorban a fejlődő országokra 
jellemző, a fejlett világban, más mutatókat használnak. Európában szegénynek számítanak a 
medián jövedelmek 60 %-ánál kevesebből élők. Ez Magyarországon 46.000 forint havi 
jövedelmet jelent. Már 20 éve a KSH által összegyűjtött adatok alapján, nyilvánosságra 
hozzák évente, hogy mennyi a létminimumnak az összege a következő évre várhatóan. A 
létminimum akkora összeg, amivel ki lehet húzni a hónap végig anélkül, hogy élelemben 
szenvednénk hiányt, vagy a kilakoltatástól kellene félnünk. Ha ki akarjuk számolni a 
létminimumot, akkor ugyan úgy, mint eddig a normatív számítást használjuk erre a célra. Ez 
az élelmiszerfogyasztás aktuális értékén alapszik. Ahhoz, hogy ki tudjuk számolni a hivatalos 
számokat, figyelembe kell venni az Országos Élelmezési és Táplálkozási intézet által 
összerakott élelmiszerkosár tartalmát. Ennek a tartalma alatt az a szükséglet érthető, ami még 
belefér a társadalmi normákba. Ez alatt értendő az alultápláltság és a mély szegénység. Ez a 
réteg a népesség 30-35 %-át teszi ki, köztük 850.000 gyermek. Ekkora tömeget a 
szociálpolitika képtelen eltartani, így a mélyszegénység határát a minimál nyugdíj 28.500 
forintos havi összege alatti jövedelműeknél húzzák meg. 
  
A létminimum alakulása az elmúlt években a következőképpen alakult: 

1. 2006-ban 60.128 Ft 
2. 2007-ben 66.271 Ft 
3. 2008-ban 71.736 Ft 
4. 2009-ben 75.024 Ft 
5. 2010-ben 78.736 F 
6. 2011-ben 83.941 Ft 
7. 2012-ben 85.960 Ft 
8. 2013-ban 87.510 Ft 
9. 2014-ben 87.351 Ft 

Az látható, hogy a létminimum folyamatosan növekszik, illetve az is jól látszik, hogy a 
növekedés volumene egyre alacsonyabb. Az adatokat jobban megnézve látható, hogy a 
növekedés az inflációhoz kapcsolódik, ami természetesen nem jelenti azt, hogy pontosan 
annyit emelkedik, de azt igen, hogy annak értékétől csak kis mértékben tér el.9 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet10 
 adóerő-képesség a településen képződő SZJA 

2008. 2566928 33250000 
2009. 1514996 39087500 
2010. 1657852 42300000 
2011. 1657852 39000000 
2012. 1567132 40880000 
2013. 1567132 3270400 
2014. 2095450 NA 

Forrás: Önkormányzati adatok 
 
A gépjárműadó fizetésre kötelezett személygépkocsik száma: 208 db.  

                                                           
9 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
10 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás: Balatonújlak Község Önkormányzat 2015. 
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A településen lévő lakóházak száma évek óta stagnál. Sajnos településünkön új lakóházak 
évek óta nem épülnek, meglévő lakóházaik bővítésével próbálják lakosaink lakásigényüket 
kielégíteni. A gazdasági válság hatására leállt a lakossági hitelfelvétel, az önerő pedig kevés 
az új házak felépítésére. Jelenlegi önkormányzati rendeletünk az új ház építése mellett 
támogatja a lakosság lakóház építési/bővítési/korszerűsítési/vásárlási törekvéseit.  
Sajnos az elöregedő lakosság miatt egyre több az elhagyott ház, az üresen álló telek. Az 
önkormányzat bérlakással nem rendelkezik. 
 
  3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi 
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi 
IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre 
jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek 
változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az 
elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 
3.2.1. sz. táblázat- Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma11 

          
Forrás: Teir, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
A nyilvántartott álláskeresők száma a 15-64 év közötti lakónépesség számához viszonyítva 
átlagosan 8 %-ot tesz ki. A nyilvántartott álláskeresők száma nemek szerinti bontásban, a nők 
esetében magasabb.  

 
3.2.2. sz. táblázat- Regisztrált munkanélküliek száma korcsoportonként 12 

Álláskereső az a személy, aki: a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel 
rendelkezik, és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és öregségi 
nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem részesül, és alkalmi 
foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll és egyéb 
kereső tevékenységet nem folytat, és elhelyezkedése érdekében az illetékes kirendeltséggel 
együttműködik, és akit az illetékes kirendeltség álláskeresőként nyilvántart. 
A nyilvántartott álláskeresők száma a 2008-as évet alapul véve 2009-ben növekedést mutat, 
majd 2011-ig csökkenő tendenciát. A 2012-2013-as években 3, illetve 2 fővel nőtt a 
nyilvántartott álláskeresők száma a 2011-es évhez képest. Álláskeresők átlagos száma 27 fő.13 
Mivel a településen magas a rehabilitációs járadékban (rokkantsági ellátásban) részesülők 
száma, ezért az 56-60, és a 61 fő feletti korosztályban 1 főt érint a munkanélküliség. A 20 
éves és fiatalabb korosztály esetében nincs munkanélküli, ami azt jelenti, hogy jók az 
elhelyezkedési esélyeik, de meg kell jegyezni, hogy a középiskola elvégzése után a 
településre már nem költöznek vissza. 

                                                           
11 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) 
12 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) 
13 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 

év  

15-64 év közötti 
lakónépesség (fő) 

nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi  összesen nő férfi összesen 
fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 187 171 358 15 8,0% 12 7,0% 27 7,5% 
2009 190 172 362 15 7,9% 18 10,5% 33 9,1% 
2010 181 170 351 17 9,4% 15 8,8% 32 9,1% 
2011 181 162 343 16 8,8% 7 4,3% 23 6,7% 
2012 180 167 347 15 8,3% 11 6,6% 26 7,5% 
2013 174 168 342 10 5,7% 15 8,9% 25 7,3% 
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Forrás: Teir, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  

 
3.2.3. sz. tábla- A munkanélküliek és 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma 14 
 

 
Forrás: Teir, Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal 

 
A táblázatból megállapítható, hogy a regisztrált munkanélküliek 50 %-a 180 napnál régebben 
regisztrált munkanélküli, a nemek szerinti bontásban a nők száma magasabb. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) 

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 
nyilvántartott 

álláskeresők száma 
összesen 

fő 27 33 32 23 
 

26 
 

25 

20 éves és fiatalabb 
fő 0 0 0 0 2 1 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  0,2% 

21-25 év  
fő 4 5 0 1 3 4 
% 14,8% 15,2% 0,0% 4,3%  0,8% 

26-30 év 
fő 1 8 5 4 4 3 
% 3,7% 24,2% 15,6% 17,4%  0,6% 

31-35 év 
fő 3 3 5 3 4 4 
% 11,1% 9,1% 15,6% 13,0%  0,8% 

36-40 év 
fő 7 5 5 1 3 3 
% 25,9% 15,2% 15,6% 4,3%  0,6 

41-45 év 
fő 4 5 7 7 3 8 
% 14,8% 15,2% 21,9% 30,4%  16% 

46-50 év 
fő 5 4 5 2 2 1 
% 18,5% 12,1% 15,6% 8,7%  0,2% 

51-55 év 
fő 2 2 4 5 4 1 
% 7,4% 6,1% 12,5% 21,7%  0,2% 

56-60 év 
fő 1 1 1 0 1 0 
% 3,7% 3,0% 3,1% 0,0%  0 

61 év felett 
fő 0 0 0 0 0 0 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 

év  

nyilvántartott/ 
regisztrált 

munkanélküli 
180 napnál régebben regisztrált 
munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi  
össze- 
sen 

nő férfi  
össze- 
sen 

Nő férfi 
össze- 
sen 

2008 15 12 27 8 5 13 53,3% 41,7% 48,1% 
2009 15 18 33 8 8 16 53,3% 44,4% 48,5% 
2010 17 15 32 10 6 16 58,8% 40,0% 50,0% 
2011 16 7 23 7 4 11 43,8% 57,1% 47,8% 
2012 15 11 26 4 0 4 26,6% 0% 15,3% 
2013 10 15 25 2 4 6 20% 26,6% 24% 
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3.2.4. sz. táblázat- Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 
nemenként15 
 

 
Forrás: Teir, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 

 

A 18-29 évesek közül a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma összességében 1-3 fő 
között mozog, amelyből 2010. évben 2 fő volt nő, a férfiak száma 2008-2010. évek között 
stagnált, végig 1 fő volt. A pályakezdők alacsony létszámából eredően megállapíthatjuk, hogy 
a fiatalok elhelyezkedési aránya nagyon jó. 

 
b) Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatása 

      3.2.5. számú táblázat – Alacsonyan iskolázott népesség16 

év  

15 éves és idősebb 
lakosság száma 

összesen 

15-X éves legalább 
általános iskolát 
végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők 15-x évesek száma  

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 
2001 490 245 245 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
2011 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
2012 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
2013 342 174 168 4 3 1 0 NA NA NA NA NA 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás, önkormányzati adatgyűjtés 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésekor csak a 2001. évi népszámlálási adatok 
állnak rendelkezésre, 2013. évben a 2011. évi népszámlálási adatok még nem kerültek 
feldolgozásra. 

 
3.2.6. számú táblázat- Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint17 

   
Forrás: Teir, Nemzeti  
Munkaügyi Hivatal 
 

                                                           
15 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) 
16 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) 
17 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012 – 2013) 

év  
18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő 

álláskeresők száma 
nő férfi  összesen nő Férfi összesen 
fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 40 38 78 0 0,0% 1 2,6% 1 1,3% 
2009 40 38 78 0 0,0% 1 2,6% 1 1,3% 
2010 40 37 77 2 5,0% 1 2,7% 3 3,9% 
2011 39 30 69 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
2012 34 25 59 4 12% 0 0% 4 7% 
2013 35 25 60 2 6% 3 12 5 8,3% 

év 

nyilván-
tartott 

álláskeresők 
száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 
végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 

8 általánosnál 
magasabb 

iskolai 
végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 
2008 27 2 7,4% 10 37,0% 15 55,6% 
2009 33 1 3,0% 13 39,4% 19 57,6% 
2010 32 2 6,3% 11 34,4% 19 59,4% 
2011 23 1 4,3% 8 34,8% 14 60,9% 
2012 26 1 3,8% 7 27% 18 69% 
2013 25 0 0 4 16% 21 84% 
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A nyilvántartott álláskeresőknek átlagosan 58 %-a 8 általánosnál magasabb iskolai 
végzettséggel rendelkezik, 36 %-a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, és 6 %-nak 
van 8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettsége. 
3.2.7. számú táblázat- Felnőttoktatásban 3.2.8. számú táblázat- Felnőttoktatásban résztvevők száma  
résztvevők                                                        középfokú iskolában18  
 

      év 

általános  
iskolai 
felnőtt 

oktatásban 
résztvevők 

száma 

8. évfolyamot 
felnőtt 

oktatásban 
eredményesen 

elvégzők 
száma 

fő Fő % 
2009 0 0 0 
2010 0 0 0 
2011 0 0 0 
2012 0 0 0 

    A településen 2009-2013-ig sem 
általános iskolai, sem középfokú felnőttoktatásban nem vettek részt. 

c) közfoglalkoztatás 
3.2.9. számú táblázat – Közfoglalkoztatásban résztvevők száma19 

Forrás: önkormányzat adatai 
A közfoglalkoztatásban résztvevők száma a település aktív korú lakosságának a 3 %-a, ebből 
a romák száma 2-4 fő, amely az aktív korú roma lakossághoz képest átlagosan 8 %. 
 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb 
tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, 
lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási progr.) 

3.2.10. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja, vállalkozások20 

év 

regisztrált 
vállalko-

zások 
száma a 

településen 

Kiskeres-
kedelmi 
üzletek 
száma 

vendég-
látó-

helyek 
száma 

állami 
szektorban 
foglalkozta-
tottak száma 

kivetett 
iparűzési 

adó 

befizetett 
iparűzési 

adó 

működő 
foglalkoz-

tatási 
progra-

mok 
száma 

helyben 

foglalkoz-
tatási 

progra-
mokban 

részt 
vevők 
száma 

2008 43 2 4 3 1000 Ft 2394  Ft NA  NA  
2009 39 2 4 3 2000 Ft 2813  Ft  NA NA  
2010 41 2 3 3 2000 Ft 2867  Ft 1 6 
2011 40 2 3 3 1500 Ft 2198 Ft 1 9 
2012 38 2 3 3  NA NA  1 7 
2013 19 4 3 7 2000 Ft 2200 Ft 1 8 

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai 

                                                           
18 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2013) 
19 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2013) 
20 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2013) 

 év 

középfokú 
felnőtt-

oktatásban 
résztvevők 
összesen 

szakiskolai 
felnőtt-

oktatásban 
résztvevők 

szakközép-
iskolai  
felnőtt-

oktatásban 
résztvevők 

gimnáziumi 
felnőtt-

oktatásban 
résztvevők 

fő fő % fő % fő % 
2009 0 0 0 0 0 0 0 
2010 0 0 0 0 0 0 0 
2011 0 0 0 0 0 0 0 
2012 0 0 0 0 0 0 0 
2013 0 0 0 0 0 0 0 

év 

Közfoglalkoztat
ásban 

résztvevők 
száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztat
ásban résztvevő 
romák/cigányok 

száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák aránya 
az aktív korú roma/cigány 

lakossághoz képest 
2010 6 2% 2 6% 
2011 9 3% 4 12% 
2012 7 3% 2 6% 
2013 7 2% 3 4% 
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A regisztrált vállalkozások száma a település összlakosságához képest magas, a 
kiskereskedelmi üzletek száma 2 db, a vendéglátóhelyek száma 3-4 db. A 
közmunkaprogramok száma 1 db, amelyben a település lakosai közül 6-9 fő vett részt. 
 
3.2.11. számú táblázat – Foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – közlekedés 

  

elérhetőség 
átlagos 
ideje 

autóval 

autóbusz 
járatpárok 

száma 
munka-
napokon 

átlagos 
utazási idő 
autóbusszal 

vonat 
járatok 
átlagos 
száma 

munka-
napokon 

átlagos 
utazási idő 
vonattal 

Kerékpárúton 
való 

megközelíthetőség 

átlagos 
utazási 

idő 
kerék-
páron 

Leg- 
közelebbi 
centrum 

15 perc 10 30 perc nincs  --- nincs 90 perc 

Megye-
székhely 

70 perc 3 120 perc nincs  --- nincs  340 perc 

Főváros 150 perc 1 180 perc nincs  --- nincs  580 perc 

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai 
 
Községünkből elsősorban Marcaliba járnak be az aktív korúak dolgozni. A bejárás 
autóbusszal, illetőleg személygépjárművel oldható meg. Vasúti közlekedés nincs, a fővárosba 
és a megyeszékhelyre a Balatonmáriafürdői vasútállomásról lehet eljutni. 
Kaposvárra, a megyeszékhelyre közlekedő autóbusz járatpárok száma 3 db. 
Kerékpárral csak a legközelebbi centrum közelíthető meg, a nagy távolságok miatt (Marcali).  
Jelenleg nincs a településen kiépült kerékpárút, de közeljövőben elkészül a Marcali – 
Balatonkeresztúr közötti kerékpárút, amellyel elérhető lesz a Balaton körüli bringa körút is. 21 
A tervezett kerékpárút 2015-re elkészült, de csak Marcali- Kéthely- Balatonújlak 
kereszteződésig. 
 

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

 
3.2.12. A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – fiatalok 

 
  van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a településen 

 igen 

- „ Első munkahely garancia” központi program 
- TÁMOP 1.1.2. „Decentralizált programok a hátrányos 

helyzetűek foglalkoztatásáért” 
- Pályakezdők munkatapasztalat szerzésének támogatása 
- START kártya programok 
- vállalkozóvá válási támogatás 
- munkahelyvédelmi akció terv 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a vonzásközpontban 

 igen 

-  „ Első munkahely garancia” központi program 
- TÁMOP 1.1.2. „Decentralizált programok a hátrányos 

helyzetűek foglalkoztatásáért” 
- Pályakezdők munkatapasztalat szerzésének támogatása 
- START kártya programok 
- vállalkozóvá válási támogatás 
munkahelyvédelmi akció terv 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok a 
településen 

 igen 
-  TÁMOP 1.1.2. „Decentralizált programok a hátrányos 

helyzetűek foglalkoztatásáért” 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok a 
vonzásközpontban 

 igen 
-  TÁMOP 1.1.2. „Decentralizált programok a hátrányos 

helyzetűek foglalkoztatásáért” 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

                                                           
21 Felülvizsgálattasl kapcsolatos adatkiegészítés. 
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f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi 
foglalkoztatási programok) 
 
A felnőttképzésre vonatkozóan a településen nem tudtunk adatot gyűjteni. 
 
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 
intézményekben történő foglalkoztatása 
 
Mélyszegénységben élő romákat a településen, a saját fenntartású intézményekben nem 
foglalkoztatunk.  
 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 

Hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén nem tudunk. 
 

 

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

 
3.3.1. számú táblázat – álláskeresési segélyben részesülők száma22 
 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 
 

A 15-64 év közötti lakónépességből a segélyben részesülők száma átlagosan 3,5 %. 
 
 
3.3.2. számú táblázat – Járadékra jogosultak száma23 

 

  
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
A nyilvántartott álláskeresőkből álláskeresési járadékra jogosultak átlagos száma: 26 %. 
 
                                                           
22 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012-2013) 
23 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2013) 

év 

15-64 év 
közötti 

lakónépesség 
száma 

segélyben 
részesülők fő 

segélyben 
részesülők % 

2008 358 15 4,2% 
2009 362 16 4,4% 
2010 351 13 3,7% 
2011 343 6 1,7% 
2012 347 5 1,4% 
2013 342 5 1,5% 

év 

nyilvántartott 
álláskeresők 

száma 

álláskeresési járadékra 
jogosultak  

fő fő % 
2008 27 7 25,9% 
2009 33 7 21,2% 
2010 32 9 28,1% 
2011 23 5 21,7% 
2012 21 7 33,3% 
2013 25 1 4% 
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3.3.3. számú táblázat – Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek száma24 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 
 
 
A rendszeres szociális segélyben részesülők száma csökkenő tendenciát mutat, a 
foglakoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma átlagosan 6 fő. 
Olyan személy, aki a 30 nap munkaviszonyt nem tudat igazolni és az FHT-tól elesett, nem 
volt. Nem volt továbbá olyan személy sem, akitől helyi önkormányzati rendelet alapján 
megvonták volna a támogatást. 

 
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a 
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a 
településen fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket 
és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a 
lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 
 
3.4.1. számú táblázat - Lakás állomány25 
 

db összes lakásállomány 
 

bérlakás állomány 
szociális lakásállomány 

egyéb lakáscélra használt nem 
lakáscélú ingatlanok 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körül-
ményeket 
biztosító 
lakások 
száma 

 

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülmények
et biztosító 

lakások 
száma 

 

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

 

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

2008 261 0 0 0 0 0 0 0 
2009 261 0 0 0 0 0 0 0 
2010 261 0 0 0 0 0 0 0 
2011 261 0 0 0 0 0 0 0 
2012 261 0 0 0 0 0 0 0 
2013 262 0 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
 
Az összes lakásállomány évek óta stagnáló adatokat mutat. Településünk közmű ellátása jó. 
Rendelkezünk teljes kiépítettségű víz- és szennyvízhálózattal, gáz- és villamoshálózattal, van 
vezetékes telefonhálózatunk és működik e-pont szolgáltatás is. 

 
                                                           
24 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2013) 
25 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2013) 
 

év 

rendszeres szociális 
segélyben 

részesülők   

Foglalkoztatást 
helyettesítő 
támogatás 

(álláskeresési 
támogatás) 

Azoknak a 
száma, akik 30 

nap 
munkaviszonyt 

nem tudtak 
igazolni és az 

FHT 
jogosultságtól 

elesett  

Azoknak a 
száma, akiktől 
helyi önkor-

mányzati 
rendelet 
alapján 

megvonták a 
támogatást 

fő 
15-64 

évesek %-
ában 

fő 
munka-

nélküliek 
%-ában 

2008 8 2,23 7 26 0 0 
2009 8 2 5 15 0 0 
2010 6 2 6 19 0 0 
2011 3 1,7 0 0 0 0 
2012 3 0,8 0 0 0 0 
2013 1 0,3 4 1,1 0 0 
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a) bérlakás-állomány 
 

A településen bérlakás állomány nincs. 

 
  b) szociális lakhatás 
 
A településen szociális lakásállomány nincs. 
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 
 
A településen egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan nincs. 
 

  d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 
 
Balatonújlak településen feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzet nincs, hajléktalan személyek 
a községben nem tartózkodnak. 

 

e) lakhatást segítő támogatások 
 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 6/2007.(III.26.), a 
11/2007.(V.29.), 5/2008.(III.26.), 3/2009.(II.16.), és a 2/2010.(I.25.) önkormányzati 
rendelettel módosított, 4/2006. (III.29.) rendelete a pénzben és természetben nyújtandó 
szociális ellátásokról 15. §-a szabályozza a szociális kölcsön felvételét, amely lakásépítésre, 
bővítésre, korszerűsítésre, illetőleg felújításra igényelhető évente egy alkalommal legfeljebb a 
mindenkori öregségi nyugdíj minimum háromszorosának megfelelőösszeg erejéig azt a 
rászoruló személyt,  
 a.) akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum 
mindenkori összegét eléri, de annak kétszeresét nem haladja meg. 
 b.) rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.  

  
3.4.3. számú táblázat – Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők 
 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 
 
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás tagjai 
által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos 
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 
A növekedés okai: 2011. évben megszűnt a gázár támogatás, amely helyett lakásfenntartási 
támogatást igényeltek a rászorulók, másrészt a jogszabályban meghatározott jövedelemhatár 
megváltozott, amely miatt többen lettek jogosultak a támogatásra. 

 

év 

lakásfenntartási 
támogatásban 
részesítettek 

száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban 

részesülők száma 

2008 0 0 
2009 2 0 
2010 1 0 
2011 22 0 
2012 27 0 
2013 24 0 
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f) eladósodottság 
Adósságcsökkentési támogatásban nem részesült senki. 

 
 g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, 
minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 
hozzáférés bemutatása 
A településen külterületen és egyéb lakóövezetben elhelyezkedő lakások nincsenek. 
 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 
A településen telepek, szegregátumok nincsenek. 
 

  a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi 
elhelyezkedése, megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet- egészségügyi 
jellemzői, stb.) 
Erre vonatkozóan nincsenek adataink, mert a községben telepek, szegregátumok nincsenek. 
 

  b)  a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb 
jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya 
Erre vonatkozóan nincsenek adataink, mert a községben telepek, szegregátumok nincsenek. 
 

  c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének 
folyamatai 
Erre vonatkozóan nincsenek adataink, mert a községben telepek, szegregátumok nincsenek. 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  
Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés településünkön 
biztosított. 
- A háziorvosi körzet székhelye: Balatonkeresztúr, Zrínyi u. 2. (gesztor: Balatonmáriafürdő 

Község Önkormányzata), telephely: Balatonújlak, Kossuth L. u. 77. 
- Fogorvosi körzet: székhelye a feladatot mindenkor ellátó fogorvos rendelője, jelenleg 

Balatonmáriafürdő Keszeg u. 12. Az ellátásba bevont települések: Balatonkeresztúr, 
Balatonmáriafürdő, Balatonújlak. 

- A védőnői szolgálat Balatonmáriafürdő, Zrínyi u. 2. szám alatt működik. 
- Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás a Marcali Orvosi Ügyeleti Központnál 

történik. 
- A szakellátásokhoz való hozzáférés a Marcali Városi Kórházban, illetőleg a Fonyódi 

Rendelőintézetben biztosított. 
Nincs gyógyszertár a településen, a legközelebbi gyógyszertárak Kéthelyen és 
Balatonkeresztúron működnek. 

 

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 
szűrésekhez) való hozzáférés 
A prevenciós és szűrőprogramokhoz való hozzáférés településünk valamennyi korosztálya 
részére elérhető, illetőleg biztosított. 
Fogászati szűrővizsgálatok valamennyi korosztálynak biztosítottak. A fogorvos évente végez 
fogászati szűrővizsgálatot a felnőtt lakosság körében, illetőleg az iskolások esetében.  
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Az óvodásoknak korábban Balatonmáriafürdőn, majd 2012-től Kéthelyen történik a fogászati 
szűrővizsgálata. 
Nők részére szervezett szűrővizsgálatok: a csontritkulás szűrővizsgálat a településen élő, 
érintett nők részére évente megszervezésre kerül a védőnő közreműködésével. 
A mammográfiai szűrővizsgálat évente a megyeszékhelyen, Kaposváron kerül 
megszervezésre, a háziorvos asszisztensének közreműködésével. 
Iskola egészségügy: az általános iskola 2., 4., 6. és 8. osztályában, a védőnő minden évben 
elvégzi az egészségügyi szűrővizsgálatokat (testsúly, testmagasság, vitálkapacitás, látás, 
hallás, színlátás, általános egészségügyi állapot), a háziorvos pedig az általános vizsgálatokat 
és a kiszűrt gyerekeket gyógytestnevelésre utalja, (heti 2 órában), a gyermekek elsősorban 
lúdtalp, gerincferdülés, elhízás és egyéb csontrendszeri elváltozásban szenvedők.  
A gyógytestnevelés feladata: a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési  
foglalkoztatása, ha az iskolaorvos, vagy szakorvosi szűrővizsgálat gyógy-, vagy könnyített  
testnevelésre utalja. 
Prevenciós előadások: az általános iskolában biológia és osztályfőnöki óra keretén belül 
tanítanak egészségtant.  
Egyéb szűrővizsgálatok valamennyi korosztály részére: 
-  Arteriográfos érvizsgálat évente egy alkalommal, szemészeti- és hallásvizsgálat évente két 
alkalommal kerül megszervezésre az önkormányzat szervezésében. 
-  A tüdőszűrés meghatározott időpontokban, a Marcali Kórházban kerül megszervezésre. 
A szolgáltatásokhoz való hozzáférés ingyenes, a tájékoztatás a helyi újságban, a honlapon és a 
hirdetőtáblákon történik. 
 
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 
Az óvodások és iskolások részére a fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés a 
Marcali Nevelési Tanácsadó korai fejlesztési programja segítségével (gyógypedagógus, 
gyógytornász), valamint a Marcali Városi Kórház (gyógytorna), illetőleg az egyéb 
szakambulanciák közreműködésével történik, ahol a sérült vagy tartós elváltozás utáni 
helyreállítási folyamatot segítik elő. A fejlesztő felkészítés feladata, hogy azoknak a 
gyermekeknek, akik tankötelezettségüket sajátos nevelési igényük miatt nem tudják 
teljesíteni, biztosítsa a fejlődésükhöz szükséges felkészítést, a szülő bevonásával, a szülő 
részére tanácsadás nyújtásával. 
A felnőttek részére szintén biztosított a fizikoterápia és a gyógytorna szakellátás, illetőleg 
gyógytornász közreműködésével a házi otthonápolás. 
 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 
A településen élő idősek étkeztetését a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központon keresztül 
biztosítjuk, a helyben működő Kukorica Csárda konyhájáról, a falugondnoki szolgálat által 
történő ingyenes kiszállítással. Diétás és speciális étkeztetésre nincs lehetőség. 
 
e) sportprogramokhoz való hozzáférés  
Településünkön sportolási lehetőség az alábbi helyszíneken adott: 
- Ifjúsági Klub: főként a fiatalabb korosztály (14-25 évesek) gyülekezési helye, ahol lehetőség 
van tv nézésre, zenehallgatásra, beszélgetésre és egy berendezett konditerem ingyenes 
használatára. Általában heti 2 alkalommal járnak ide a fiatalok.  
- Zumba: vérpezsdítő, minden testrészt megmozgató, forró latin ritmusokkal, széles körű 
világtáncokkal tarkított fitness program nők részére heti 1 alkalommal, melyet az 
önkormányzat finanszíroz, hogy ezzel is népszerűsítse a mozgást a nők körében. 
Általában a 18-40 éves korosztály veszi igénybe, alkalmanként 10-12 fő. 

- A sportpálya a futballozásra biztosít lehetőséget, mivel a faluban ifi-, és felnőtt futballcsapat 
is működik. 
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-Községünk a labdarúgás területén rendelkezik hagyományokkal. A sportegyesületnek 
jelenleg egy szakosztálya van: labdarúgás. Mivel nagyon kevés szponzor vesz részt a sport 
támogatásában, a település sport életét főként a tömegsport jellemzi. Elsősorban azokra a 
Balatonújlaki fiatalokra építünk, akik a település és a sport iránti elkötelezettségük miatt 
kívánnak sportolni. 
 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ 
közreműködésével biztosítottak a település rászoruló lakosai részére, az alábbiak szerint: 

- szociális étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 
- nappali ellátás 
- családsegítés, 2013. július 1-től gyermekjóléti szolgáltatást is biztosítanak 

A támogatószolgálat és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a közösségi ellátás a 
Marcali Szociális és Egészségügyi Központon keresztül vehető igénybe. 
 
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor 
A szolgáltatás nyújtás területén hátrányos megkülönböztetésről a településen nem tudunk. 
 
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és 
az egészségügyi ellátórendszer keretein belül 
Pozitív diszkriminációról nem tudunk. 
 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás26 
 

 
év 

Felnőttek és 
gyermekek részére 
tervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008 2 0 0 
2009 2 0 0 
2010 2 0 0 
2011 2 0 0 
2012 2 0 0 
2013 2 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
Az orvosi ellátás társulási megállapodás alapján, Balatonkeresztúron történik, ahol kettő 
háziorvosi szolgálat működik (az egyiknél a gesztor: Balatonkeresztúr Község 
Önkormányzata, a másiknál a gesztor: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2013) 
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3.6.2. számú táblázat – Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma27 
 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
A szociálisan rászoruló személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és 
helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány adható 
ki. Településünkön 2012-ig 11-16 között mozog a közgyógyellátási igazolvánnyal 
rendelkezők száma. A tendencia hullámzó, ennek okai: egyrészt elhaláloztak az igénylők, 
másrészt növekedtek a nyugdíjak, így sokan kiestek az ellátásból.  
Az ellátás szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek az Szt-ből, ettől az időponttól kezdődően 
biztosítása nem kötelező, azzal, hogy a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított 
méltányossági közgyógyellátás tekintetében, valamint a méltányossági közgyógyellátással 
összefüggésben 2015. február 28-án folyamatban lévő ügyekben – a jogosultság határozatban 
megállapított időtartamára, vagy annak megszüntetéséig – a 2015. február 28-án hatályos 
rendelkezéseket kell alkalmazni. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében 
biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez.28  
 

3.6.3. számú táblázat – Ápolási díjban részesítettek száma29 

 

  
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
Az ápolási díjban részesülők száma 2-3 fő között mozog, ami azzal magyarázható, hogy az 
ápolási díj összege alacsony, abból megélni nem lehet. Így a hozzátartozót sok esetben a 
Marcali Kórház Ápolási Osztályára, vagy Idősek Otthonában helyezik el. Azon személyek, 
akik maximum napi 4 órás gondozási szükséglettel rendelkeznek, házi segítségnyújtás 
keretében is elláthatók. 
 
Méltányossági ápolási díj: az ellátás szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek az Szt-ből. Az 
ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára eddig sem volt kötelező. Az 
önkormányzatok a települési támogatás keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévét 
betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.30 

 

                                                           
27 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2013) 
28 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
29 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2013) 
30 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 

év közgyógyellátási igazolvánnyal 
rendelkezők száma 

2008 11 
2009 13 
2010 12 
2011 16 
2012 14 
2013 6 

év ápolási díjban 
részesítettek száma 

2008 2 
2009 3 
2010 3 
2011 3 
2012 3 
2013 2 
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

 
- Művelődési Ház: évente 4-5 alkalommal van szervezett program a lakosság számára (pl.: 
falunap, anyák napja, idősek világnapja, karácsony) 
- Könyvtár: heti 2 alkalommal áll a lakosság rendelkezésére, kedd-péntek: 1400-1800-ig.  
- Római katolikus egyház: heti 1 alkalommal (vasárnap) szentmise, további egy napon imakör 
biztosított a vallást gyakorlók részére. Főként az általános iskolások és az idősebb korosztály 
látogatja. 

- Krisztus szeretete egyház: szerdánként az önkormányzat épületében tartják gyülekezeti 
összejöveteleiket, melyet rendszeresen 6-8 fő látogat. Az önkormányzat a gyülekezet 
vezetőjével jó kapcsolatot ápol, a helyet ingyenesen biztosítja. 

 
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 
 
A közösségi együttélés területén etnikai konfliktusról nincs tudomásunk. 

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

A lakosság részéről az önkormányzat felé számos adomány érkezik (ruha, bútor, 
híradástechnikai, játékok, stb.), amelynek a szétosztásában a Kéthelyi Szociális Szolgáltató 
Központ működik közre. 
 
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 
 
Roma nemzetiségű önkormányzat a településen nem működik. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

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

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
Munkanélküliség Közfoglalkoztatás bővítése, 

munkahelyteremtés támogatása 
Életvezetési problémák Életvezetési tanácsadás 

 
 
31Felülvizsgálattal kapcsolatos megjegyzés, módosítás: 
 
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete során beazonosított problémák továbbra is 
fennállnak, így az Intézkedési Terv I.1-2.-es intézkedési tervei továbbra is fenntarthatók, 
megvalósításuk folyamatos. 
 
 
 

                                                           
31 Felülvizsgálattal kapcsolatos szövegkiegészítés 2015. 



 27

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység  
 
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, 

életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.) 
 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, 
egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete 
 
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma32 

 

év 

18 év alattiak 
száma a 

népességben védelembe vett 18 
év alattiak száma 

Megszűntetett 
esetek száma a 18 

év alatti 
védelembe vettek 

közül 

veszélyeztetett 
kiskorú 

gyermekek száma 

2008 51 0 0 0 
2009 51 0 0 0 
2010 53 1 0 0 
2011 46 1 0 0 
2012 48 1 0 0 
2013 52 3 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Védelembe vett 18 év alatti gyermek 2010-2011-ben1 fő volt. 2013-ra a védelembe vett 
gyermekek száma 3 főre emelkedett. Veszélyeztetett kiskorú gyermek egyik évben sem volt.33 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 
4.1.2. számú táblázat – Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma34 

 

év 

Rendszeres 
gyermek-
védelmi 

kedvezmény-
ben 

részesítettek 
száma 

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermek-
védelmi 

kedvezmény-
ben 

részesítettek 
száma  

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermek-
védelmi 

kedvezmény-
ben 

részesítettek 
száma 

2008 7 0 0 0 0 
2009 9 0 0 0 0 
2010 9 0 0 0 3 
2011 10 0 0 0 2 
2012 12 0 0 0 1 
2013 15 0 0 0 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma évről-évre növekszik, 
rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben, 2010-2011. években 3, illetőleg 2 fő részesült. 
                                                           
32 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012-2013) 
33 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
34 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012-2013) 
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c) gyermekek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 
 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 
 
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai-iskolai juttatásokban részesülők száma, aránya35 

 

év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 
1-8. 

évfolyam 

50 
százalékos 
mértékű 

kedvezmény
es étkezésre 
jogosultak 

száma 1-13. 
évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáz-
tatási 

támogatás-
ban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetés-

ben 
részesülők 

száma 

2008 0 4 0 4 0 0 
2009 2 5 0 5 0 0 
2010 0 7 0 7 0 0 
2011 2 7 1 7 0 0 
2012 0 4 0 4 0 0 
2013 0 4 0 4 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 
Az ingyenes étkezésben résztvevő óvodások száma 2 fő, az ingyenes étkezésben résztvevő 
iskolások száma 4-7 fő között mozog, 50 %-os mértékű ingyenes étkezésre 1 fő volt jogosult 
2011. évben. Ingyenes tankönyvellátásra szintén 4-7 fő volt jogosult.  
 
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 
Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekekről nincs tudomásunk. 
 
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek a településen nincsenek. 
 
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 

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

 
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma36 
 

      
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

                                                           
35 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2013) 
36 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2013) 

év 
védőnői álláshelyek 

száma 
Egy védőnőre jutó 
gyermekek száma 

2008 1 10 
2009 1 11 
2010 1 11 
2011 1 12 
2012 1 12 
2013 1 12 
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A védőnői álláshelyek száma 1 fő (Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonújlak ellátási 
körzet), az egy főre jutó gyermekek száma 10-12 fő között mozog. 

 
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi 

ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 
 
4.3.2. számú táblázatok- Gyermekorvosi ellátások jellemzői37 
 
Balatonújlak és Balatonkeresztúr vegyes háziorvosi körzetének adatai, amely nincs 
megbontva településekre 

 

  
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által 
ellátott esetek száma 

Gyermekorvos által 
ellátott esetek száma  

Felnőtt házi orvos 
által ellátott esetek 

száma  
2008 0 4913 0 0 
2009 0 10690 0 0 
2010 0 11067 0 0 
2011 0 12041 0 0 
2012 0 15391 0 0 
2013 0 22188 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 
Balatonújlak és Balatonmáriafürdő vegyes háziorvosi körzetének adatai, amely nincs 
megbontva településre 

 

  
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által 
ellátott esetek száma 

Gyermekorvos által 
ellátott esetek száma  

Felnőtt házi orvos 
által ellátott esetek 

száma  
2008 0 11885 0 0 
2009 0 10096 0 0 
2010 0 8538 0 0 
2011 0 3794 0 0 
2012 0 5049 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 
A háziorvos által ellátott esetek száma növekvő tendenciát mutat. A 2 db vegyes körzetben 
működő háziorvosi szolgálat ellátja a Balatonkeresztúri, Balatonmáriafürdői és a 
Balatonújlaki betegeket. A háziorvos által ellátott esetek számánál figyelembe kell venni, 
hogy szabad orvosválasztás van, tehát nem minden Balatonújlaki lakos veszi igénybe 
Balatonkeresztúron az egészségügyi alapellátást, és természetesen vannak olyan betegek is, 
akik más településről járnak át a rendelésre, például Balatonberényből. 
A Marcali Városi Kórházban történt átalakulások miatt a 18 év alatti gyermekek ügyeleti 
ellátása a kórházban 2013. március 1-től megszűnt, azóta a gyermekek orvosi ügyeleti ellátása 
is a Marcali Központi Orvosi Ügyeleten történik az alábbi ügyeleti időben: hétköznap 
(munkanapokon): 16 – 8 óra között, hétvégén (ünnepnapokon): szombat 8.00 és hétfő 8.00 
óra között. A fogorvosi ellátás a Balatonújlaki lakosok számára Balatonmáriafürdőn 
biztosított. 

                                                           
37 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012-2013) 
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4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma38 

év bölcsődék száma bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

Szociális szempontból 
felvett gyerekek 

száma (munkanélküli 
szülő, veszélyeztetett 

gyermek, nappali 
tagozaton tanuló 

szülő) 

Működő összes 
bölcsődei férőhelyek 

száma 

2008 1 0 0  40 
2009 1 0 0  40 
2010 1 0 0  52 
2011 1 3 0  52 
2012 1 3 0  52 
2013 1 0 0 52 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Településünkön a bölcsődébe beíratott gyermeke száma nagyon alacsony, csak a 2011-2012. 
évben volt 3-3 fő. Ez azzal magyarázható, hogy a legközelebbi bölcsőde a falutól 10 km-re 
van. 
 
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi- szociális- oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 
 
Az óvodások és iskolások részére a fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés a 
Marcali Nevelési Tanácsadó korai fejlesztési programja segítségével történik. 
Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Marcaliban (8700 Marcali, Petőfi S. u. 14.) működik. 
A Nevelési Tanácsadó pedagógiai szolgáltatást megvalósító közoktatási intézmény. Tiszta 
formában, csak nevelési tanácsadó ma már nagyon kevés helyen működik. Általában több 
szakszolgálati ellátást nyújtanak, mint többcélú intézmények működnek. Marcaliban 
kezdetben nevelési tanácsadóként (1981), majd 1989-től logopédiai intézetként is, 1999-től 
korai fejlesztő központként működnek. 
Jelenleg a szakszolgálati ellátások közül valamennyi intézményük alaptevékenységei közé 
tartozik, így: - nevelési tanácsadás, 

- logopédiai ellátás 
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, 
- fejlesztő felkészítés 
- pályaválasztási tanácsadás 
- gyógytestnevelés 
- utazó gyógypedagógia-logopédia 
- tehetséggondozás 
- tanfolyamok 
- tanfolyamok, előadások tartása pedagógusoknak, szülőknek. 

A korai fejlesztés és gondozás feladata a 0-3 éves korú eltérő fejlődésű gyermekek 
diagnosztizálásra való felterjesztése és gondozásba vétele. 
 

d) gyermekjóléti alapellátás 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. §-a 
értelmében a Gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes 
szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének 
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésété, a kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.  

                                                           
38 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2013) 



 31

A gyermekjóléti alapellátások célja: 
Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség 
megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek 
családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. 
Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást – lehetőség szerint – a jogosult 
lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy 
intézményben kell biztosítani. 
A gyermekjóléti ellátást a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ biztosítja.39 
2013. 07. 01-től a gyermekjóléti ellátást már a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ 
biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és 
nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és 
gondozási feladatokat végez.  

- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, 
veszélyeztetettségét, 

- meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges 
intézkedést, 

- elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a gyámhatóság 
megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó 
pénzfelhasználási tervet, 

- szervezi a – legalább három helyettes szülőt foglalkoztató – helyettes szülői hálózatot, 
illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat, 

- segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, 
- felkérésre környezettanulmányt készít, 
- kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, 
- biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket, 
- részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

munkájában, 
- nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről. 

 
e) gyermekvédelem 
A gyermekvédelem: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására 
irányuló tevékenység.  
A rendszer szolgáltatásai 

 - Pénzbeli ellátások: 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  
- a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,  
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
- óvodáztatási támogatás 
- gyermektartásdíj megelőlegezése,  
- az otthonteremtési támogatás.  

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:  
- a gyermekjóléti szolgáltatás,  
- a gyermekek napközbeni ellátása, (bölcsőde, családi napközi, házi 

gyermekfelügyelet) 
- gyermekek átmeneti gondozása (helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona, 

családok átmeneti otthona) 

                                                           
39 Felülvizsgálattal kapcsolatos szövegkiegészítés 2015. 
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A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermek-védelmi szakellátások:  
- az otthont nyújtó ellátás, (nevelőszülő, gyermekotthon)  
- az utógondozói ellátás,  
- területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.  

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:  
- a védelembe vétel,  
- a családbafogadás,  
- az ideiglenes hatályú elhelyezés,  
- az átmeneti nevelésbe vétel,  
- a tartós nevelésbe vétel,  
- a nevelési felügyelet elrendelése,  
- az utógondozás elrendelése,  
- az utógondozói ellátás elrendelése  

 
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Településünk önállóan ilyen jellegű szolgáltatást nem nyújt. 
 

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 
Az egészségfejlesztési, sport és szabadidős programokhoz való hozzáférés a településen élő 

gyermekek részére biztosított az alábbiak szerint a Balatonkeresztúri Festetics Kristóf 
Általános Iskolában: 
- Az általános iskolában a mindennapos testnevelés biztosítása érdekében különféle szakági 

és tömegsport foglalkozásokat biztosítanak a diákok részére délelőtti testnevelési órákon 
kívül (tömegsport, kézilabda). 

- Úszásoktatásra az általános minden gyermeke ingyenesen jár a Marcali Városi Fürdő és 
Szabadidőközpont tanuszodájába. 

- Az általános iskolások részére telente sítábort, a nyári időszakban pedig nyári  
csereüdültetést szerveznek a testvértelepülésekkel együttműködve (Bodrogkeresztúr, 
Hohenberg (Ausztria). 

- Minden évben megszervezik, az immár hagyománnyá vált kerékpártúrát a Balaton 
megkerülésével (3 napos). 

- A gyerekek a településen működő különféle sportszakosztályokban is sportolhatnak 
(futball, tenisz, kézilabda). 

- Az iskolások mezei futóversenyeken is részt vesznek. 
- A hagyományos, nyári, ingyenes teniszoktatáson évente kb. 20 diák vesz részt. 
- A gyógytestnevelés fontos szerepet tölt be az általános iskolában (heti 3 órában).  
 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 
4.1.3. számú táblázat- Kedvezményes óvodai-iskolai juttatásokban részesülők száma40 

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 
részesülő
k száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2008 0 4 0 4 0 0 
2009 2 5 0 5 0 0 
2010 0 7 0 7 0 0 
2011 2 7 1 7 0 0 
2012 0 4 0 4 0 0 
2013 3 4 0 4 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

                                                           
40 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2013) 
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Az ingyenes étkezésben résztvevő óvodások száma 2 fő, 2013-ban 3 fő, az ingyenes 
étkezésben résztvevő iskolások száma 4-7 fő között mozog, 50 %-os mértékű ingyenes 
étkezésre 1 fő volt jogosult 2011. évben. Ingyenes tankönyvellátásra szintén 4-7 fő volt 
jogosult.  
 
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők 
észrevételei   
Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor nem volt. 

 
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az 
ellátórendszerek keretein belül 
Pozitív diszkrimináció az ellátórendszer keretein belül nem volt. 
 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő 
gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 
 
Balatonújlakon nem működik óvoda, a helyi gyerekek 2012. augusztus 31-ig a 
balatonmáriafürdői Csillagvirág Művészeti Modellóvodába jártak, majd 2012. szeptember 1-
től a Kéthelyi Óvodába járnak. 

 
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 
 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 
Az óvoda telephelyeinek száma 1 
Hány településről járnak be a gyermekek 4 
Óvodai férőhelyek száma 75 
Óvodai csoportok száma 3 
Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6.30-17.00 
A nyári óvoda-bezárás időtartama: () --- 
Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 
Óvodapedagógusok száma 7 1 
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 7 0 
Gyógypedagógusok létszáma 0 0 
Dajka/gondozónő 3 0 
Kisegítő személyzet 2 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés, Kéthelyi Óvoda 
 
4.4.3. számú táblázat – Óvodai nevelés adatai 3.41 
 

 
év 

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyermekcsoportok 

száma 

óvodai 
férőhelyek 

száma 

óvodai 
feladat-
ellátási 
helyek 
száma 

óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

óvodai 
gyógypedagógiai 
csoportok száma 

2008 75 3 75 1 75 0 
2009 81 3 75 1 81 0 
2010 76 3 75 1 76 0 
2011 78 3 75 1 78 0 
2012 81 3 75 1 81 0 
2013 80 3 75 1 80 0 
Forrás: TeIR, KSH, Tstar, önkormányzati adatgyűjtés, Kéthelyi Óvoda 

                                                           
41 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2013) 



 34

Az adattábla adatai a Balatonújlaki és Kéthelyi gyerekekre összességében vonatkoznak, 
nincsenek megbontva. 

 
4.4.4. számú táblázat – az óvodai ellátás igénybevétele42 

 
2012-2013. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 

székhely             
Az intézménybe beíratott 
gyermekek létszáma  

 18 20   20 23  0  81 

Más településről bejáró gyermekek 
létszáma (Balatonújlakról ) 

3 4 2 2 0 11 

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

0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a 
hátrányos helyzetűek létszáma 

1 3 0 0 0 4 

a beíratott gyermekek közül a 
halmozottan hátrányos helyzetűek 
létszáma 

0 0 0 0 0 0 

  tagóvoda: nincs             
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés, Kéthelyi Óvoda 

 
2013-2014. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 

székhely             
Az intézménybe beíratott 
gyermekek létszáma  

17 18   20 15 0  70 

Más településről bejáró gyermekek 
létszáma  (Balatonújlakról ) 

2 4 6 8 0 20 

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

0 0 0 0 0 0 

a beíratott gyermekek közül a 
hátrányos helyzetűek létszáma 

21 3 8 8 0 20 

a beíratott gyermekek közül a 
halmozottan hátrányos helyzetűek 
létszáma 

0 0 4 0 0 4 

  tagóvoda: nincs             
 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai 
ellátása 
 
A sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal a marcali Hétszínvirág Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, mint speciális intézmény foglalkozik, emellett a Marcali 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat végzi a gyermekek fejlesztését.  
 
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 
 
Az óvodában 1 fő utazó gyógypedagógust és 1 fő gyógy-testnevelőt foglakoztatnak, az iskolában 
pedig  1 fő iskolapszichológust heti 2 órában. 

 
                                                           
42

 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés 2015. forrás : TeIR, KSH Tstar, Kéthelyi Óvoda 
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  
 
Hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények 
között nem volt. 
 
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 
mutatkozó eltérések 
 
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 
Pozitív diszkriminációról nincs tudomásunk. 
 
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma  

  
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 7 10 17 7 41 
2011/2012 4 8 12 4 33 
2012/2013 4 7 11 4 36 
Forrás: Festetics Kristóf Általános Iskola Balatonkeresztúr 

 

Az iskola alapításának éve 1755-re vezethető vissza, természetesen azóta több jelentős 
változás is történt az oktatás területén, és természetesen az iskola épületét is többször 
átépítették, bővítették. 
 
A Festetics Kristóf Általános Iskola Balatonkeresztúron működik. 
Az iskola tanulólétszáma a 2011/2012-es tanévben 111+1 fő volt, az alábbi lakóhely szerinti 
összetételben: 

- Balatonkeresztúr: 59+1 fő 
- Balatonmáriafürdő: 18 fő 
- Balatonújlak: 12 fő 
- Egyéb: 22 fő. 

A tanulók 8 tanulócsoportban és 3 napközis csoportban vettek részt az oktató-nevelő 
munkában. 
A napközisek száma: 18+20+29= 67 fő, (60 %), menzások száma: 9 fő, tízóraizik és ebédel 
15 fő. 
Az oktató és nevelési feladatok ellátásában az év során 14 fő pedagógus vett részt. Egy óraadó 
bevonásával javítottak a szakos ellátottságon. Az informatikát 5 órában képesített pedagógus 
tanítja. 
Képesítés nélküli nevelő nem dolgozott az intézményben. Sajnos vannak tantárgyak, melyeket 
nem szakos pedagógusok tanítanak. Ilyen a kémia, a rajz, az ének, a technika. Összes 
óraszám: 13-15 óra. 
Alacsony óraszámuk miatt jelent nehézséget, hogy e tantárgyakat képesített nevelő oktassa, 
így, a szakosan leadott órák száma: 95 %-os. 
Az oktató-nevelő munkát 8 fő technikai alkalmazott segítette. Gyesen van: 1 fő 
A hátrányos helyzetű tanulónk száma: 37 fő, (33 %), megoszlásuk, a gyermekek lakóhelye 
szerint az alábbi: 

- balatonkeresztúri: 17 fő, (46 %) 
- balatonmáriafürdői : 2 fő, (5 %) 
- balatonújlaki: 7 f ő, (19 %) 
- balatonberényi : 5 fő, (14 %) 
- egyéb: 6 fő, (16 %). 
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A Balatonújlaki tanulók 12 fős létszámának több mint a fele (7 fő) hátrányos helyzetű. Ők 
azok a gyerekek, aki ingyenes tankönyvellátásban és ingyenes ebédben részesülnek. Sajnos a 
családok anyagi helyzete miatt ők még sosem voltak nyaralni. 

A hátrányos helyzetű tanulók osztály szerinti megbontása az alábbi képet mutatja: 
1. osztály: 6 fő, 16 %   5. osztály: 4 fő, 11 % 
2. osztály: 3 fő, 8 %   6. osztály: 7 fő, 19 % 
3. osztály: 6 fő, 16 %   7. osztály: 3 fő, 8 % 
4. osztály: 3 fő, 8 %   8. osztály: 5 fő, 14 %. 

 
4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 
 

  
általános iskolai osztályok  

száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános 
iskolai 

feladat-ellátási 
helyek száma 

  
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
db 

2010/2011 4 4 8 0 0 0 1 
2011/2012 4 4 8 0 0 0 1 
2012/2013 4 4 8 0 0 0 1 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Festetics Kristóf Általános Iskola Balatonkeresztúr 
 

2013/2014. tanév tanulói létszám: 103 fő ebből:43 
település létszám alsós felsős 

Balatonkeresztúr 48 27 21 
Balatonmáriafürdő 15 6 9 
Balatonújlak 9 5 4 
Balatonberény 10 5 5 
Egyéb 21 10 11 
Összesen 103 53 50 
 
Hátrányos helyzetűek száma: 23 fő, ebből :  

• balatonkeresztúri: 12 fő 
• balatonmáriafürdői: 3 fő 
• balatonújlaki: 2 fő 
• balatonberényi: - 
• egyéb: 6 fő. 

Forrás: Festetics Kristóf Általános Iskola Balatonkeresztúr 
 
4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek 
 Fő Hiányzó létszám 
Nem szaktanítást végző tanító 0  0 
Szaktanítást végző tanítók száma  8  0 
Szaktanítást végző tanárok száma  6  0 
Gyógypedagógusok létszáma  0  0 
Gyermekvédelmi felelős  1  0 
Iskolaorvos  1  0 
Iskolapszichológus  heti 2 óra utazó  0 
Kisegítő személyzet  4  0 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok, Festetics Kristóf Ált. Iskola Balatonkeresztúr 

                                                           
43 Felülvizsgálattal kapcsolatos adat kiegészítés 2015. Forrás : Festetics Kristóf Általános Iskola 
Balatonkeresztúr 
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A szaktanítást végző tanítók száma 8 fő, a szaktanítást végző tanárok száma 6 fő, gyermekvédelmi 
felelős 1 fő, iskolaorvos: 1 fő, kisegítő személyzet: 4 fő. 
 
4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 
 

   Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
 
4.4.13. számú táblázat - Iskolai ellátás igénybevétele  - telephelyi bontásban 
 

Telephely1 Létszám Napközis Bejáró 
 Hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

HH 
tanulók 

aránya az 
osztály 

létszámáh
oz 

viszonyítv
a 

  
Halmozot-

tan 
hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

 HHH 
tanulók 

aránya az 
osztály 

létszámáh
oz 

viszonyítv
a 

Sajátos 
nevelési 
igényű 
tanulók 
létszáma 

SNI 
tanulók 

aránya az 
osztály 

létszámáh
oz 

viszonyítv
a 

SNI 
tanulók 

számából a 
hhh 

tanulók 
száma 

Évismétlő
k száma 

Magán-
tanulók 
száma 

Létszám, 
amelynek 
alapján 

integrációs 
normatívát 
igényelnek 

1. évf. 1 1 1          1 

2. évf.              

3. évf. 3 3 3          3 

4. évf.              

5. évf. 2 1 2 1         2 

6. évf.              

7. évf.              

8. évf. 3 1 1 1         3 

Összesen: 9 6 9 2         9 

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok, KIR, Festetics Kristóf Általános Iskola Balatonkeresztúr 
 
Balatonújlakról 9 fő gyermek tanul a Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskolában, 
amelynek adatait a fenti táblázat tartalmazza. 
 
4.4.14. számú táblázat – Kompetenciamérési adatok 
 

ISKOLA NEVE 2010 2011 2012 2013 
Országos 
kompetencia-
mérés 
eredménye 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Szövegértés 

6. évfolyam 1509  1483 1448  1465 1480    1472      
8. évfolyam – – 1525  1577  1615    1567      
10. évfolyam                   
Matematika 

6. évfolyam  1615 1498  1453  1486  1476    1489      
8. évfolyam – – 1547  1601  1673    1612      
10. évfolyam                   
Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok, Festetics Kristóf Általános Iskola 
Balatonkeresztúr 
 

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

  Fő / % 

2010/2011 3 fő, 17 % 

2011/2012 3 fő, 25 % 

2012/2013 3 fő, 27 % 
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4.4.15. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton 
 

  Gimnázium (%) 
Szakközépiskola 
(érettségit adó 

képzés) (%) 
Szakiskolai képzés (%) Speciális szakiskola 

(%) 

Nem tanult tovább 

(%) 

  
összléts
zámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszá
mon belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszá
mon belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszá
mon belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszám
on belül 

HHH-
tanulók 
körében 

2008/ 
2009     1          

2009/ 
2010 0  3  0  0    0    

2010/ 
2011 0  2  1  0    0    

2011/ 
 2012 0  0  2  0        

országos 
átlag: 
2011/ 
2012 

34,00% 35,00% 29,00% 2,00%     

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok, Festetics Kristóf Általános Iskola 
Balatonkeresztúr 

 
 
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
1.Nyári gyermekfelügyelet hiánya Gyermekfelügyelet megszervezése  
2.Alacsony jövedelmi helyzetűek 
gyermekeinek nincs lehetőségük nyaralásra, 
táborozásra 

Gyermek táborozások támogatása 

 
 
44Felülvizsgálattal kapcsolatos megjegyzés, módosítás: 
 
A gyermekek helyzete és esélyegyenlősége során beazonosított problémák közül a „Nyári 
gyermekfelügyelet hiánya” megnevezésű probléma már nem áll fenn, így az Intézkedési 
Tervek közül csak II. 2.-es intézkedési terv: a gyermekek táboroztatásának támogatása 
tartható továbbra is fenn, melynek megvalósítása folyamatos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Felülvizsgálattal kapcsolatos szövegkiegészítés 2015. 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 
 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
5.1.1. számú táblázat – Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében45 

év 
Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 
2008 171 187 159 172 12 15 
2009 172 190 154 174 18 16 
2010 170 181 155 164 15 17 
2011 162 181 155 165 7 16 
2012       
2013 168 174 NA NA 15 10 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
 

 
 

A munkavállalási korúak összlétszámához viszonyítva az összmunkanélküliek száma nem 
magas. A női foglalkoztatottsági mutatók jóval magasabbak, mint a férfiaké, de ez azzal is 
magyarázható, hogy eleve többen is vannak. 

 

 
 
A legjobb szociálpolitika a munkahelyteremtés, mellyel helyben tudjuk tartani fiataljainkat, 
biztos jövőt tudunk számukra teremteni. Az önkormányzat a 2010-2014-es ciklusban főként a 
munkahelyteremtést tűzte ki céljául. 
Jelenleg településünk lakosságának kb. 20 %-a nem rendelkezik munkahellyel. Számunkra 
szűkebb megoldást jelent az önkormányzati foglalkozatás (közmunka), amelynek szabályai 
évről-évre szigorodtak.  

                                                           
45 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012-2013) 
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Azon lakosok, akik nem munkaképessek, illetve nem feleltek a bérpótló 
juttatás/foglalkoztatást helyettesítő támogatás feltételeinek, rendszeres vagy átmeneti szociális 
ellátásban részesültek/részesülnek. 
 
  b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  
A nők részvételéről a foglalkoztatást segítő és képzési programokban nincs adat. 
 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
 
5.1.4. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei46 
 

év 
munka-

nélküli nők 
száma 

8 
általánosnál 
alacsonyabb 
végzettségű  

8 
általános 

szakiskola/ 
szakmunkás-

képző 

gim-
názium 

érettségi főiskola egyetem 

2008 15 2 10 11 3 0 1 0 
2009 15 1 13 11 7 0 1 0 
2010 17 2 11 14 3 0 1 0 
2011 16 1 8 8 6 0 0 0 
2012 15 1 7 9 8 0 1 0 
2013 11 1 2 4 0 4 0 0 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 
A 8 általánosnál alacsonyabb vagy 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező nők a 
településen csak a közmunka programban tudnak lehetőséget kapni, mert az egyéb álláshelyek 
betöltéséhez szakképzettség szükséges. Számuk a település női lakosságának 4 %-a. 
 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 
Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén tudomásunk szerint nem volt. 

 
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. 

bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben 
rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 
 

A nők foglalkoztatását leginkább megnehezítő tényező a gyermeknevelés. A családi, 
gyermeknevelési és magánéleti feladatok általában egyoldalúan a nőket terheli. 
Balatonújlakon bölcsőde és családi napközi nem működik. Férőhelyhiány miatt még nem 
utasítottak el gyermeket az óvodától. Az óvoda reggel 6:30-tól délután fél 5-ig várja a 
gyermekeket, ezzel könnyítve a szülő munkahelyi elfoglaltságát.  
 

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

 
év 

védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 

átlagos 
gyermekszám 
védőnőnként 

2008 1 10 10 
2009 1 11 11 
2010 1 11 11 
2011 1 12 12 
2012 1 12 12 
2013 1 11 11 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
                                                           
46 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2013) 
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A védőnői álláshelyek száma 1, az átlagos gyermekszám védőnőként 10-12 fő között mozog, 
amely stagnáló tendenciát. 
 
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 
 
A nőket érő erőszakról nincs adatunk, sajnos az erőszak általában a családi ház falain belül 
marad, nem tudunk róla, ami megnehezíti a segítségnyújtást. Az országos adatok szerint 
minden ötödik nő élt valaha vagy él jelenleg is olyan párkapcsolatban, ahol fizikailag 
rendszeresen bántalmazták. A lelki erőszakban élő nők száma ennél jóval magasabb. 
Konkrétan a nők elleni erőszakkal foglalkozó ellátás településünkön nincs. A családsegítő 
szolgálatnak nincs tudomása olyan nőkről, akik erőszaknak vannak kitéve. Ennek észrevétele 
nagyon nehéz, ha az áldozat nem kér segítséget, nem veszi tudomásul ennek súlyosságát, 
beavatkozni nem lehet.  
 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti 
otthona) 
 
5.5. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások47 
 

Férőhelyek 
száma 

önkormányzati 
anyaotthon a 
településen 

 

önkormányzati 
anyaotthon a 

település 50 km-es 
körzetében 

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a településen  

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

2008 0 0 0 2 Kaposvár, Nágocs 
2009 0 0 0 2 Kaposvár, Nágocs 
2010 0 0 0 2 Kaposvár, Nágocs 
2011 0 0 0 2 Kaposvár, Nágocs 
2012 0 0 0  2 Kaposvár, Nágocs 
2013 0 0 0  2 Kaposvár, Nágocs 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 

Önkormányzati anyaotthon a településen nincs, Somogy megyében Nágocson és Kaposváron 
működik nem önkormányzati anyaotthon. 
- Árvácska Anya és Csecsemőotthon, Nágocs 
- Borostyánvirág Alapítvány, Kaposvár. 

 
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 
A helyi közéletben a nők szerepe fontos, a település polgármestere nő, aki már a második 
választási ciklus óta vezeti a települést. A képviselő-testületben jelenleg a 4 főből, 1 fő nő, aki 
már a harmadik ciklusát tölti e szerepben. A női szerepvállalás minden területen 
megmutatkozik, így például a községben működő intézmények vezetői is nők (művelődési 
ház, könyvtár). 

 
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 
 
Településünkön a nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és 
felszámolásukra irányuló kezdeményezések nem voltak.  
                                                           
47 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012-2013) 
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Kisgyermekes nők munkaerő piacra való 
visszatérése 

Távmunka- és részmunkaidős foglalkoztatási 
lehetőségek feltérképezése, kapcsolatfelvétel 

nagyobb munkáltatókkal 
 

 

48Felülvizsgálattal kapcsolatos megjegyzés, módosítás: 
 
A nők helyzete és esélyegyenlősége során beazonosított probléma továbbra is fennáll, így az 
Intézkedési Terv III.1.-es intézkedési terve továbbra is fenntartható, megvalósítása 
folyamatos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Felülvizsgálattal kapcsolatos szövegkiegészítés 2015. 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

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

 
6.1.1. táblázat- Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint49 
 
év nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak száma 
nyugdíjban, 
nyugdíjszerű ellátásban 
részesülő nők száma 

összes nyugdíjas 

2008 69 130 199 
2009 69 126 195 
2010 69 122 191 
2011 67 120 187 
2012 65 121 186 
2013 60 124 184 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők nemek szerinti bontásából megállapíthatjuk, 
hogy a nők száma 2-szerese a férfiak számának, ami azzal magyarázható, hogy a nők várható 
élettartama eleve magasabb, mint a férfiaké, másrészt a nők az összlakosságból magasabb 
létszámot képviselnek. 
 
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
 

6.2.3. táblázat- Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén50 

év 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti 
regisztrált 

munkanélküliek 
száma 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma 

fő fő % fő fő % 
2008 27 1 4% 13 1 8% 
2009 33 1 3% 6 1 17% 
2010 32 1 3% 7 1 14% 
2011 23 0 0% 4 0 0% 
2012 27 0 0% 6 0 0% 
2013 25 0 0% 6 0 0% 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR, Munkaügyi Központ 
 

A településen az 55 év felettiekre nem jellemző a munkanélküliség, ugyanis a táblázat adatai 
alapján elmondható, hogy 2008-2010-ig folyamatosan 1 fő 55 év feletti regisztrált 
munkanélküli volt, aki évek óta tartósan munkanélküli. 

  
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a 
településen) 
 
Ilyen jellegű program a településen nem volt. 
                                                           
49 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012-2013) 
50 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012-2013) 
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c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
Hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén nincs tudomásunk. 
 
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés 

 
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

Balatonújlak település lakói számára az esélyegyenlőségi szempontból fontos 
közszolgáltatások helyben, illetőleg a szomszédos településeken, Balatonkeresztúron, 
Balatonmáriafürdőn és Kéthelyen elérhetők.  
Az alábbi közszolgáltatások biztosítottak: 

- az egészségügyi alapellátások: háziorvos, védőnő, fogorvos (Balatonkeresztúr, 
Balatonmáriafürdő), 

- gyógyszertár (Balatonkeresztúr, Kéthely) 
- szociális alapellátások: Szociális Szolgáltató Központ Kéthely, Gyermekjóléti 

Szolgálat Mesztegnyő,  
- rendőrség (Marcali 2012-ig, Balatonkeresztúr 2013-tól) 
- oktatási intézmények: iskola (Balatonkeresztúr), óvoda (Kéthely) 
- posta  
- takarékszövetkezet (Balatonmáriafürdő, Kéthely). 

Az idősek részére a prevenciós és szűrővizsgálatok biztosítottak, elsősorban a Szociális 
Szolgáltató Központ által évente megszervezésre kerülő arteriográfos-, hallás-, és 
látásvizsgálatok révén. 
 
6.3.1. számú táblázat – 64 évnél idősebb népesség és a nappali ellátásban részesülő időskorúak száma51 

 

év 
64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

fő fő % 
2008 128  0 0% 
2009 129  0 0% 
2010 128  0 0% 
2011 134  0 0% 
2012 128 0 0% 
2013 127 0 0 % 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
A 64 év feletti lakosságból a nappali ellátást a Kéthelyi Idősek Klubjában vehetik igénybe a 
balatonújlaki lakosok is, amelyre a falugondnoki szolgálat szállítja be őket, általában csak a 
nagyobb rendezvényeket látogatják (anyák napja, karácsonyi műsor, stb.). 
 
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma52 
 

év időskorúak járadékában részesülők száma 
2008 0 
2009 0 
2010 0 
2011 0 
2012 0 
2013 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

                                                           
51 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012-2013) 
52 Felülvizsgálattal kapcsolatos adatállomány kiegészítés, forrás : http://www.teir.vati.hu (2012-2013) 
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Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú 
személyek részére nyújtott támogatás, melyet a települési önkormányzat jegyzője állapít meg. 
A településen 2008-2012-ig 1 fő sem részesült időskorúak járadékában. 

 

b) Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
A település lakosai közül az idősek a helyi templomba járnak vallásgyakorlás céljából, 
általában hetente 30-40 fő. 
A sportrendezvényeket általában a férfiak főként a hazai futballmeccseket látogatják, 
amelyek az idényben, kéthetente vannak. 
Könyvtári statisztikai adatok: a könyvtár heti 2 alkalommal van nyitva, részben a 14 év 
alattiak és a nyugdíjas korosztály látogatja. 
A mozi látogatás az idősebb korosztályra nem jellemző, mert nem elégíti ki az érdeklődési 
körüket, továbbá az igénybe vehető mozik a településtől távolra esnek (Hévíz, Kaposvár).  
Színházba, illetőleg múzeumba időnként járnak, szervezett keretek között. 
 
c) idősek informatikai jártassága 
A településen rendelkezésre áll az e-pont, amelyet általában a fiatalok vesznek igénybe. 

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

településen 
Az Idősek napja alkalmából minden évben műsort szervezünk a település idős nyugdíjas 
lakosai részére. A falunapi rendezvényen, kulturális attrakciókkal és vacsorával várjuk az 
érdeklődőket. 

 
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
1.Sok az egyedül élő, rossz egészségi 
állapotban lévő nyugdíjas ember 

1.Házi segítségnyújtás népszerűsítése, 
önkéntes segítők bevonása  

2.Idős emberek egészségi állapottal 
összefüggő tájékozatlansága 

2.Egészségügyi megelőző előadások 
szervezése- bővítése, szűrővizsgálatok 

3.Informatikai jártasság, internet használat 
képességének hiánya 

3.Internet használatára megtanító képzés 
szervezése 

Módosítás: 
4.Az idősek elmagányosodása, 
elszigetelődése, kapcsolati beszűkülése. 

 
4.Közösségi szolgálat szervezése. 

 
 
53Felülvizsgálattal kapcsolatos megjegyzés, módosítás: 
 
Az idősek helyzete és esélyegyenlőségének vizsgálata során beazonosított problémák 
továbbra is fennállnak, valamint egy új problémát is beazonosítottunk. Az Intézkedési Terv 
IV.1-2-3.-as intézkedési tervei továbbra is fenntarthatók, megvalósításuk folyamatos, és egy 
4. intézkedési tervvel egészül ki. 
 

                                                           
53 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 
 

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

7.1.1. számú táblázat- Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők 
 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 
2008 NA NA 
2009 NA NA 
2010 NA NA 
2011 NA NA 
2012 NA NA 
2013 NA NA 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

A fogyatékkal élők foglalkoztatásáról semmilyen adattal nem rendelkezünk. 
 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
Hátrányos megkülönböztetés s foglalkoztatás területén nem volt. 
 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 
 
Önálló életvitelt támogató helyi intézmény a településen nincs, de igénybe vehető 
Balatonmáriafürdőn, Marcaliban. 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 
A pénzbeli és természetbeni ellátások esetében a fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem 
rendelkezünk információkkal, mert a kötelező adatszolgáltatási felületeken nincs erre 
vonatkozó adat. 

 
7.2.2. számú táblázat- Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

 

év 
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

önkormányzati fenntartású 
intézményben  

egyházi fenntartású 
intézményben 

civil fenntartású intézményben  

2008 NA NA NA 
2009 NA NA NA 
2010 NA NA NA 
2011 NA NA NA 
2012 NA NA NA 
2013 NA NA NA 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

A fogyatékkal élők nappali ellátásáról semmilyen adattal nem rendelkezünk. 
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7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 
A települési önkormányzat épülete, az orvosi rendelő akadálymentesített. A művelődési ház 
akadálymentesítése nem megoldott. 
 
  b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, 
fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató 
épületek akadálymentesítettsége 
A sportpálya mindenki által megközelíthető. 
 
  c) munkahelyek akadálymentesítettsége 
A vendéglátóhelyek nem akadálymentesítettek, de fogyatékosok által is megközelíthetők. 
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 
A járdák nem akadálymentesítettek. 

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

közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 
A fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások nincsenek. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
Pozitív diszkriminációról nincs tudomásunk. 
 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

1.Információ hiány a települési honlapon 1.Szakember segítségével a települési honlap 
kötelező adatokkal történő feltöltése, 
aktualizálása 

2.Települési honlap nincs akadály mentesítve 2.Szakember segítségével a honlap 
akadálymentesítése 

3.Vendéglátóhelyek, Művelődési Ház, járdák 
nem akadálymentesítettek 

3.Vendéglátóhelyek, Művelődési Ház, járdák 
akadálymentesítése 

 
 
54Felülvizsgálattal kapcsolatos megjegyzés, módosítás: 
 
A fogyatékkal élők helyzete és esélyegyenlőségének vizsgálata során beazonosított problémák 
továbbra is fennállnak, így az Intézkedési Terv V.1-2-3.-as intézkedési tervei továbbra is 
fenntarthatók, megvalósításuk folyamatos. 
 
 

 

                                                           
54 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
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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.) 
 
A településen a közfeladatok ellátását az önkormányzat biztosítja, érdekvédelmi szervezetek, 
önszerveződések nem működnek, a lakosságra az önkéntes munka nem jellemző.  
A partnerségi megállapodások száma: 11, melyet részletesen a c) pont tartalmaz. 

 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti 
partnerség bemutatása 
 
- Az önkormányzat és a sportegyesület közötti partnerség jónak mondható, a civilszféra  
anyagi támogatása az önkormányzat költségvetéséből biztosított. 
- A Krisztus szeretete egyházat ingyenes helyiség biztosításával támogatja. 
 
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

- Balatonkeresztúr – Balatonújlak – Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzatok 
Képviselő-testületei között Intézményfenntartói Társulási Megállapodás Általános 
Iskola közös üzemeltetésére és fenntartására. 

- Balatonmáriafürdő – Balatonkeresztúr – Balatonújlak Községi Önkormányzatok 
Képviselő-testületei között létrejött Intézményfenntartói Társulási Megállapodás 
óvoda közös üzemeltetésére. Balatonújlak Község Önkormányzata 2012. szeptember 
1-jétől kivált a társulásból és Kéthely Község Önkormányzatával kötött 
megállapodást. 

- Társulási megállapodás Családsegítő Központ közös fenntartására. 
- Együttműködési Megállapodás Marcali Város Önkormányzatával a folyékony 

hulladék közszolgáltatásra. 
- Együttműködési Megállapodás Védőnői Szolgálat közös működtetésére 

(Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr, Balatonújlak). 
- Somogy Megyei Önkormányzatok Munka-, Tűzvédelmi és Adótanácsadói Társulása. 
- Marcali Hatósági-igazgatási Társulás (szabálysértés, birtokvédelem, kereskedelmi 

igazgatás, építésügyi, végrehajtás). 
- Marcali Többcélú Kistérségi Társulás. 
- Lengyeltóti Vizi Társulat. 
- Gyermekjóléti és Mikrotérségi Társulás. 
- Önkormányzatok Szociális Mikrokörzeti Társulása, amelynek a neve 2013. július 1-

jétől Kéthely és Környéke Szociális Társulás. 
 
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége 
 
Nemzetiségi önkormányzat a településen nem működik. 
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e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 
 
A sport területén a gyerekek és a nők, mint célcsoport részére biztosított a sport 
tevékenységhez való hozzáférés. 
 
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában 
 

For-profit szereplők nem vesznek részt a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett 
nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, 
egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének folyamatába. 
 
A Települési Esélyegyenlőségi Programot az önkormányzat által fenntartott intézmények és 
szolgáltatók közreműködésével terveztük. Az Esélyegyenlőségi Program kidolgozása során, 
az elfogadását megelőzően biztosítottuk a szükséges konzultáció és véleményformálás 
lehetőségét a megvalósításban érintett minden szakmai és társadalmi partnernek felé. Az 
Esélyegyenlőségi Program tervezése önkormányzati hatáskör és felelősség, ezért a 
mérföldkövek és irányvonalak elsődlegesen az önkormányzat döntéshozói (polgármester, 
képviselők) és intézményei (könyvtárvezető, ifjúsági klubvezető, Sport Egyesület elnöke és 
tagjai) körében került egyeztetésre. Annak érdekében azonban, hogy az Esélyegyenlőségi 
Program hatékony megvalósulása biztosítható legyen, alapvetően szükséges volt bevonni a 
településen működő egyéb fenntartású (központi költségvetési, egyházi, civil stb.) 
intézményeket, szolgáltatókat, szakmai szervezeteket, civil szervezeteket és vállalkozásokat, 
mint például a Kéthelyi szociális Szolgáltató Központ vezetőjét, a helyi katolikus plébánost és 
a Krisztus Szeretete Egyház képviselőjét a Program célkitűzéseinek egyeztetésébe, és az 
akcióterv intézkedéseinek megtervezésébe.  
 
 b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 
Az Esélyegyenlőségi Program szélesebb nyilvánosságának biztosításában érdekeltek körének 
meghatározásán túl a kommunikációs formákat, konkrét tevékenységeket is megterveztük. Az 
Esélyegyenlőségi Program eredményes megvalósulását döntően befolyásolja az intézkedések 
megvalósításában érintettek elkötelezettsége mellett az is, hogy a helyi közvélemény is 
megfelelően informált-e és támogatja-e az Esélyegyenlőségi Program végrehajtását. Éppen 
ezért szükséges minden elérhető eszközt és helyi médiumot bevonni (honlap, tájékoztató 
kiadványok, rendezvények, lakossági fórumok, helyi sajtó stb.) a támogató szakmai és 
társadalmi környezet kialakítása érdekében. A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább 
évente tájékoztatni kell az Esélyegyenlőségi Program megvalósításában elért eredményekről a 
település döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket, az együttműködő szakmai és 
társadalmi partnerek képviselőit és a település lakosságát a település honlapján és 
kiadványaiban. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése55 

Célcsoport 
Következtetések 

problémák beazonosítása  fejlesztési lehetőségek meghatározása  

Romák és 
mélyszegény-
ségben élők 

1.Munkanélküliség 
2.Életvezetési problémák 

1.Közfoglalkoztatás bővítése, munkahely-teremtés 
támogatása. 
2.Életvezetési tanácsadás 

Felülvizsgálattal kapcsolatos megjegyzés, módosítás: 
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete során beazonosított problémák továbbra is fennállnak, így az 
Intézkedési Terv I.1-2.-es intézkedési tervei továbbra is fenntarthatók, megvalósításuk folyamatos. 

Gyermekek 
1.Nyári gyermekfelügyelet hiánya. 
2.Alacsony jövedelmi helyzetű családok 
gyermekeinek nincs lehetőség nyaralásra 

1.Gyermekfelügyelet megszervezése 
2.Gyermekek táborozásának támogatása 

Felülvizsgálattal kapcsolatos megjegyzés, módosítás: 
A gyermekek helyzete és esélyegyenlősége során beazonosított problémák közül a „Nyári gyermekfelügyelet hiánya” 
megnevezésű probléma már nem áll fenn, így az Intézkedési Tervek közül csak II. 2.-es intézkedési terv: a gyermekek 
táboroztatásának támogatása tartható továbbra is fenn, melynek megvalósítása folyamatos. 

Idősek 
 
 
 
 
Módosítás: 

1.Sok az egyedül élő, rossz egészségi 
állapotban lévő nyugdíjas. 
2.Idős emberek egészségi állapottal 
összefüggő tájékozatlansága 

3.Informatikai jártasság, internethasználat 
képességének hiánya 
4. Az idősek elmagányosodása, 
elszigetelődése, kapcsolati beszűkülése. 

1.Házi segítségnyújtás népszerűsítése, önkéntes 
segítők bevonása 
2.Egészségügyi előadások szervezése- bővítése, 
szűrővizsgálatok szervezése 
3.Internet használatra megtanító képzés szervezése 
4. Közösségi szolgálat szervezése. 

Felülvizsgálattal kapcsolatos megjegyzés, módosítás: 
Az idősek helyzete és esélyegyenlőségének vizsgálata során beazonosított problémák továbbra is fennállnak, valamint 
egy új problémát is beazonosítottunk. Az Intézkedési Terv IV.1-2-3.-as intézkedési tervei továbbra is fenntarthatók, 
megvalósításuk folyamatos, és egy 4. intézkedési tervvel egészül ki. 

Nők 

1.Kisgyermekes nők munkaerő piacra való 
visszatérése. 
2. Kevesen vesznek részt a 
szűrővizsgálatokon és a prevenciós 
előadásokon, általánosságba véve rossz az 
emberek egészségi állapota. 

1.Távmunka- és részmunkaidős foglalkoztatási 
lehetőségek feltérképezése, kapcsolatfelvétel 
nagyobb munkáltatókkal. 
2.Szűrővizsgálatok szervezése, részvételre való 
ösztönzés, megelőzés. 

Felülvizsgálattal kapcsolatos megjegyzés, módosítás: 
A nők helyzete és esélyegyenlősége során beazonosított probléma továbbra is fennáll, valamint egy új problémát is 
beazonosítottunk. Az Intézkedési Terv III.1.-es intézkedési terve továbbra is fenntartható, megvalósítása folyamatos, 
és egy 2. intézkedési tervvel egészül ki. 

Fogyatékkal 
élők 

1. Információ hiány a települési honlapon 

2.Települési honlap nincs akadálymentesítve 
3.Vendéglátóhelyek, Művelődési Ház, 
járdák nem akadálymentesítettek 

1.Szakember segítségével a települési honlap 
kötelező adatokkal történő feltöltése 
2.Szakemberrel a honlap akadálymentesítése 

3. Vendéglátóhelyek, Művelődési Ház, járdák 
akadálymentesítése 

Felülvizsgálattal kapcsolatos megjegyzés, módosítás: 
A fogyatékkal élők helyzete és esélyegyenlőségének vizsgálata során beazonosított problémák továbbra is fennállnak, 
így az Intézkedési Terv V.1-2-3.-as intézkedési tervei továbbra is fenntarthatók,folyamatosak. 

                                                           
55 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítéseka célcsoportok alatti kiemelt szövegrészekben 2015. 
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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 

1. Közfoglalkoztatás bővítése, munkahely-
teremtés támogatása. 
2. Életvezetés tanácsadás. 

1. Partnerek: Önkormányzat, Munkaügyi 
Központ, helyi vállalkozók 
Felelős: polgármester 
2. Partnerek: Családsegítő, háziorvos, védőnő 
Felelős: Kéthelyi Szoc. Szolg. Központ vezetője 

Gyermekek 
1.Nyári gyermekfelügyelet. 
2.”Hurrá nyaralunk” 

1.Partnerek: Kéthelyi Óvoda, Általános Iskola, 
Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat 
Felelős: Óvodavezető 
2.Partnerek: Nemzeti Üdülési Alapítvány 
Felelős: Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa 

Idősek 

1.”Együtt egymásért” 
 
 
2.”Egészségünk a legnagyobb kincsünk” 
3.”Ablak a világra” 

1.Partnerek: Kéthelyi Szoc. Szolg. Központ 
Felelős: Kéthelyi Szoc. Szolg. Központ vezető 
2.Partnerek: háziorvos, védőnő, eü-i szakember 
Felelős: Kéthelyi Szoc. Szolg. Központ vezető 
3.Partner: Türr István Képző és Oktató Közp. 
Felelős: polgármester 

Nők 
Kisgyermekes nők munkaerő piacra 
integrálása. 

Partnerek: Munkaügyi Központ, Önkormányzat 
Felelős: polgármester 

Fogyatékkal 
élők 

1.Információáramlás a honlapon 
2.A honlap mindenki számára elérhető 
3.”Akadálymentes környezetet” 

1.Partnerek: megbízott informatikus 
Felelős: polgármester helyettes 
2.Partnerek: megbízott informatikus 
Felelős: polgármester helyettes 
3.Partnerek: közmunka programban részt vevők 
Felelős: polgármester 

 
Jövőképünk: 
 
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák nem részesülnek hátrányos  
megkülönböztetésben. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők természetbeni és anyagi segítséget 
kapjanak szociális helyzetük javításához, a segítségnyújtás kiemelt célja a munkavállalásra és 
a közfoglalkoztatási programokban történő részvételre ösztönzés, az álláskeresési technikák 
elsajátítására ösztönzés, a regisztrálatlan munkanélküliek regisztrálásának propagálása és a 
regisztráltatás elősegítése.56 
Kiemelt területnek tartjuk a gyermekek családban történő neveltetésének elősegítését, a 
rászoruló gyermekek részére a nyári szociális gyermek étkeztetés biztosítását, valamint a 
jelzőrendszer hatékonyságának növelését.57 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek megfelelő tájékoztatására, egyéni igényeinek 
kielégítésére, egészségi állapotuk javítására, elmagányosodásuk, elszigetelődésük 
megelőzésére, a közösségi programokon való részvételük támogatására, az időseket ért 
vagyon elleni bűncselekmények számának visszaszorítására.58 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a gyermekvállalás utáni munkavállalás elősegítését. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők jogainak és esélyegyenlőségének 
biztosítására. 

                                                           
56 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
57 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
58 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 
 

Romák, mélyszegénységben élők 

Intézkedés címe: Közfoglalkoztatás bővítése, munkahelyteremtés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Munkahelyek hiánya, szakképzetlenség, motiváció hiánya 

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

Közfoglalkoztatás bővítése a munkaképes korú lakosság bevonásával 
R: Adatbázis létrehozása 
K: Megfelelő motiváltság biztosítása 
H: Foglalkoztatottak számának növelése, munkanélküliség csökkentése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Adatbázis létrehozása 
2. Megfelelő motiváltság biztosítása 
3. Foglalkoztatásba bevonás 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, munkanélküliek 

Partnerek Munkaügyi Központ, helyi és környékbeli vállalkozók 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1. Adatbázis létrehozása: 2014. 12. 31. 
2. Megfelelő motiváltság biztosítása: 2015. 06. 30. 
3. Foglalkoztatásba bevonás: 2015. 06. 30-től folyamatosan 

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

A közmunkába és egyéb munkalehetőségbe bevontak száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Együttműködés hiánya, alacsony motiváció 

Szükséges 
erőforrások 

Központi költségvetés, pályázatok 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 
 

Romák, mélyszegénységben élők 

Intézkedés címe: Életvezetési tanácsadás 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Alacsony jövedelmi háttér 

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

R: Alacsony jövedelemmel rendelkezők (RSZS, FHT, közmunkában részt vevők) 
körülményeinek felmérése 
K: Életvezetési tanácsadás, problémamegoldás segítése 
H: Alacsony jövedelem megfelelő beosztása, önellátásra berendezkedés 
ösztönzése  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Adatbázis létrehozása 
2. Partnerek megkeresése, bevonása 
3. Életvezetési tanácsadás, tanfolyam  
4. Folyamatos monitoring, mentorálás 

Résztvevők és 
felelős 

Szociális Szolgáltató Központ, Önkormányzat, alacsony jövedelműek 

Partnerek Családsegítők, önkormányzati munkatárs, Munkaügyi Központ, Civil 
Szervezetek, Országos Szervezetek, Türr István Képzőközpont 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1. Adatbázis létrehozása: 2013. 12. 31. 
2. Partnerek megkeresése, bevonása: 2013. 12. 31. 
3. Életvezetési tanácsadás, tanfolyam : 2014. februártól folyamatos 
4. Folyamatos monitoring, mentorálás: folyamatos 

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

• Friss, aktuális adatbázis 
• Kevesebben kérnek segélyt 
• Nő az elhelyezkedési esély 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

• Érdektelenség, forráshiány 
• Együttműködési készség hiánya, hiányos adatbázis 

Szükséges 
erőforrások 

Szakember, saját és egyéb pályázati erőforrás, megfelelő helyiség 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 
 

Gyermekek 

Intézkedés címe: Nyári gyermekfelügyelet megszervezése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A kisgyermekes szülőknek gondot okoz a gyermekek felügyeletének megoldása 
az óvoda, iskola nyári leállása alatt. 

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

Gyermekek nyári felügyeletének biztosítása 
R: Igényfelmérés a célcsoport körében 
K: Pályázati és egyéb források felmérése 
H: A szülők zavartalan munkába járásának biztosítása a gyermekek 
felügyeletének megszervezésével 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Igényfelmérés: 2013.12. 31. 
2. Források felkutatása: 2014. 05. 31. 
3. Gyermekfelügyelet megszervezése: 2014. június 15-től szükség szerint 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, Szociális Szolgáltató Központ 

Partnerek Kéthelyi Óvoda, Általános Iskola, Művelődésszervező 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1. Igényfelmérés: 2013.12. 31. 
2. Források felkutatása: 2014. 05. 31. 
3. Gyermekfelügyelet megszervezése: 2014. június 15-től szükség szerint 

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

Gyermekfelügyeletben részt vett gyermekek száma. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nincs megfelelő számú jelentkező, hiányos anyagi erőforrás 

Szükséges 
erőforrások 

Humán és anyagi erőforrás, pályázatok 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 
 

Gyermekek 

Intézkedés címe: „Hurrá nyaralunk” 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Alacsony jövedelmi helyzetű családok gyermekeinek nincs lehetőség nyaralásra, 
táborozásra. 

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

Gyermekek táborozásának támogatása 
R: Rászorulók felmérése 
K: Pályázati és egyéb források felkutatása 
H: Gyermekek nyaraltatása, felejthetetlen élmények biztosítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Rászorulók felmérése: 2013.12. 31. 
2. Pályázati és egyéb források felkutatása: 2014. 05. 31. 
3. Gyermekek nyaraltatása, felejthetetlen élmények biztosítása: 2014. június 15-
től szükség szerint 

Résztvevők és 
felelős 

Nemzeti Üdülési Alapítvány, rászorult gyerekek. Felelős: gyermekjóléti 
családgondozó 

Partnerek Kéthelyi Óvoda, Általános Iskola, Művelődésszervező 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1. Igényfelmérés: 2013.12. 31. 
2. Források felkutatása: 2014. 05. 31. 
3. Gyermekfelügyelet megszervezése: 2014. június 15-től szükség szerint 

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

Gyermektáborozásban részt vett gyermekek száma. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Érdektelenség, hiányos anyagi erőforrás 

Szükséges 
erőforrások 

Gyermekjóléti munkatárs elkötelezettsége, pályázatok 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 
 

Idősek 

Intézkedés címe: „Együtt egymásért” 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Sok az egyedül élő, rossz egészségi állapotban lévő idős ember. 

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

Az idősek ismerjék és lehetőség szerint igénybe is vegyék a korosztályuknak 
nyújtható szolgáltatásokat. 
R: Idős emberek szükségleteinek felmérése, kiértékelése 
K: Tájékoztatás 
H: Egészségi állapot javulása, egyéni igények alapján nyújtott szolgáltatások 
biztosítása 

 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Szükséglet felmérés, értékelés 
2. Szórólapkészítés az igénybe vehető ellátásokról, eljuttatás az érintettekhez 
3. Egyéni igények alapján nyújtott szolgáltatások 

Résztvevők és 
felelős 

Szociális Szolgáltató Központ, nyugdíjasok, felelős: Szoc. Szolg. Közp. vezető 

Partnerek háziorvos, önkormányzat, családsegítő 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1. Szükséglet felmérés: 2013. 12. 31., értékelés: 2014. 05. 31. 
2. Szórólapkészítés az igénybe vehető ellátásokról, eljuttatás az érintettekhez: 
2014. 07. 31. 
3. Egyéni igények alapján nyújtott szolgáltatások: 2014. 12. 31. 

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

Az idős korosztály tájékozódik az igénybe vehető ellátásokról 
Nő a szolgáltatást igénybe vevők száma 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Együttműködés hiánya, érdektelenség, bizalom hiány 

Szükséges 
erőforrások 

Idő, energia, szociális szakember 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 
 

Idősek 

Intézkedés címe: „Egészségünk a legnagyobb kincsünk” 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Idős emberek egészségi állapottal összefüggő tájékozatlansága. 

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

Tájékozottság az egészségi állapot terén 
R: Idős emberek szükségleteinek felmérése 
K: Egészségügyi előadások szervezése- bővítése, szűrővizsgálatok szervezése 
H: Betegségek megelőzése, egészségi állapot javítása, szinten tartása 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Szükséglet felmérés 
2. Egészségügyi előadások, szűrővizsgálatok 

Résztvevők és 
felelős 

Szociális Szolgáltató Központ, nyugdíjasok, felelős: Szoc. Szolg. Közp. vezető 

Partnerek Türr István Képzőközpont, önkormányzat, háziorvos, védőnő, egészségügyi 
szakemberek 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1. Szükséglet felmérés: 2013. 12. 31. 
2. Egészségügyi előadások, szűrővizsgálatok: 2014. 12. 31. 
 

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

Tájékozottság az egészségi állapot terén 
Nő az időseket érintő szolgáltatásokat igénybe vevők száma 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Együttműködés hiánya, érdektelenség, bizalom hiány 

Szükséges 
erőforrások 

szakember, megfelelő helyiség, pályázati forrás 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 
 

Idősek 

Intézkedés címe: „Ablak a világra” 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Informatikai jártasság, internethasználat képességének hiánya 

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

Internet használat megismerése, tájékozódás az interneten 
R: Célcsoport felmérése, meggyőzése 
K: Informatikai tanfolyam szervezése, indítása 
H: Informatikai ismeretek elsajátítása 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Célcsoport felmérés, meggyőzés 
2. Informatikai tanfolyam szervezése, indítása 

Résztvevők és 
felelős 

oktató, nyugdíjasok, felelős: polgármester 

Partnerek Türr István Képzőközpont, önkormányzat, Szociális Szolgáltató Központ 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1. Célcsoport felmérés, meggyőzés: 2014. 12. 31. 
2. Informatikai tanfolyam szervezése, indítása: 2015. 12. 31. 

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

E-pont kihasználtsága nő 
Informatikai képzésen részt vevők száma 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Együttműködés hiánya, érdektelenség 

Szükséges 
erőforrások 

szakember, megfelelő helyiség, pályázati forrás 
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 Az új intézkedés részletes kifejtése59 
 

Idősek 
 

 
Intézkedés címe: 
 

Közösségi szolgálat szervezése. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az idős embereket elmagányosodás, elszigetelődés, kapcsolati 
beszűkülés jellemzi. 

Célok - Általános megfogalmazás  
 
- rövid, 
 - Középtávú, 
 - hosszú távú időegységekre bontásban 

Az idős személyek ellátása és gondozása. Tevékeny időskor, a 
közösségi életbe történő bevonás és az emberi kapcsolatok 
kialakítása. A fiatalok az 50 órás iskolai közösségi szolgálatban 
történő bevonásával az idős emberek segítése, támogatása. 
Rövidtáv: az 50 órás iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos 
adminisztrációs feladatok végrehajtása (regisztráció, szerződéskötés a 
középiskolákkal). A fiatalokkal történő kapcsolat felvétel. A tevékeny 
időskor kialakítása és bekapcsolódás a közösségi életbe. 
Közép és hosszútáv: a közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatok 
folyamatos fenntartása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

1. Az idős rászorulók és a közösségi szolgálatba bevonható fiatalok 
felmérése. 
2. A helyi fiatalok 50 órás közösségi szolgálatával az idős emberek 
segítése, támogatása (sétáltatás, felolvasás, beszélgetés, bevásárlás, 
takarítás, udvar rendbetétele, favágás, stb.). 

Résztvevők és 
 
felelős 

Résztvevők: a településen élő idősek, a középiskolás fiatalok.  
Önkormányzat, jegyző, szociális gondozó, HEP Fórum-munkacsoport 
vezetője. 
Felelős: Szociális Szolgáltató Központ vezetője. 

Partnerek 

 
 
Önkormányzat, szociális ügyintéző, oktatási intézmények. 
 
 

Határidő(k) pontokba szedve 

2016. szeptember 01-től. 
1-2.hónap: idős rászorulók és a közösségi szolgálatban résztvevő 
diákok felmérése, az adatbázis létrehozása. 
3. hónap: közösségi szolgálattal kapcsolatos adminisztrációs 
feladatok elvégzése (együttműködési megállapodás kötés iskolai 
közösségi szolgálat közös lebonyolítására). 
4. hónaptól folyamatosan: a közösségi szolgálat teljesítése. 

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

Eredményességi mutatók: résztvevők száma.  
A helyi fiatalok 100 %-ban bevonhatók a közösségi szolgálatba. 
Forrása: költségvetésből. 
Dokumentáltság: közösségi szolgálati napló. 
Fenntarthatósága: fenntartható. 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Kockázat: Érdektelenség. 
Kockázat csökkentés eszköze: Bizalomhiánnyal küzdők meggyőzése.  

Szükséges erőforrások 
 

Humán. 

 
 
 
 

                                                           
59 Felülvizsgálattal kapcsolatos módosítás, új intézkedési terv 2015. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 
 

Nők 

Intézkedés címe: Kisgyermekes nők munkavállalásának elősegítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Gyesről, gyedről visszatért nők elhelyezkedési nehézsége. 

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

Kisgyermekes nők munkavállalásának elősegítése. 
R: Adatbázis az érintettekről, határidő: 2013. 12. 31. 

K: Új munkalehetőségek előtérbe kerülése, határidő: 2014. 07. 01. 
H: Nők munkanélküliségének csökkentése. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Adatgyűjtés az érintettekről 
2. Partnerek megkeresése 
3. Részmunkaidős, távmunka lehetőségek feltérképezése 
4. Munkalehetőségek közvetítése 
 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, érintett nők 

Partnerek Munkaügyi Központ, helyi vállalkozók, internetes távmunkát kínálók 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1. Adatgyűjtés, partnerek megkeresése: 2013. 12. 31. 
2. Munkalehetőségek kiaknázása, érintettek munkavállalása: 2014. 07. 01. 

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

A kisgyermekes nők közül, hány főnek sikerült elhelyezkednie. Milyen arányban 
változott a munkanélküliség. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Együttműködés hiánya, anyagi erőforrás hiánya. Alacsony motiváció. 

Szükséges 
erőforrások 

Szakember a munka koordinálásához, önkormányzati saját forrás, központi 
költségvetés, pályázati források. 
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Új intézkedés részletes kifejtése60 
 

Nők 
 

Intézkedés címe: Egészségügyi szűrővizsgálatok és prevenciós előadások 
szervezése. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

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

Célok - Általános megfogalmazás  
 
- rövid, 
 - Középtávú, 
 - hosszú távú időegységekre bontásban 

Betegségek megelőzése, a kockázatok kialakulásának csökkentése. 
Egészségmegőrzés és prevenció. 
Rövidtáv: az érintettek létszámának felmérése (statisztikai adatok)  - 
férfiak, nők. Az adatbázis létrehozása, partnerek (előadók) bevonása. 
Szűrővizsgálatok és előadások szervezése. 
Középtáv: évente felülvizsgálat, a folyamatosság biztosítása. 
Hosszútáv: utógondozás. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) pontokba szedve 

1. Az igények felmérése, a partnerek bevonása (egészségügyi 
intézmények).  
2. Folyamatos felvilágosító munka, előadássorozatok és 
szűrővizsgálatok megszervezése. 

Résztvevők és 
 
felelős 

Résztvevők: önkormányzat, védőnő, háziorvos, egészségügyi 
intézmények. 
Felelős: háziorvos. 

Partnerek 
 

Önkormányzat, egészségügyi intézmények. 

Határidő(k) pontokba szedve 

2014. január 01-től. 
1-2. hónap: felmérés, tájékoztatás, adatbázis készítés. 

3. hónap: partnerek bevonása. 
4. hónaptól: szóróanyagok, tájékoztatók készítése, kampány a 

honlapon és az újságban. 
5. hónaptól: előadások és szűrővizsgálatok szervezése. 

12. hónap: felülvizsgálat. 
Eredményességi mutatók  
és annak dokumentáltsága, forrása 
(rövid, közép és hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Eredményességi mutatók: résztvevők száma.  
Forrása: költségvetésből. 
Dokumentáltsága: statisztikai adatok, jelentkezési lap. 
Fenntarthatósága: fenntartható. 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Kockázat: érdektelenség, elutasítás. 
Kockázat csökkentése: tájékoztatás, meggyőzés. 

Szükséges erőforrások 
 

Humán, pénzügyi, technikai. 

 
 
 
 

                                                           
60 Felülvizsgálattal kapcsolatos módosítás, új intézkedési terv 2015. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 
 

Fogyatékkal élők 

Intézkedés címe: Információáramlás a honlapon 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Információ hiány a települési honlapon 

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

Tájékozódási lehetőség biztosítása a lakosság felé 
R: Informatikus szakember megkeresése, megbízása, pályázati forrás elnyerése 
K: A honlap kötelező adatokkal történő feltöltése, esélyegyenlőségi link 
létrehozása 
H: A lakosság tájékozódásának segítése, szociális ügyintéző, családsegítő 
leterheltségének csökkentése 

 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Informatikus szakember megkeresése, pályázatok beadása, pályázat elnyerése 
2. Szakember megbízása  
3. A rendszer folyamatos karban tartása, adatok frissítése 

Résztvevők és 
felelős 

Informatikus, e-pont üzemeltető, felelős: alpolgármester 

Partnerek Önkormányzat 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1. Informatikus szakember megkeresése, pályázatok beadása: 2013. 12. 31. 
2. Szakember megbízása a honlap kötelező adatokkal történő feltöltésére, 
esélyegyenlőségi link létrehozására: 2014. 12. 31. 

3. A rendszer folyamatos karban tartása, adatok frissítése: folyamatos 
Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

A településen élők otthonról is tájékozódhatnak az önkormányzat által nyújtott 
szolgáltatásokról, azok feltételeiről, nem kell mindenért az önkormányzati 
ügyintézőhöz fordulni. Az e-pont használatával az internettel nem rendelkezők is 
hozzáférhetnek az adatokhoz. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos információk 
mindenki számára elérhetővé válnak. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázat: sikertelen pályázat, és ha nem áll rendelkezésre elegendő saját forrás a 
finanszírozásra 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati vagy önkormányzati forrás az informatikus munkájának 
finanszírozására. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 
 

Fogyatékkal élők 

Intézkedés címe: A honlap mindenki számára elérhető 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Települési honlap nincs akadály mentesítve 

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

Tájékozódási lehetőség biztosítása a sérült, fogyatékos emberek felé 
R: Informatikus szakember megkeresése, megbízása, pályázati forrás elnyerése 
K: A honlap akadálymentesítése 
H: A fogyatékosok tájékozódásának segítése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Informatikus szakember megkeresése, pályázatok beadása 
2. Szakember megbízása a honlap akadálymentesítésére 

3. A rendszer folyamatos karban tartása, adatok frissítése 

Résztvevők és 
felelős 

Informatikus, e-pont üzemeltető, felelős: alpolgármester 

Partnerek Önkormányzat 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1. Informatikus szakember megkeresése, pályázatok beadása: 2013. 12. 31. 
2. Szakember megbízása a honlap akadálymentesítésére: 2014. 12. 31. 

3. A rendszer folyamatos karban tartása, adatok frissítése: folyamatos 
Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

A fogyatékos emberek is tájékozódhatnak a települési honlapon. Az 
esélyegyenlőséggel kapcsolatos információk mindenki számára elérhetővé 
válnak. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázat: sikertelen pályázat, és ha nem áll rendelkezésre elegendő saját forrás a 
finanszírozásra 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati vagy önkormányzati forrás az informatikus munkájának 
finanszírozására. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 
 

Fogyatékkal élők 

Intézkedés címe: Akadálymentes környezet 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A vendéglátóhelyek, Művelődési Ház, járdák nem akadálymentesítettek 

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

Közszolgáltatásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása  
R: Pályázati források felkutatása, pályázat beadás, pályázat elnyerése 
K: Vendéglátóhelyek, Művelődési Ház, járdák akadálymentesítése 
H: A fogyatékosok szolgáltatásokhoz való hozzáférésének segítése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Pályázati források felkutatása, pályázat beadás, pályázat elnyerése 
2. Vendéglátóhelyek, Művelődési Ház, járdák akadálymentesítése 
 

Résztvevők és 
felelős 

Közmunka programban részt vevők, felelős: polgármester 

Partnerek Önkormányzat 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1. Pályázati források felkutatása, pályázat beadás, pályázat elnyerés: 2015. 12. 31. 
2. Vendéglátóhelyek, Művelődési Ház, járdák akadálymentesítése: 2016. 12. 31. 
 

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

Fogyatékos emberek is igénybe veszik a szolgáltatásokat, közszolgáltatásokat 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kockázat: sikertelen pályázat, és ha nem áll rendelkezésre elegendő saját forrás a 
finanszírozásra 

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati vagy önkormányzati forrás, munkaerő 
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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 

Intéz-
kedés 
sor-

száma 

Az intézkedés 
címe, megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél 

A 
célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 
dokumen- 
tumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az 
intézkedés 

megvalósítás
ának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményesség

ét mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításáho

z szükséges 
erőforrások  

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az 
intézkedés 

eredményein
ek 

fenntartható-
sága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Közfoglalkoztatás 
bővítése, 

munkahelyterem- 
tés támogatása 

munkahelyek 
hiánya,  

szakképzetlenség 

munka- 
nélküliség 
csökkentése 

- 1.Adatbázis 
létrehozása 
2.Megfelelő 
motiváltság 
biztosítása 
3.Foglalkoztatásba 
bevonás 

polgár- 
mester 

2015. 12. 31. foglalkoztatot- 
tak száma 

központi 
költségvetés, 

pályázatok 

fenntartható 

2 Életvezetési 
tanácsadás 

alacsony jövedelmi 
háttér 

jövedelem 
megfelelő 
beosztása, 
önellátás 

- 1. Adatbázis 
létrehozása 
2. Partnerek 
megkeresése, 
bevonása 
3. Életvezetési 
tanácsadás, 
tanfolyam  
4. Folyamatos 
monitoring, 
mentorálás 

Kéthelyi 
Szociális 
Szolgáltató 
Központ 
vezetője 

2016. 12. 31. - Friss, 
aktuális 
adatbázis 
- Kevesebben 
kérnek segélyt 
- Nő az 
elhelyezkedési 
esély 

szakember, saját 
erőforrás, 
pályázat, 
megfelelő 
helyiség 

fenntartható 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Nyári gyermek 
felügyelet 
megszervezése 

gyermekfelügyelet 
megoldása 

kisgyermekes 
szülők 
támogatása 

- 1. Igényfelmérés 
2. Források 
felkutatása  
3.Gyermekfelügyelet 
megszervezése 

Óvoda-
Iskola- 
Kéthelyi 
Szoc.Szolg. 
Közp. vezető  

 

2015. 12. 31. gyermek-
felügyeletben 
részt vettek 
száma 

szakember, saját 
erőforrás, 
pályázat, 
megfelelő 
helyiség 

fenntartható 
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2 „Hurrá nyaralunk” anyagi helyzet 
miatt nyaralási 
lehetőség hiánya 

gyermekek 
táboroztatása 

- 1. Rászorulók 
felmérése 
2. Pályázati és egyéb 
források felkutatása  
3. Gyermekek 
nyaraltatása 

Gyermek-
jóléti 
Szolgálat 
munkatársa 

2015. 12. 31. táborozásban 
részt vevők 
száma 

pályázati vagy 
saját forrás 

fenntartható 

III. A n ők esélyegyenlősége 

1 Kisgyermekes nők 
munkavállalásának 
elősegítése 

a gyermek miatt 
nehéz az 
elhelyezkedés 

női munka-
nélküliség 
csökkentése 

- 1. Adatgyűjtés az 
érintettekről 
2. Partnerek 
megkeresése 
3. Rész-munkaidős, 
távmunka 
lehetőségek 
feltérképezése 
4. Munka 
lehetőségek 
közvetítése 

polgár- 
mester 

2014. 12. 31. munkába állók 
száma 

szakember, saját 
erőforrás 

fenntartható 

2
 

M
ódosítás 

Egészségügyi 
szűrővizsgálatok 
és prevenciós 
előadások 

Kevesen vesznek 
részt a 
szűrővizsgálatokon 
és a prevenciós 
előadásokon. 
Általánosságba 
véve rossz az 
emberek egészségi 
állapota. 
 

A betegségek 
megelőzése, a 
kockázatok 
kialakulásána
k csökkentése. 
Egészségmeg
őrzés és 
prevenció. 

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

Háziorvos 2016.01.01-
től 

Résztvevők 
száma 

humán, 
pénzügyi, 
technikai 

fenntartható 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 „Együtt 
egymásért” 

sok az egyedül élő, 
rossz egészségi 
állapotú idős 
ember 

az idősek 
ismerjék és 
lehetőség 
szerint 
igénybe is 
vegyék a 
korosztályuk-
nak nyújtható 
szolgáltatá-
sokat 
 

- 1. Szükséglet 
felmérés, értékelés 
2. Szórólapkészítés 
az igénybe vehető 
ellátásokról, 
eljuttatás az 
érintettekhez 
3. Egyéni igények 
alapján nyújtott 
szolgáltatások 

Kéthelyi 
Szociális 
Szolgáltató 
Központ 
vezetője 

2014. 12. 31. az idős 
korosztály 
tájékozódik az 
igénybe 
vehető 
ellátásokról, 
többen 
igényelnek 
szociális 
szolgáltatást 

szociális 
szakember, 
idő,” energia” 

fenntartható 
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2 „Egészségünk a 
legnagyobb 
kincsünk” 

az idős emberek 
egészségi 
állapottal 
összefüggő 
tájékozatlansága 

tájékozottság 
az egészségi 
állapot terén 

- 1. Szükséglet 
felmérés 
2. Egészségügyi 
előadások, 
szűrővizsgálatok 

Kéthelyi 
Szociális 
Szolgáltató 
Központ 
vezetője 

2014. 12. 31 Nő az időseket 
érintő 
szolgáltatások
at igénybe 
vevők száma 
 

szakember, 
megfelelő 
helyiség, 
pályázati forrás 

fenntartható 

3 „Ablak a világra” informatikai 
jártasság, internet- 
használat 
képességének 
hiánya 

Internet 
használat 
megismerése, 
tájékozódás az 
interneten 
 

- 1. Célcsoport 
felmérés, meggyőzés 
2. Informatikai 
tanfolyam 
szervezése, indítása 

polgármester 2015. 12. 31. E-pont 
kihasználtsága 
nő 
Informatikai 
képzésen részt 
vevők száma 
 

szakember, 
megfelelő 
helyiség, 
pályázati forrás 

fenntartható 

4
 

M
ódosítás 

„Generációk közti 
kapcsolat 
erősítése” 
/Közösségi 
szolgálat 
megszervezése/ 
 

Az idős embereket 
elmagányosodás, 
elszigetelődés, 
kapcsolati 
beszűkülés 
jellemzi, melyet a 
fiatalok 50 órás 
iskolai közösségi 
szolgálatba történő 
bevonásával 
enyhíthetünk. 

Az idős 
emberek 
ellátása és 
gondozása. 
Tevékeny idős 
kor, a 
közösségi 
életbe történő 
bevonás és az 
emberi 
kapcsolatok 
kialakítása. 
 

 

- Az idős rászorulók 
és a közösségi 
szolgálatba 
bevonható fiatalok 
felmérése. A helyi 
fiatalok 50 órás 
közösségi 
szolgálatával az idős 
emberek segítése, 
támogatása. 

Szociális 
Szolgáltató 
Központ 
vezetője 

2016. 09. 01. Résztvevők 
száma 

Humán, 
pénzügyi, 
technikai 

fenntartható 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Információ  
áramlás a honlapon 

Információ hiány a 
települési 
honlapon 

Tájékozódási 
lehetőség 
biztosítása a 
lakosság felé 
 

- 1. Informatikus 
szakember 
megkeresése, 
pályázatok beadása, 
pályázat elnyerése 
2. Szakember 
megbízása  
3. A rendszer 
folyamatos karban 
tartása, adatok 
frissítése 
 

alpolgár-
mester 

2014. 12. 31. nő az e-pont 
használat 
kihasználtsága, 
csökken az 
ügyintézők 
leterheltsége 

informatikus, 
pályázati vagy 
saját forrás 

fenntartható 
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2 A honlap mindenki 
számára elérhető 

A települési honlap 
nincs 
akadálymentesítve 

Tájékozódási 
lehetőség 
biztosítása a 
sérült, 
fogyatékos 
emberek felé 
 

- 1. Informatikus 
szakember 
megkeresése, 
pályázatok beadása 
2. Szakember 
megbízása  

3. A rendszer 
folyamatos  karban 
tartása, frissítése 

alpolgár-
mester 

2014. 12. 31. Az esély-
egyenlőséggel 
kapcsolatos 
információk 
mindenki 
számára 
elérhetővé 
válnak. 

Pályázati vagy 
önkormányzati 
forrás az 
informatikus 
munkájának 
finanszírozásá-
ra. 

fenntartható 

3 Akadálymentes 
környezet 

Vendéglátóhelyek, 
Művelődési Ház, 
járdák nincsenek 
akadály mentesítve 

Közszolgáltat
ásokhoz, 
szolgáltatások
hoz való 
hozzáférés 
biztosítása  
 

- 
1. Pályázati források 
felkutatása, pályázat 
beadás, elnyerése 
2. akadály-
mentesítés 
 

polgármester 2016. 12. 31. Fogyatékos 
emberek is 
igénybe veszik 
a 
szolgáltatáso-
kat, 
közszolgálta-
tásokat 

Pályázati vagy 
önkormányzati 
forrás, 
munkaerő 

fenntartható 

 



3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 
ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 
támogassák.  
 
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 
program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 
esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  
 
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  
 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 
ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba 
történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 
létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 
maradéktalanul megvalósuljanak. 

A megvalósítás folyamata 

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

 
 
 
A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

Fogyatékkal élők 

esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Gyerekek esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Idősek esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Romák/ mély-

szegénységben 

élők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 

vezetői, önkormányzat, 

képviselője, partnerek 

képviselője 
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Monitoring és visszacsatolás 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 
 

Nyilvánosság 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első 
ülésének mihamarabbi összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 
képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát 
igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 
érdekében. 
 
 
Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a település 
polgármestere felel.: Tüske Gáborné 

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy 

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 
végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek 
elhárításáról intézkedni  
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A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

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

önkormányzat felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 
jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a 
befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az 
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 
vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek 
annak megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 
irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként 
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell 
foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, 
együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló 
szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a 
köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 
 

Érvényesülés, módosítás 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  
felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 
kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 
teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 
intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 
felelős személy intézkedik a felelős (ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 
vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 
következményeinek elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 
hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. Balatonújlak község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 
beépítettük. 
 
II. Ezt követően Balatonújlak község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és 78/2013 (VII. 03.) számú határozatával 
elfogadta. 
 
Mellékletek:  

- HEP elkészítési jegyzék 
 

 
 
 
2013. 07. 03.       ………………………………….. 
 
          Aláírás 
 
 
 
Balatonújlak Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
 
2013. 07. 03.       …………………………………… 
          Partner aláírás 

 

 
 
2013. 07. 03.       …………………………………… 
          Partner aláírás 
 
 
 
 
2013. 07. 03.       …………………………………… 
          Partner aláírás 
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615. Felülvizsgálat 

A HEP időarányos megvalósulását kétévente át kell tekintetni, az áttekintés alapján szükség 
esetén felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek 
megfelelően kell módosítani. 
A település helyi esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata 2015.11.30. határidővel válik 
esedékessé. 
Balatonújlak Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2015. szeptember 17-ei nyilvános 
testületi ülésén úgy döntött, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program időarányos 
megvalósulásának felülvizsgálatát tűzi ki .62  
 
A törvény értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek kimenete 
kétféle lehet: 
a. Az áttekintést követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy felülvizsgálat 

nem szükséges. Ebben az esetben a képviselő-testületnek szükséges arról határoznia, hogy 
az Ebktv-ben foglaltaknak megfelelően, a HEP kétévente előírt áttekintésének eleget 
tettek, a HEP-et változatlan formában elfogadták. A képviselő testület határozatát fel kell 
tölteni a HEP-ek elkészítésének és felülvizsgálat nyomon követésének támogatására 
létrehozott szoftver (hep.tkki.hu) dokumentumai közé, ahogyan az a nyilatkozatot is, 
amely arra vonatkozik, hogy felülvizsgálat nem történt.  

b. A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról.  
 
Ha a HEP átvizsgálását követően arra a következtetésre jut az önkormányzat, hogy azt felül 
kell vizsgálni, annak okai lehetnek (többek között):  

� az áttekintés/átvizsgálás során beazonosított, a HEP helyzetelemzésében leírt 
helyzetben történt változás; 

� az áttekintés csak az intézkedési tervben szereplő intézkedéseket érinti: 
megvalósíthatóságában történt változás vagy a tervezett intézkedések ütemezéséhez 
képest tapasztalt eltérés. 

Általánosságban elmondható a felülvizsgálat vonatkozásában is, hogy a HEP helyzetelemzési 
részében feltárt problémák közül egy sem maradhat a megoldásra irányuló intézkedés nélkül.  
 
A Türr István Képző és Kutató Központtal (a továbbiakban: TKKI) a kapcsolat felvétele 
megtörtént. 
 
A HEP felülvizsgálatának folyamata: 

a. A helyzetelemzés felülvizsgálata: adatok frissítése, adathiányok pótlása, lehetőleg 
2014-ig. 

b. Az adatok elemzéséhez kapcsolódóan következtetések levonása, a települési adatok és 
a 2011-es népszámlálás vonatkozó eredményeinek összehasonlítása.r4e 

c. Beazonosított problémák felülvizsgálata: a korábban beazonosított probléma 
aktualitásának vizsgálata, korábban nem azonosított probléma beazonosítása. 

d. A felülvizsgált problémáknak megfelelően a fejlesztési lehetőségek megfogalmazása. 
e. Az intézkedések felülvizsgálata: A felülvizsgálat időszakában tervezett intézkedések 

megvalósulásának vizsgálata történik, amely arra vonatkozik, hogy sikerült-e 
megvalósítani az adott intézkedést, ha igen, hogyan, ha nem, miért. Ehhez 
segítségként a szoftverből letölthető nyomon követési sablon használható.  
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62 megállapítva: Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2015.(IX.17.) számú képviselő-
testületi határozatával 
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Ha a segédletet az önkormányzat felhasználja, akkor a kitöltött dokumentumot 
szükséges feltölteni a szoftver dokumentumai közé.  

f. A HEP Fórum működésének felülvizsgálata, korrekciója. 
g. Változások jegyzékének kitöltése. A jegyzéket az önkormányzat tölti ki és tölti fel a 

szoftverbe. 
h. A változásokat is tartalmazó HEP feltöltése a szoftverbe. A változások HEP-ben 

történő megjelenítése alapvetően két módon történhet:  
� az adott fejezeteket/alfejezeteket követően illesztik be a változásokat, jelezve, 

hogy a 2015-ben történt felülvizsgálatot követően került az adott szövegrész a 
HEP-be;  

� egy összefüggő dokumentumban gyűjtik össze a változásokat, amelyben 
pontosan megjelölik, hogy melyik pont, miben változott vagy mivel egészül ki; 

A fentieken kívüli esetleges egyedi megoldásokat egyedileg meg kell vizsgálni, és egyeztetést 
követően lehet elfogadni. 

i. A mentor visszajelző lapot tölt ki. 
j. A HEP nyilvánosságra hozatala: a változásokat tartalmazó, egységes szerkezetű, a 

felülvizsgálatra vonatkozó záradékkal is ellátott HEP pdf-ben kerül feltöltésre a 
szoftver 9. pontjába, ami egyben azt is jelenti, hogy a felülvizsgált HEP elérhető a 
www.tkki.hu oldalról. 

 
A HEP-ben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése, továbbá a felülvizsgálata céljából a helyi 
esélyegyenlőségi fórumot 2015. október 20.-án megtartottuk, az ott elhangzott javaslatok 
alapján a  HEP IT-t átdolgoztuk. 
 

636. A HEP IT megvalósulása 

 
Az alábbiakban a tervezett intézkedéseket és azok végrehajtását mutatjuk be.  
A HEP IT megvalósítása 5 éves időintervallumban történik. 
 

Romák és / vagy mélyszegénységben élők 

1. Közfoglalkoztatás bővítése, munkahelyteremtés támogatása 
A nyilvántartott álláskeresők száma a 15-64 év közötti lakónépesség számához viszonyítva 
átlagosan 8 %-ot tesz ki. A nyilvántartott álláskeresők száma nemek szerinti bontásban, a nők 
esetében magasabb. A közfoglalkoztatásban résztvevők száma évente átlagosan 7 fő, ami a 
település aktív korú lakosságának a 3 %-a. Elmondható, hogy a nyilvántartott álláskeresők 
egyharmadát sikerül közfoglalkoztatásban foglalkoztatni. Az önkormányzat célja továbbra is, 
hogy évről évre növelje a foglalkoztatottak számát. 
Igazoló dokumentum: önkormányzati közfoglalkoztatási nyilvántartás 
A megvalósítás: folyamatos 
 
2. Életvezetési tanácsadás 
A Munkaügyi Kirendeltségen az ügyfelek magas létszáma miatt nincs arra lehetőség, hogy 
minden egyes kliens esetében életvezetési tanácsokat adjanak, ezért a családgondozók és a 
szociális ügyintézők az egyedi ügyek intézése során segítették életvezetési tanácsokkal a 
munkanélkülieket.  
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Igazoló dokumentum: a családsegítő szolgálat beszámolója. 
A megvalósítás: 2015. február 28-ig volt megvalósítható, mivel a szociális ellátó rendszer 
átalakulásával nincs rá további lehetőség. 
 

Gyermekek 

1. Nyári napközi, gyermekfelügyelet 
A gyermekek nyári felügyelete, a nyári napközis táborok megszervezése továbbra is a 
települési önkormányzatoknak a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvényből fakadó feladata. 
2013-2014-2015. évben érdeklődés hiányában elmaradt, 10 fő alatt nem kerül 
megszervezésre. 
Igazoló dokumentum: kérdőív a felmérésről. 
 
2. Gyermekek nyári táboroztatása („Hurrá nyaralunk” ) 
2014-ben a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatása az Erzsébet program keretében 
valósult meg. Összesen 20 fő nyaralhatott 2 fő családgondozó kíséretében a Zánkai táborban. 
2015-ben sajnos nem nyertünk az Erzsébet program pályázatán, így ebben az évben nem 
sikerült a gyermekeket táboroztatni. 
Igazoló dokumentum: pályázati anyagok 
A megvalósítás: folyamatos 
 

Nők 

 
1. Kisgyermekes nők munkavállalásának elősegítése 
A védőnő segítségével sikerült a településen élő kisgyermekes nőkről adatot gyűjteni, mely 
adatok közlésére az érintettek előzetesen beleegyeztek.  
A Családsegítő Szolgálat munkatársa a környéken található nagyobb foglalkoztatókat 
felkereste és részmunkaidős munkavállalási lehetőségekről érdeklődött, mely kínálat 
hiányában nem volt sikeres. 
Igazoló dokumentum: Családsegítő Szolgálat dokumentációja 
A megvalósítás: folyamatos, újabb lehetőségek, támogatások felkutatása 
 

Idősek 

1. „Együtt egymásért” 
- A Szociális Szolgáltató Központ 2013. november hónapban kérdőíves lekérdezést végzett az 
idős korosztály körében, hogy felmérje szükségleteiket, valamint az egyes szolgáltatásokkal 
való elégedettségüket. 
- Ellátások népszerűsítése: szórólapkészítés az igénybe vehető ellátásokról, eljuttatás az 
érintettekhez: 2014. március 
Igazoló dokumentum: Családsegítő Szolgálat dokumentációja a kérdőíves felmérésről 
A megvalósítás: az idősek tájékoztatása az ellátásokról folyamatos 
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2. „Egészségünk a legnagyobb kincsünk” 
Az idős emberek egészségi állapottal összefüggő tájékoztatása egészségügyi előadások 
keretében. 
Szociális Szolgáltató Központ: 

- 2013. november –Káros szenvedélyek és hatásaik. Előadó: családgondozó 
- 2014. február- A minket körülvevő veszélyek. Előadó: intézményvezető 
- 2014. május- Az egészségedért te felelsz, dönts okosan! Előadó: intézményvezető 

Művelődési Ház: 
- 2014. március- Készüljünk a tavaszra. Előadó: Dr. Gonda Péter 

Igazoló dokumentum: Idősek Klubja, Művelődési Ház programtervek 
A megvalósítás: folyamatos 
 

3. „Ablak a világra” 
A program keretében az időseket informatikai ismeretekre, internethasználatra szerettük volna 
tanítani, hogy könnyebben eligazodjanak az interneten. 
A program szakember és pályázati forrás hiánya miatt nem valósult meg. 
Igazoló dokumentum: - 
A megvalósítás: folyamatos 
  

Végrehajtási határidők módosítása: 

 
Az Intézkedési tervben, a költségvetési, anyagi, vagy technikai okok miatt határidőre végre 
nem hajtott feladatok megvalósításának a határideje: 2018. december 31. időpontra módosul. 
 
 
Összegzés: 
Az IT-ben megfogalmazottak végrehajtása érdekében továbbra is fontos a pályázati 
lehetőségek figyelemmel kísérése, az elért eredmények további fenntartása, a kitűzött célok 
mielőbbi megvalósítása, amelyek feltételeit az anyagi lehetőségekhez mérten biztosítani 
szükséges. 
Fontos továbbá az intézmények, a lakosság, a civil szervezetek és a for-profit szereplők 
hathatós együttműködése, a partnerség kialakítása és a közös felelősségvállalás az 
esélyegyenlőség biztosítása céljából. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 78
 

646. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. Balatonújlak község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája a 
2015. október 26-án megtartott HEP felülvizsgálati fórumon megtörtént. Az itt született 
észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
II. Ezt követően Balatonújlak község képviselő-testülete a felülvizsgált Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és …../2015 (XI. 
…..) számú határozatával elfogadta. 
 
Mellékletek:  

- képviselő-testületi határozat 
 

 
 
 
2015. 11… …………………………….   ………………………………….. 
 
   Jegyző       Polgármester 
 
 
 
Balatonújlak Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
 
2015. 11. ...           …………………………………… 
          Partner aláírás 

 

 
 
2015. 11.  …         …………………………………… 
          Partner aláírás 
 
 
 
 
2015. 11. ….       …………………………………… 
          Partner aláírás 
 

 
 
2015. 11. ….       …………………………………… 
          Partner aláírás 
 

 

 

                                                           
64 Felülvizsgálattal kapcsolatos szöveg kiegészítés 2015. 



HEP elkészítési jegyzék65 
 

NÉV66 HEP részei67 Aláírás68 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Balatonújlak 
polgármestere 

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  

Balatonújlak 
Képviselő 
Testület 

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  

Balatonújlak 
Sport  

Egyesület 
vezetője 

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  

Kéthelyi 
Szociális 

Szolgáltató 
Központ 

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  

Kéthely 
Óvoda 

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  

Kéthely  
Általános Iskola 

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  

Háziorvos 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  
Védőnő 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  

B. keresztúr Iskola 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  
B. keresztúr Óvoda 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  

Türr István 
Képzőközpont 

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  

 

                                                           
65 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 
66 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  
67 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. 
68 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 



Balatonújlak Község Önkormányzatának 
POLGÁRMESTERE 
8712 Balatonújlak, Templom u. 3. 
Tel.: 85/575-036 
___________________________________________________________________________________ 
 
Ügyiratszám: 2213/1/2015.      6. számú előterjesztés 
 

Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 
2015. november 30-i ülésére 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatához 

 
 
 Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény (Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § 
(1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi 
programot fogad el. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 78/2013. 
(VII.3.) számú képviselő–testületi határozatával fogadta el Balatonújlak Község Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját (HEP) 2013-2018. évre vonatkozólag.  
Az Ebktv. 31. § (4) bekezdése értelmében „A helyi esélyegyenlőségi program időarányos 
megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását 
kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján, szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi 
programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új 
helyzetnek megfelelően kell módosítani.”  
A HEP áttekintése és felülvizsgálata megtörtént, amely alapján a helyzetelemzés és az 
intézkedési terv módosítása is változott a felülvizsgálatnak megfelelően.  
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy Balatonújlak Község Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát fogadja el.  
 

Határozati javaslat 
 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program felülvizsgálatát megtárgyalta, és azt a mellékelt formában elfogadja.  
 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
Balatonújlak, 2015. november 19. 
 
 

Tüske Gáborné 
polgármester 


