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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, Zalahaláp Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában 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

Zalahaláp községet a Tapolcai – medencét
körülölelő tanúhegyek északi részén találjuk.
Tapolca, Nyirád, Sáska, és Hegyesd
településekkel határos.
A község létezéséről 1243-ban kelt írásos
feljegyzés tanúskodik. Előbb az Atyuz
nemzettség, majd a Bogát-Radvány család
birtoka. Későbbi birtokosai között találjuk a
Halápi családot. A helységnév személynévből
keletkezett, a község 1950-ig Zala megyéhez
tartozott.
A Haláp-hegy tetején nagy kiterjedésű őskori
település nyomaira bukkantak 1938-ban. A
kőbányászat során bronz- és vaskori leletek
kerültek napvilágra.

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
1
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Zalahaláp a központi belterületen kívül Ódörögdpuszta, Újdörögdpuszta, és Kolónia
településrészekre tagolódik. Ódörögdön és Újdörögdön uradalmi gazdaságok voltak. Nagyobb
uradalmi birtokosok voltak a Bogyay, Rónai, a Hedri és az Ambrus családok. Kolónia településrész
a kőbánya 1912-ben történő beindításával jött létre, mivel ott a bányászok számára szolgálati
lakásokat
építettek.
A halápi lakosok nagy része a település adottságából következően 1912-ig csak a
mezőgazdaságban talált megélhetést, ezt követően pedig a bányászatban is. Kereseti lehetőséget
nyújtott a Bakonyi Bauxitbánya.
1959-ben megalakult a termelőszövetkezet. Az 1960-as évek második felétől a szövetkezet ipari
tevékenységet folytatott, ennek köszönhető, hogy ma is több mint 100 főnek tudnak munkát
biztosítani.
Az 1970-es évek elején a település nyugati részén, a Balaton-felvidéki Erdő- és Fafeldolgozó
Gazdaság Keszthelyi Erdőgazdasága parkettagyárat épített. Ezzel a fejlesztéssel mintegy 120
munkahelyet létesített. 1985-re a dolgozók létszáma elérte a 400 főt, Balatonfelvidéki- Erdő és
Falfeldolgozó Rt. néven működött tovább az anyacég, ami mára átalakult Bakonyerdő Zrt-vé. Az
ódörögdi földeken a HM Erdő-, Vad- és Mezőgazdaság – Budapest gazdálkodik.
A szövetkezet 1974-ben a Badacsony Mg. Ipari Szövetkezethez került. 1992-ben a szövetkezet
átalakulása révén két szövetkezet székhelye lett Zalahaláp. A Csavargyártó Szövetkezetnek, mely
teljes egészében itt működik, és a Zalahaláp-Sáska Ipari Mezőgazdasági Szövetkezetnek – ma ZASA Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. – melynek a szomszédos településen is van
üzemegysége.
A település lakosságszáma a 70-es évektől a 80-as évek közepéig erősen csökkent, de az 1980-as
évek végétől a dinamikus növekedés a jellemző, 1985-től nőtt az új lakótelkek kialakítása, és
beépítése. Ma már településünk lakossága 1200 fő.
A településen három kastély található, ezekből egy Zalahaláp belterületén, egy Ódörögdpusztán,
egy pedig Újdörögdpusztán. Az ódörögdi kastélyépület magánkézbe került, az újdörögdi pedig
önkormányzati tulajdon, melyben bérlakások kerültek kialakításra.

1433-ban Ódörögdön a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére
kápolnát épített Halápi László. A ma is látható templomrom
kelet-nyugat fekvésű, mint a középkori templomaink
meghatározó része, viszont az oltár nem kelet, hanem nyugat felé
néz, ez az akkoriban szokásossal pont ellentétes.
A falak nagyrészt nem téglából, hanem kőből vannak rakva, a
torony, néhány boltozat, és kripta téglából, ezek feltehetően nem
középkoriak.
A kapuzat és a hatszögletű, két emelet nagyságú torony 19.
századi, historizáló jellegű. egyhajós, apszisa poligonális
záródású, fehér dolomitból rakott.
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A település barokk stílusú római katolikus templomát 1770-ben a
Bogyai uraság építette. Oltárfreskóját a neves németalföldi festő,
Franz Anton Maulbertsch festette. A római katolikus templom
műemlék
jellegű
épület.
Tornya
a
homlokzatból
félszélességben
kiemelkedik.
Homlokzatának
két
felső
szélén
egy-egy
kőváza.
Homlokzatának két oldalán egy-egy szoborfülke, benne
szakállas férfi szent szobra. Déli oldalán hegedűablakok. Hajója
kétboltszakaszos, szentélye freskós, kupoláján Menekülés
Egyiptomba, angyalokkal a XVIII. századból. Orgonakarzatos.
Szószéke barokk stílusú. Tornyát két széles vakolatpárkány
három részre osztja. A torony alsó mezőjének két szélén
pilaszter. Bejárata felett vakolatpárkány és az újjáépítésre
vonatkozó 1770-es felirat. Felette íves formájú ablak és
vakolatpárkány. Az ablak felett Bogyay-címer.

A templomkertben található az I. és II.
világháborús bazaltból készült emlékmű,
mely a település világháborúkban
elhunyt
lakosainak
állít
emléket.
A plébániai hivatalhoz hozzátartozik a
településen kívül Sáska, Gyulakeszi, és
Tapolca-diszeli
városrész.
A XIX. század elején a Rónai család
leszármazottai, a Bogyai család a község
főterére
Szentháromság
szobrot
emeltetett, melyet 2000-ben állítottak
vissza
eredeti
helyére.
A falu bejáratánál Szent Vendel szobor áll, utcái mentén és a hegyben is gyönyörű kőkereszteket
talál az idelátogató.
A település 1 hektáros természetvédelmi területtel rendelkezik. A park mellett szépen gondozott
zöldövezetben működik a Művelődési Ház, és az általános iskola, mely 1996-ban Csontváry
Kosztka Tivadar festőművész nevét vette fel. Az iskolában alapfokú művészetoktatás folyik.

A
művelődési
házban
működnek
csoportok, valamint a civil szervezetek is
itt tartják összejöveteleiket, gyűléseiket.
Itt kapott helyet a községi könyvtár,
állománya több mint 6000 kötet, valamint
egy sikeres pályázatnak köszönhetően a
Digitális Jólét Program Pont is.
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A híres halápi hímzés szép példányai a Néprajzi Múzeumban is fellelhetők.
A „KACAGÓ” Napközi Otthonos Óvoda és Főzőkonyha 2 óvodai csoporttal 2006 óta egy felújított
épületben fejleszti-gondozza a jövő iskolásait.
A Háziorvosi Szolgálat 1992-től működik, 1985-ben digitális telefonhálózatot, 1997-ben
földgázvezetéket építettek. A hegyben több ütemben kiépítésre került az ivóvíz-hálózat, valamint
a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése is megvalósult 2003-ban.
A településen nagy múltja van a szőlőtermesztésnek. A Haláp-hegy lankáin jó minőségű, száraz,
testes, savas vörös és fehér borokat termelnek az itteni gazdák.
2019 tavaszára készült el a Haláp Tanösvény a Hegyen, amelyet hivatalosan májusban adtak át. A
különleges, egyedi látványt kínáló útvonal és a hozzá tartozó információs állomások a tulajdonos
bányavállalat kivitelezésében készültek el és ingyenesen bejárhatók, megtekinthetők a kirándulók
számára. A három kilométernyi, két nehézségi fokú bejárási útvonalat kínáló tanösvény, tíz
információs hellyel ellátott állomással rendelkezik, gyönyörű erdei környezetben, a hegy minden
oldaláról kilátást biztosítva fogadja a látogatókat.
A Zalahalápi Ipari Park 2003. év decemberében nyerte el az „Ipari Park” címet. Veszprém
megyében, a Balaton-felvidéken fekvő településünk belterülete határán elhelyezkedő park
összterülete 38 ha, melyből 28 ha-n már főleg ipari gyártó tevékenységet folytató vállalkozások
működnek. Az Ipari Parkban 10 ha, nagyrészt közművesített szabad terület várja az érdeklődő
befektetőket.
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A következőkben különböző szempontok, és adatok alapján vizsgáljuk meg településünket.
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év
végén

Év

Fő
(TS 0101)

Változás

2012

1238

bázis év

2013
2014
2015
2016
2017

1221
1204
1213
1187
n.a.

98,6%
98,6%
100,7%
97,9%
n.a.

Lakónépesség
1250
1240
1230

1220
1210
1200

1190
1180
1170

1160
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Zalahalápon 2016-ban 1187 fő élt. Lakosainak száma a vizsgált időszakban csökkenést mutatott.
Az országosan jellemző népességcsökkenés kismértértékben sajnos településünket is érinti.
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2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)
Az állandó népességből a
megfelelő korcsoportú nők
és férfiak aránya (%)

Fő
Korcsoport

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302)
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)
0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307)
15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309)
18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311)
60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313)
65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315)
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Férfiak

Nők

658

662

100
18
426
40
74

106
28
404
43
81

Összesen
(TS 0301)
1 320
44
206
46
830
83
155

Férfiak
(TS 0303)
49,85%

Nők
(TS 0304)
50,15%
3,33%

7,58%
1,36%
32,27%
3,03%
5,61%

8,03%
2,12%
30,61%
3,26%
6,14%

Állandó népesség - férfiak életkori megoszlása

11%

15%

6%

3%

'0-14 évesek
15-17 évesek
18-59 évesek
60-64 évesek
65 év felettiek'

65%

Állandó népesség - nők életkori megoszlása

12%

'0-14 évesek

16%
4%

7%

15-17 évesek
18-59 évesek
60-64 évesek
65 év felettiek'

61%
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A nők és a férfiak száma szinte megegyező, az egyes életkori szakaszokban csak kis változások
figyelhetőek meg. Szinte az összes korosztályban kevéssel több a nők száma, kivéve a
gazdaságilag aktív korosztályt, ahol a férfiak 4 %-al vannak többen.
3. számú táblázat - Öregedési index

Év

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0328)

0-14 éves korú
állandó lakosok
száma (fő)
(TS 0327)

Öregedési index
(%)
(TS 0401)

2012

148

199

74,37%

195
205
218
206
n.a.

75,38%
70,73%
68,81%
75,24%
n.a.

2013
147
2014
145
2015
150
2016
155
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Öregedési index (%)
80%
70%

60%
50%
40%

30%
20%
10%

0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Településünk ebből a szempontból összességében kedvező arányokat mutat, hiszen átlagban
magasabb a 0-14 éves korú állandó lakosok száma, mint a 65 év felettieké, ez azt eredményezi,
hogy az öregedési indexünk 100% alatt marad, tehát a népességszerkezet fiatalosnak mondható.
Ha azonban azt vizsgáljuk meg, hogy évről évre hogyan változnak az arányok, ott már látszik az a
tendencia, hogy az elmúlt években kis mértékben növekedett a 65 év felettiek száma, ezzel
szemben a 0-14 éves korúak száma kis mértékben, hol növekedett, hol csökkent. Ez hosszú távon
aggodalomra adhat okot, hiszen a népesség elöregedéséhez vezethet. Egyelőre azonban
kijelenthető, hogy Zalahaláp népességszerkezete fiatalos.
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év

Állandó jellegű
odavándorlás
(TS 0601)

Elvándorlás
(TS 0600)

Egyenleg

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra
vetített száma
(TS 0602)

2012

29

25

4

3

2013
12
2014
36
2015
43
2016
20
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

24
31
28
42
n.a.

-12
5
15
-22
n.a.

-9,2
3,79
11,14
-16,67
n.a.

Belföldi vándorlások egyenlege (fő)
20

15
10
5
0
-5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-10
-15
-20

-25

A fenti táblázatból leolvasható, hogy Zalahaláp lakosságmegtartó képessége elég vegyes képet
mutat az elmúlt években, a mérleg 2012-ben, 2014-ben, és 2015-ben még pozitív képet mutatott,
azonban 2013-ban, és 2016-ban több volt a településről elvándorlók száma.
Bízunk benne, hogy hosszú távon az elvándorlás csökkenő számot fog mutatni.
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás

Év

Élveszületések száma
(TS 0701)

Halálozások száma
(TS 0702)

Természetes
szaporodás (fő)
(TS 0703)

2012

15

14

1

9
10
9
18
n.a.

5
5
4
-9
n.a.

2013
14
2014
15
2015
13
2016
9
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Természetes szaporodás (fő)
6
4
2
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

-2
-4
-6

-8
-10

A természetes szaporodás a vizsgált időszak végére, 2016-ra mutat negatív számot, ekkor
megduplázódott a halálozások száma az elmúlt évhez képest, illetve ezzel együtt pedig kevéssel,
de évről évre úgy tűnik, hogy csökkent a születések száma.

Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye
legyen jó minőségű szolgáltatásokra, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy
fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. Fontos, hogy végső célként
minden állampolgár, ezen belül minden helyi lakos számára megteremtődjön az esélyegyenlőség
az élet különböző területein.
Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen
szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel
kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek
11

kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a
település lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás és
a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Zalahaláp Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik
az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és
arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az
HEP IT tartalmazza.
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének
javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, 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.
A szegénység elmélyülése miatt az ellátó rendszernek egyre több követelménynek kell megfelelnie
a különböző élethelyzetekből, a lakhatásból, a betegségből, a fogyatékosságból eredő szükségletek,
eltartottak gyermekek gondozásához kapcsolódó költségek emelkedése miatt, ezért a helyi
szabályokat és ezek hatásait folyamatosan vizsgáljuk.
A Képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi szempontokat is
figyelembe veszi.
A helyi szabályozás tekintetében alapdokumentumunk Zalahaláp Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 5/2011. /VI.24./ rendelete a Szociális Igazgatásról és a Szociális Ellátásokról.
Zalahaláp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1993. évi III.
törvényben kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatás és szociális ellátás átfogó
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szabályozásáról, az ellátási formák meghatározásáról, a jogosultság feltételeinek megállapításáról,
a szociális ellátás finanszírozásának elveiről, intézményrendszeréről és az ellátások
felhasználásának ellenőrzéséről a következőket rendeli el:
A rendeletben szabályozott ellátási formák:
Pénzbeli ellátások:
- lakásfenntartási támogatás
- ápolási díj
- átmeneti segély
- temetési segély
- aktív korúak ellátása
Természetben nyújtott szociális ellátások:
- köztemetés
- közgyógyellátás
- pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható ellátások:
lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély
Szociális szolgáltatások:
Szociális alapellátás formái:
-étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- családsegítés
- speciális alapellátási feladatok
- falugondnoki szolgálat
A Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a Polgármester dönt:
-az átmeneti segélyről 5.000 Ft-ig
- átmeneti segélyről, amennyiben a kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmény áll fenn,
10.000 Ft-ig
- temetési segélyről,
- köztemetésről.
A Polgármester a Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a
Képviselő-testületet – annak következő ülésén – tájékoztatja.
Zalahaláp Község Önkormányzat 14/2010. / XII. 18. / számú rendelet a zalahalápi újszülöttek és
elhaltak hozzátartozóinak egyszeri vissza nem térítendő támogatásáról szóló 1/1992. számú
rendelet módosításáról:
Zalahaláp Község Önkormányzat támogatni kívánja a Zalahaláp községben állandó lakóhellyel
rendelkező családokat, egyedülálló anyákat gyermek születése esetén és az elhalt hozzátartozóját
haláleset bekövetkezésekor, egyszeri támogatás nyújtásával csökkenteni kívánja a családok anyagi
terheit, és ezzel is osztozni kíván a családok örömében, illetve gyászában. Az Önkormányzat az
egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesülők köréről és a támogatás mértékéről szóló
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
- A Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a Polgármester egyszeri vissza nem térítendő
támogatásban részesíti a zalahalápi újszülöttek szüleit, a gyermekét egyedül nevelő édesanyát.
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- A Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a Polgármester egyszeri vissza nem térítendő
támogatásban részesíti azt a legalább egy éves folyamatos lakóhellyel rendelkezett és Zalahalápon
eltemetett állampolgár azon hozzátartozóját, aki számlával igazolja a végtisztesség költségeit.

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai
koncepciókkal, programokkal

és

települési

önkormányzati

dokumentumokkal,

A Program figyelembe veszi Zalahaláp Község Önkormányzatának mindazon dokumentumait,
melyek kitérnek az esélyegyenlőség megvalósítására:
Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. /VI.24./ rendelete a Szociális
Igazgatásról és a Szociális Ellátásokról, településünk Költésvetési Koncepciója, Gazdasági
programja, Köznevelés-fejlesztési terve, Településrendezési terve, Településszerkezeti terve,
Településfejlesztési koncepciója.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Zalahaláp Község Önkormányzata az alábbi társulásoknak tagja:
o Önkormányzatunk a Közös Önkormányzati Hivatal Lesenceistvánd Zalahalápi
Állandó Kirendeltségeként működik.
o A
Tapolca
Környéki
Önkormányzatok
Társulása
által
fenntartott
Balaton-Felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat azzal a
céllal jött létre, hogy az Önkormányzatok ezen megállapodás keretében történő
együttműködéssel minél hatékonyabb, célszerűbb szociális és gyermekjóléti ellátást
biztosítsanak
a
településen
élő
lakosság
számára.
Társulási megállapodásban rögzített módon szervezik és oldják meg, hangolják
össze alábbi feladataikat: - területfejlesztési feladatok, - egészségügyi és szociális
ellátás, - gyermek és ifjúságvédelem, - középfokú oktatás, nevelés, - szakoktatás, felnőttoktatás, - szolgáltatás-szervezési feladatok, - település –és területrendezés, katasztrófavédelem, - vízgazdálkodás, - közrend-közbiztonsággal kapcsolatos
feladatok, - közigazgatási feladatok.
o Zalahaláp – Sáska Védőnői Szolgálat a védőnői ellátás biztosítására, a védőnői
szolgálat közös működtetésére terjed ki a következő működési területeken:
Zalahaláp település, Zalahaláp-Kolónia, Újdörögd, Ódörögd településrészek, Sáska
település, „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda és Főzőkonyha, Csontváry Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
o Háziorvosi Szolgálat: A JERKOMED Egészségügyi Szolgáltató Kft 2010. január 1-től
látja el Zalahaláp és Sáska alapellátási feladatait, háziorvosi teendőit. A Szolgálat
vidéki praxisnak megfelelően, mind a felnőtt lakosság, mind a gyermekek
egészségügyi ellátását teljesíti.
o Zalahaláp és Sáska Települések Önkormányzatai közösen tartják fenn a zalahalápi
székhelyű „Kacagó” Napközi Otthonos Óvodát és Főzőkonyhát.
o A Csontváry Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013. január 1-től állami
fenntartásba került.
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi
nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait,
szakemberek tapasztalatait, valamint a helyi adatgyűjtés adatait. Nagy segítségünkre voltak a
település önkormányzati, valamint nem önkormányzati fenntartású intézményeinek vezetői, és
dolgozói.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján az egyik legsúlyosabb gond a
szegénységben élők helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a
kiszorulás az életlehetőségekből, mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi
szolgáltatások területén.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között
szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult
iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a
gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább.
Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások
rendszereiből.
Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a
megváltozott munkaképességűek és a romák. Településünkön tapasztalataink szerint a munkaerőpiacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó
motiváltsági problémák, a társadalmi előítélet jelenléte. A lakosok szerény, de egyelőre még
elfogadható körülmények között élnek. Az elmúlt évtizedekben kialakított otthonok fenntartása
azonban ma már egyre nehezebb. Ennek legfőbb oka a nagymértékű munkanélküliség. Az
emberek többsége a korábban összegyűjtött megtakarításait feléli, újabb megtakarításokra nincs
lehetőség. Sajnálatos módon a fiatalok nem tudnak segíteni az idős szülőknek, éppen ellenkezőleg,
a szülők segítik ki a fiatalokat, hiszen a fiatalok is egyre nehezebben tudnak boldogulni, és helyet
találni a munkaerő-piacon.
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
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.)
célja, hogy biztosítsa a munka és a foglalkoztatás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának
elősegítését, a foglalkoztatási feszültségek feloldását, valamint az álláskeresők támogatását.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) 15 §-a szerint a helyi önkormányzat
a feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben meghatározott módon és mértékben –
biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását.
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A helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott foglalkoztatási
feladatainak ellátása során
- közfoglalkoztatást szervez,
- figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását,
- döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok
foglalkoztatáspolitikai követelményeit,
- az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt.

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint
15-64 év közötti állandó népesség (fő) Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
Év

Férfi
(TS 0803)

Nő
(TS 0804)

Összesen

Fő

Fő

Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

%

969
963
971
979
959
n.a.

36,25
30,75
22,75
13,25
11
11

2,2%
6,2%
4,6%
2,7%
2,3%
n.a.

33
26,5
20,75
17,5
16,5
12,75

7,0%
5,7%
4,3%
3,6%
3,5%
n.a.

69
57
44
31
28
n.a.

7,1%
5,9%
4,5%
3,1%
2,9%
n.a.

2012
500
469
2013
494
469
2014
492
479
2015
496
483
2016
484
475
2017
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Férfi (TS 0801)

Nő (TS 0802)

Összesen

Álláskeresők aránya
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%

0%
2012

2013
Férfiak aránya

2014
Nők aránya

2015

2016

2017

Összes álláskereső aránya

Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy Zalahalápon a teljes lakónépességhez képest milyen arányú
a nyilvántartott álláskeresők száma, ez miként változott az elmúlt években, illetve, hogy milyen az
arány a férfiak és nők között.
A fenti táblázatokból kitűnik, hogy az elmúlt években a nyilvántartott álláskeresők száma
csökkent, mind a nőket, mind pedig a férfiakat tekintve.
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint
Regisztrált munkanélküliek/
nyilvántartott álláskeresők
száma összesen

20 év alatti (TS 1002)

Fő
összesen

Fő

%
Fő
20-24 év (TS 1003)
%
Fő
25-29 év (TS 1004)
%
Fő
30-34 év (TS 1005)
%
Fő
35-39 év (TS 1006)
%
Fő
40-44 év (TS 1007)
%
Fő
45-49 év (TS 1008)
%
Fő
50-54 év (TS 1009)
%
Fő
55-59 év (TS 1010)
%
Fő
59 év feletti (TS 1011)
%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

2012

2013

2014

2015

2016

2017

69

57

44

31

28
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1,25

1,5

2,75

0,5

1,75

1

1,8%
17,75
25,6%
9,5
13,7%
5,5
7,9%
7,75
11,2%
5,5
7,9%
11,25
16,2%
5,25
7,6%
5,25
7,6%
0,25
0,4%

2,6%
13,5
23,6%
4,25
7,4%
4,75
8,3%
5
8,7%
6
10,5%
8,5
14,8%
7,75
13,5%
5
8,7%
1
1,7%

6,3%
7
16,1%
2,75
6,3%
3,25
7,5%
4,25
9,8%
5,5
12,6%
5,75
13,2%
6
13,8%
4
9,2%
2,25
5,2%

1,6%
5,75
18,7%
3,25
10,6%
4,25
13,8%
3,25
10,6%
3,75
12,2%
2,75
8,9%
2,75
8,9%
3,5
11,4%
1
3,3%

6,4%
3,75
13,6%
2,5
9,1%
2,75
10,0%
1,75
6,4%
3,75
13,6%
4
14,5%
3
10,9%
2
7,3%
2,25
8,2%

5,3%
3,75
19,7%
2
10,5%
0,25
1,3%
0,0%
2,75
14,5%
1,75
9,2%
3
15,8%
1
5,3%
3,5
18,4%

Álláskeresők száma (fő)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat arra,
hogy a munkanélküliség a különböző korosztályok tekintetében miként változik a településen.
Az álláskeresők száma évről évre csökkent településünkön, amely nagyon örvendetes dolog, és, ha
a korosztályonkénti bontást megnézzük, láthatjuk, hogy szinte az összes korosztályban csökkent a
regisztrált munkanélküliek száma az elmúlt évek során.
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3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma és aránya nemek szerint

Év

180 napnál
hosszabb ideje
regisztrált
munkanélküliek
aránya (TS 1501)
%

180 napon túli
nyilvántartott álláskeresők
száma nemek szerint
Férfi Nő

2012
12,64
n.a. n.a.
2013
10,04
n.a. n.a.
2014
3,27
n.a. n.a.
2015
6,5
n.a. n.a.
2016
16,3
n.a. n.a.
2017
13,68
n.a. n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

Nők és férfiak aránya, a 180
napon túli nyilvántartott
álláskeresőkön belül

Összesen

Férfiak

Nők

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

A táblázat arra mutat rá, hogy milyen arányban vannak a tartós munkanélküliek településünkön.
Minél magasabb a tartós munkanélküliek számaránya, annál inkább szükséges a beavatkozások
tervezése. 2014-ig csökkenő tendenciát mutatott a számuk, 2015-ben, 2016-ban nőtt, majd 2017-ben
ismételten csökkent a számuk, reméljük a jövőben is fennmarad a csökkenés. Fontos lenne
megelőzni, azt, hogy valaki tartós munkanélkülivé váljon, hiszen hosszútávon önértékelési
problémákat okozhat, illetve negatív hatással van az egyén egészségi állapotára, társas
kapcsolataira egyaránt.

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
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Megfelelő iskolai végzettséggel, szakképzettséggel könnyebben fel tudjuk venni a harcot a
munkanélküliség ellen. Jellemző, hogy az alacsony iskolai végzettségűek körében nagyobb a
munkanélküliség, illetve leginkább alkalmi, fizikai munkákból tartják el magukat.

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év

Legalább az általános iskola 8.
évfolyamát elvégzett 15 éves és
idősebb népesség, a megfelelő
korúak százalékában
Férfi (TS 1601)

Nő (TS 1602)

%
%
89,5%
82,0%
2001
2011
97,3%
94,3%
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

Iskolai végzettséggel
nem rendelkező 15 éves és idősebb
népesség, a megfelelő korúak
százalékában
Férfi

Nő

%
10,5%
2,7%

%
18,0%
5,7%

Amint a táblázatból is kitűnik, ugrásszerűen csökkent az iskolai végzettséggel nem rendelkezők
aránya, mind a nők, mind pedig a férfiak esetében a vizsgált tíz év alatt, ez pozitív hatást
gyakorolhat az egyének életkörülményeire, mindennapi megélhetésére, illetve végsősoron a
település gazdasági helyzetére.
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint
Regisztrált
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai
munkanélküliek
végzettség szerint
/nyilvántartott
Év
álláskeresők
8 általánosnál
Általános iskolai
8 általánosnál magasabb iskolai
száma összesen alacsonyabb végzettség
végzettség (TS 0902)
végzettség (TS 0903)
(TS 0901)
Fő
Fő
%
Fő
%
Fő
%
2012
69
3,75
5,4%
24,25
35,1%
41,25
59,8%
2013
57
3
5,2%
16,5
28,8%
37,75
65,9%
2014
44
2,5
5,7%
18,25
42,0%
22,75
52,3%
2015
31
0,25
0,8%
12,5
40,7%
18
58,5%
2016
28
0,75
2,7%
11
40,0%
15,75
57,3%
2017
n.a.
n.a.
n.a.
7,5
n.a.
16,25
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint (fő)
80
70
60
50

41,25

40

37,75
22,75

30
20

18
24,25

10

16,5

15,75

18,25
12,5

11

2015

2016

0
2012

2013

8 általánosnál alacsonyabb

2014

8 általános

16,25
7,5
2017

8 általánosnál magasabb

A táblázatokból kiolvasható, hogy a regisztrált munkanélküliek között a legmagasabb a 8
általánosnál magasabb iskolai végzettségű egyén. A munkaerő piacon nagyon fontos, hogy
szakképzettséggel rendelkezzünk, hiszen így könnyebben találhatunk munkát. Előfordulhat
azonban, hogy nem találunk a képzettségünknek megfelelő munkát, erre kínálhat megoldást a
felnőttképzés, illetve a munkaügyi kirendeltségek is időről-időre indítanak tanfolyamokat.
A településen nincs általános iskolai felnőttképzés, középfokú felnőttoktatás és szakiskolai
felnőttoktatás sincs, azonban a tőlünk 5 km-re lévő Tapolca városában van erre lehetőség.
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c) közfoglalkoztatás
3.2.7. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma

év

n.a.

Közfoglalkoztatásban
résztvevők romák
aránya az aktív korú
roma/cigány
lakossághoz képest
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

Közfoglalkoztatásban Közfoglalkoztatásban
Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya a
résztvevő
résztvevők száma
település aktív korú
romák/cigányok
lakosságához képest
száma

2012
2013

5
7

n.a.
n.a.

2014

17

n.a.
n.a.

2015
12
2016
17
2017
13
2018
12
Forrás: Önkormányzat adatai

n.a.
n.a.
n.a.

A fenti táblázat adati arra mutatnak rá, hogy mekkora szerepe van a helyi munkaerő
foglalkoztatásában az önkormányzat közfoglalkoztatási programjának.
Ezt a mutatót 2 irányból kell megközelíteni, illetve megvizsgálni. Egyrészt pozitívnak tekinthető,
hiszen így a munkanélküliek, ha csak kis időre is, de visszakerülnek a munkaerő piacra, valamint a
jövedelmük is több lesz. Fontos az, hogy újra vissza tudjanak kerülni a foglalkoztatottak közé,
hiszen ezzel újra fel tudják venni a hétköznapok ritmusát, illetve az önértékelésük is nőhet azzal,
hogy foglalkoztatottak. Másrészről azt is meg kell vizsgálni, hogy ez csak egy bizonyos ideig tart,
átmeneti időszakról van szó, valamint a közfoglalkoztatottság ideje alatt is arra kell törekedni,
hogy a tényleges munkaerő piacra kerüljön vissza az ember. A közfoglalkoztatottság csak egy
átmeneti időszak, településünkön azonban megfigyelhető, hogy újból és újból ugyanazok az
emberek kerülnek vissza a közfoglalkoztatásba, sajnos nem tudnak egyéb munkát, megélhetést
találni. Azonban az is megfigyelhető, hogy számuk évről évre csökken, hiszen egyre többen
kerülnek ki közülük a tényleges munkaerő piacra.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
A településünkhöz legközelebb eső város, amely centrumnak tekinthető, az Tapolca városa, 5 kmre fekszik Zalahaláptól. Az autóbusz közlekedés rendkívül jó, munkanapokon korán reggeltől,
késő estig járnak autóbuszok, sűrű időközönként.
Vonatközlekedésről településünk esetében nem beszélhetünk.Vonatállomás Tapolcán van, így
először busszal, vagy autóval el kell menni Tapolcára, majd onnan érhető el a vasúti közlekedés.
Településünkön a Za-Sa Kft, a Csavária Kft., az Assmont Steel Hungária Kft., valamint a
Bakonyerdő Zrt. Zalahalápi Parkettagyára tekinthetők a legnagyobb foglalkoztatónak. Tapolca
közelsége egyértelműen pozitív hatással van a foglalkoztatáshoz való hozzáféréshez, így
településünkről sokan járnak oda dolgozni.
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e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
A fiatalok foglalkoztatási helyzete sajnos nem túl jó településünkön, hiszen egyre nehezebb
elhelyezkedni a munkaerő piacon, és ez a probléma nemcsak a fiatal korosztályt érinti.
Településünkön a fiatalok foglalkoztatását, valamint a munkaerőpiacra való átmenetet
megkönnyítő programok nincsenek. A vonzásközpontban, Tapolcán, a Munkaügyi Központ kínál
ilyen lehetőségeket, programokat, különböző képzésekhez, továbbképzésekhez való hozzáférést.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási
programok)
Munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek településünkön nincsenek.
A településtől 5 km-re fekvő Tapolca városban van lehetőség felnőttképzésre, valamint a
Munkaügyi Központ kínál különböző képzésekhez, továbbképzésekhez való hozzáférést, valamint
segítséget nyújt a munkaközvetítésben.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
Mélyszegénységben élőket az önkormányzat foglalkoztat, a közfoglalkoztatás keretein belül, ezzel
is segítve mindennapi boldogulásukat, megélhetésüket.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Zalahaláp településen nem a jellemző a hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk
részére nyújtott támogatás. Két típusa van: 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás, 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, akinek az aktív korúak ellátására való
jogosultságát megállapították, és nem jogosult egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásra. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy az állami foglalkoztatási
szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét (amennyiben még nem
nyilvántartott álláskereső), valamint köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni
Az együttműködés keretében az álláskereső rendszeresen, az illetékes járási hivatal
foglalkoztatási osztálya által megadott időpontban személyesen felkeresi a járási hivatal
foglalkoztatási osztályát, elfogadja a felajánlott munkát, képzési lehetőséget, munkaerő-piaci
szolgáltatást, munkaerő-piaci programban való részvételt és önállóan is aktívan keres munkát.
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3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
15-64 év közötti állandó
népesség száma
(TS 0803 és TS 0804 összesen)

Év

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben
részesülők %

0,25
0,75
1
1,25
2,25
2,75

0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
n.a.

2012
969
2013
963
2014
971
2015
979
2016
959
2017
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresési segélyben részesülők száma (fő)
1 200
1 000
800
600
400
200
0
2012

2013

2014

15-64 éves állandó népesség

2015

2016

2017

Álláskeresési segélyben részesülők
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Év

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
(TS 1301)

Álláskeresési járadékra
jogosultak (TS 1201)

Fő
Fő
2012
69
9
2013
57
8
2014
44
5,5
2015
31
4,25
2016
28
7,5
2017
n.a.
7,75
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

%
13,0%
14,0%
12,6%
13,8%
27,3%
n.a.

Álláskeresési járadékra jogosultak aránya (%)
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Az a személy jogosult álláskeresési járadékra, aki:
 álláskereső, és
 az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel
rendelkezik, és
 kereső tevékenységet nem folytat, tehát munkaviszonyban nem áll, és
 vállalkozói tevékenységet sem folytat, és
 munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és
 számára az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztálya sem tud megfelelő munkahelyet
felajánlani.
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3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma
Rendszeres szociális segélyben
részesített regisztrált munkanélküliek
száma (negyedévek átlaga) - TS 1401
Év

(2015. február 28-tól az ellátás
megszűnt, vagy külön vált EGYT-re és
FHT-ra)
Fő

2012
20,75
2013
17
2014
9,5
2015
10
2016
3,5
2017
3,5
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban
Foglalkoztatást helyettesítő
részesülők átlagos száma 2015. márc. támogatásban részesítettek átlagos
1-től érvényes módszertan szerint
havi száma (2015. március 01-től az
(TS 5401)
ellátásra való jogosultság megváltozott)
Fő

15-64 évesek %-ában

Fő

Munkanélküliek %-ában

n.a.
n.a.
n.a.
2
3
n.a.

2,14%
1,77%
0,98%
1,02%
0,36%
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk
részére nyújtott ellátás. Az aktív korúak ellátására való jogosultságot a járási hivatal állapítja meg.
A táblázatból kitűnik, hogy településünkön az utóbbi években csökkenő számot mutattak.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
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3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Év

Lakásállomány (db)
(TS 4201)

2016

429
429
431
435
436

2017

n.a.

2012
2013
2014
2015

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
n.a.

0

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
0

14

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
0

0

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
0

n.a.

0

0

14

0

0

0

n.a.

0

0

14

0

0

0

n.a.

0

0

13

0

0

0

n.a.

0

0

13

0

0

0

n.a.

0

0

12

0

0

0

Bérlakás állomány
(db)

Szociális
lakásállomány (db)

Egyéb lakáscélra
használt nem
lakáscélú ingatlanok
(db)

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

A fenti táblázat tartalmazza településünk lakásállományának adatait. Az összes lakásállomány
2013 óta csak kevéssel, de növekedett.
a) bérlakás-állomány
Az önkormányzatunk bérlakással nem rendelkezik
b) szociális lakhatás
Önkormányzatunk 12 szociális lakással rendelkezik, egyik sem áll üresen, mindegyik hasznosítva
van, családok laknak benne. Ezek a lakások a külső településrészeken találhatóak.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok településünkön nincsenek.
e) lakhatást segítő támogatások
3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési
támogatásban részesülők száma

Év

Lakásfenntartási
támogatásban részesített
személyek száma (TS
6001)

Adósságcsökkentési
támogatásban
részesítettek száma (TS
6101)

36
43
40
46
23
23

n.a.

2012
2013
2014
2015
2016
2017

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Támogatásban részesülők (fő)
50
40
30
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Lakásfenntartási támogatás

2015
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2017

Adósságcsökkentési támogatás

A táblázat a támogatásban részesülők számát mutatja meg. Adósságcsökkentési támogatás nincsen
településünkön. A lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma 2015-ig folyamatosan
növekedett, majd 2016-tól csökkenés mutatkozik.
f) eladósodottság
Napjainkban sajnos egyre több embert, ezáltal egyre több családot veszélyeztet az eladósodottság,
amely egy idő után akkora méreteket ölthet, hogy veszélybe kerülnek az ingóságok, a családi
tárgyak, valamint a családok otthona is, valamint egyre nehezebbé válik ezáltal a mindennapi
megélhetés is. Országos tendencia, amely településünkön is megfigyelhető, hogy egyre többször
kerül árverésre egy-egy család gépjárműve, valamint otthona is.
Fontos felhívni az emberek figyelmét arra, hogy mielőtt hitelt vesznek fel, körültekintően
vizsgáljanak meg minden lehetőséget, és feltételt, kérjenek tanácsot, segítséget, és felelősen
döntsenek. Az emberek figyelmét rá kell arra irányítani, hogy napjainkban sok különböző és
nehezen követhető hitelt kínálnak, amelyekkel könnyen pórul járhatnak az amúgy is nehéz
helyzetben lévő emberek, családok.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés
bemutatása
Zalahaláp a központi belterületen kívül Ódörögdpuszta, Újdörögdpuszta, és Kolónia
településrészekre tagolódik. Közművek tekintetében ezeken a részeken is elérhetőek a
közműszolgáltatások. A közösségi közlekedés Kolónia, valamint Újdörögdpuszta esetében
előnyösebb, több járat is megáll ezeken a helyeken, Ódörögdpusztánál azonban már nehézkesebb
a közösségi közlekedés, kevesebb járat áll meg a településrésznél.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
A kifejezés etimológiáját tekintve a következő latin szóösszetételből ered: seg,- „félre, külön”,
grex/grecis pedig „tömeg, csőcselék, sokaság”. A „segregatio” pedig: „különtelepül”, „elkülönül a
sokaságtól”.
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A szociológia értelmezése szerint szegrációról beszélünk, „ha egy-egy településen belül a
különböző társadalmi rétegek, etnikai csoportok stb. lakóhelye erősen elkülönül egymástól. A
szegregáció sokszor együtt jár a jövedelmi viszonyok és a települési infrastruktúra lényeges
egyenlőtlenségeivel.”
Az ezredfordulót követően megfogalmazódott a szegregált település mérőszáma, mely a
szegregációs index elnevezést kapta, és a 2001-es népszámlálási adatok alapján került
meghatározásra: szegregátum az, „ahol az aktív korú (15-59 év közötti) népességen belül a
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya mindkét mutató esetében legalább 50%.
Zalahalápon szegregált lakókörnyezetben, telepeken nem élnek emberek.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés

3.6.1. számú táblázat - Orvosi ellátás
Felnőttek és
Csak felnőttek részére házi gyermekorvosok
gyermekek részére
év
szervezett háziorvosi
által ellátott
tervezett háziorvosi
szolgáltatások száma
szolgálatok száma
szolgálatok száma
2012
1
n.a.
n.a.
2013
1
n.a.
n.a.
2014
1
n.a.
n.a.
2015
1
n.a.
n.a.
2016
1
n.a.
n.a.
2017
1
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar
Zalahaláp településen működik háziorvosi szolgálat, Dr. Jerkovits Gergely háziorvos vezetésével.
Az ellátási területek: Zalahaláp, valamint Sáska települések. A JERKOMED Egészségügyi
Szolgáltató Kft 2010. január 1-től látja el Zalahaláp és Sáska alapellátási feladatait, háziorvosi
teendőit.
A Szolgálat vidéki praxisnak megfelelően, mind a felnőtt lakosság, mind a gyermekek
egészségügyi ellátását teljesíti. A táblázatból is kiolvasható, hogy településünkön 1 háziorvos látja
el a gyermek, valamint a felnőtt lakosságot is.
Az általános alapellátási feladatokon túl lehetőség van EKG vizsgálatra, a Zalahalápi és a Sáskai
Települési Önkormányzatok jóvoltából, laborvizsgálatra és 24 órás vérnyomás monitorozásra,
az Országos Alapellátási Intézet jóvoltából széklet–vér és vizelet microalbumin kimutatásra.
A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a
betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A háziorvos rendelési időben a betegeket - sürgős
ellátást igénylő eset kivételével- az érkezés igazolt sorrendjében fogadja. A háziorvos legalább a
rendelési ideje egy részében, illetve a tanácsadás során előre programozható betegellátás keretében
előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és ellátását.
A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az
egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése,
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egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy
fekvőbeteg gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.
Az ápoló, illetve asszisztens munkáját a gyógyító-megelőző ellátással kapcsolatos feladatok
vonatkozásában a háziorvos irányítja. Az ápoló, illetve asszisztens a szakképzettségének megfelelő
feladatokat önállóan végzi.
A védőnői szolgálat, hasonlóan a háziorvosi szolgálathoz Zalahaláp, és Sáska településeken végzi
feladatát.
Szakfeladat
megnevezése:
Család
és
Nővédelmi
egészségügyi
gondozás
Módszere:
felvilágosítás
és
prevenció
Működési területe: Zalahaláp, Sáska, települések, Zalahaláp-Kolónia, Újdörögd, Ódörögd
településrészek, a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda, a Csontváry Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti
Iskola.
Gondozottak: a fenti településeken tartózkodó 0-16 éves korú gyermekek, óvodások,
iskolások, várandósok, és családok.

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási
igazolvánnyal rendelkezők száma
Közgyógyellátási igazolvánnyal
év
rendelkezők száma
(TS 5601)
2012
21
2013
6
2014
21
2015
27
2016
22
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar
A szociálisan rászorult személy részére az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások
kompenzálását célzó hozzájárulás, amelyben az elmúlt években 20-30 közötti személy részesült.
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Településünkön a díjat igénybe vevők száma
elenyésző.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
Minden évben egyszeri alkalommal van a településen tüdőszűrés, amely az utóbbi években
tüdőszűrő buszban valósult meg.
Településünkön lehetőség van EKG vizsgálatra, a Zalahalápi és a Sáskai Önkormányzatok
jóvoltából, laborvizsgálatra és 24 órás vérnyomás monitorozásra, az Országos Alapellátási Intézet
jóvoltából, pedig széklet–vér és vizelet microalbumin kimutatásra.
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c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférést településünkön a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat végzi, amely ellátási területén, így Zalahalápon is, az önkormányzatok kötelező
alapellátási feladatait látja el.
Szociális szolgáltatások: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató
szolgáltatás.
Gyermekjóléti szolgáltatás: gyermekjóléti szolgálat.
A Támogató Szolgálat működését Zalahalápon 2006. február 1-én kezdte meg, mely speciális
feladatokat lát el a fogyatékkal élő személyek körében.
A Szolgálat célja a fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének
megkönnyítése, elsődlegesen a lakások kívüli közszolgáltatások elérésének segítségével, valamint
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. A
Szolgálatnak 3 fő profilja van az ellátottak körében: személyi szállítás, személyi segítés, tanácsadás,
információnyújtás.
A személyi segítség egyik fontos színtere a rehabilitációs feladatok ellátása.
A szállításhoz rendkívül fontos a tárgyi feltétel is, ez a szolgálatnál egy Ford Transit gépkocsi. A
Támogató Szolgálat gépjárművének alkalmasnak kell lennie elektromos kerekes székes személy
szállítására, valamint rendelkeznie kell mobil rámpával, vagy emelőszerkezettel, valamint 4+3
pontos biztonsági rögzítéssel.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A zalahalápi főzőkonyha nyújt ellátást az óvodai, iskolai napközis, szociális étkeztetést igénylők
számára, illetőleg a település lakossága közül bárki igénybe veheti a szolgáltatást. A konyha
épülete akadálymentesített.
Mivel a konyhában naponta, minden korcsoport számára csak egyfajta ebéd készül, ezért
fokozottan kell figyelni az egészséges táplálkozásra. Gondosan kell megtervezni az étlapot is,
hiszen a 3 éves óvodástól a nyugdíjasig ugyanazt az ételt fogyasztják az érintettek.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Zalahalápon nagy múltra tekint vissza a labdarúgás, a Zalahalápi Ifjúsági és Sportegyesület
gondozásában, egy felnőtt csapattal. Minden focikedvelő számára nyitott a lehetőség. Az egyesület
évről-évre részt vesz a Bozsik programban, amely által a szezonban az óvodások, és az iskolások is
hétről hétre járnak fociedzésekre, valamint mérkőzésekre.
A település rendelkezik egy nagyméretű füves sportpályával, amely mindenki számára szabadon
használható, így a sportoláshoz való hozzáférés minden lakó számára megvan.
2018-ban a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretein belül épülhetett meg
Zalahalápon is a Sportpark, amelyet előszeretettel használ a lakosság szinte minden korosztálya.
2019 első felében az iskola udvarán álló pályát is felújították, hiszen a korábbi sportpálya új
aszfaltréteget, majd arra modern gumiburkolatot kapott, közel 800 m2-nyi felületen.
Így elmondható, hogy településünkön modern, kulturált, 21. századi körülmények várják a
sportolni vágyó lakosságot.
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f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A házi segítségnyújtást Zalahaláp településen, mint az önkormányzat kötelező alapellátási
feladatát a Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat látja el.
A házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni
- azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem
képesek és róluk nem gondoskodnak,
- azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről,
akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget
igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
- azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik,
- azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő
visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
- az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
- az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közreműködést,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
Teljes biztonsággal kijelenthető, hogy a településen hátrányos megkülönböztetés, és az egyenlő
bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor nem fordul elő.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
Zalahaláp településen pozitív diszkrimináció a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein
belül nem tapasztalható, nincs ilyen.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
Fontos szerepet játszanak településünk mindennapjaiban a civil szervezetek, amelyek saját
működési területükön kiemelkedő munkát végeznek, mind a hétköznapokban, mind pedig a jeles
eseményeken, a település fejlődésének érdekében, a lakosság érdekeit, igényeit figyelembe tartva.
Minden csoportról elmondható, hogy képviseltetik magukat a település rendezvényein, ahol aktív
jelenléttel, munkával segítik a sikeres lebonyolítást. A tervezéstől, egészen a megvalósításig,
lebonyolításig részt vesznek a rendezvényeken.
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Ezek a szervezetek a következők: Zalahalápi Polgárőr Egyesület, Zalahaláp-Sáska Községek
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, Magyar Vöröskereszt Zalahalápi Alapszervezete, Zalahalápi Ifjúsági
és Sportegyesület, Zalahalápi Nyugdíjas Klub.
Zalahalápi Polgárőr Egyesület
A Zalahalápi Polgárőr Egyesület 2006-ban alakult aktív, településünk közbiztonságát fontosnak
érző helyi lakosok kezdeményezésére. Munkájukat a kezdetektől önként vállalva, ingyen végzik,
szabadidejük terhére. Az akkori munka eredményeképpen 21 fővel alakult meg az Egyesület,
közhasznú civil szervezetként. A polgárőrök tevékenysége alapvetően a járőrözés, mely során a
járőrök személye, jelenléte lehet bűnvisszatartó erejű, valamint az észlelt események, gyanús
személyek jelentése a bűnüldöző szervek felé. A megalakulás kezdete óta legfontosabb feladatának
tartja saját településének ellenőrzését és állampolgárai nyugalmának, anyagi javainak védelmét.
Részt vett és részt vesz a felettes szervek /Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség, Országos
Polgárőr Szövetség/ által szervezett közbiztonsági akciónapokon, együttműködve a Rendvédelmi
szervekkel.
Kapcsolatot tart a Községi Önkormányzattal, helyi óvodával, iskolával, civil szervezetekkel. Ezen
kapcsolatok ápolására közös rendezvényeket szerveznek, együttműködési megállapodásokban
rögzítik a vállalt feladatokat.
A település és külterületének lakosaival kapcsolatot tart és probléma esetén lehetőségeihez mérten
segítséget nyújt. A polgárőr tagok felszerelésének, ruházatának beszerzéséhez pályázati eszközök
állnak rendelkezésre, ennek megfelelően tervezik fejlesztési feladataikat.
Zalahaláp - Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
A Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete bejegyzéssel 1989 óta működik. Az
egyesület fő célja a mentő tűzvédelemben, katasztrófavédelemben való részvétel. Ugyanakkor
kiemelt feladatuk az ifjúság tűzvédelmi ismereteinek bővítése, ifjúsági tűzoltó képzés és a
hagyományápolás
is.
Az egység általános felépítése alapján két alegység működik – a halápi és a sáskai –, amelyek a
mentő tűzvédelemben dolgoznak. Említést érdemel, hogy az egyesület munkájában nagy számban
vesznek részt nők is.
Magyar Vöröskereszt Zalahalápi Alapszervezete
Feladataik:








Véradások szervezése, lebonyolítása
Segélyek gyűjtése és eljuttatása a rászoruló családok részére
Idősek és rászorultak segítése
Szociális tanácsadás
Közösségi rendezvényeken való részvétel
Együttműködés más helyi szervezetekkel nem csak baj esetén, hanem közösségi
munkákban és rendezvényeken is
Taggyűlések és véradó ünnepségek szervezése, lebonyolítása
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Zalahalápi Ifjúsági és Sportegyesület
A társadalmi szervezet célja: sport és kulturális tevékenység. Az egyesületnél nagy múltra és
hagyományokra tekint vissza a labdarúgás, egy felnőtt csapattal képviseltetik magukat a
bajnokságban. Településünkön van egy nagy méretű füves pálya, amely gondoskodik arról, hogy
a focisták kellően felkészülve készülhessenek a mérkőzésekre, valamint fogadhassák a
vendégcsapatokat a bajnokság során. Ezenkívül az egyesület szervezi a helyi sportéletet,
különböző programok, versenyek kapcsán. Részt vesznek a Bozsik programban is a helyi
óvodásokkal, iskolásokkal karöltve.
Zalahalápi Nyugdíjas Klub
A Nyugdíjasklub a Művelődési Házban tartja foglalkozásait, amelyek általában havi
rendszerességgel kerülnek megrendezésre.
A Klub tagjainak a száma kb. 30 fő, amely természetesen az év folyamán állandóan változik.
A tagok ápolják a hagyományokat, megünneplik a jeles napokat, és azokhoz igazítják havi
találkozójukat, amely minden alkalommal egy-egy téma köré szerveződik. Minden hónapban
megünneplik a tagok születésnapját is, felköszöntik egymást.
A találkozók mindig jókedvűen zajlanak, és jóízű beszélgetésekkel zárulnak.
A település a rendezvényeit a lakosság igényeire szabva tervezi, és bonyolítja le, közösen a helyi
intézményekkel, civil szervezetekkel, akik segítenek a programok tervezésében, lebonyolításában,
toborzásban.
Vannak évről-évre visszatérő, több éves, sőt több évtizedes hagyományú, nagy múltra
visszatekintő rendezvényeink, amelyet minden évben megrendezünk, emellett pedig törekszünk
arra, hogy lehetőség szerint minden évben beépítsünk egy-egy új elemet a
rendezvénynaptárunkba, figyelembe véve a lakosság igényeit, a civil szervezetek javaslatait.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A közösségi együttélés minden
településünkön nem jellemzőek.

szempontból

kiegyensúlyozott,

etnikai

konfliktusok

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
A helyi közösségi szolidaritás településünkön egész évben jellemző, és érezhető. A Magyar
Vöröskereszt Zalahalápi Alapszervezete egész évben gyűjt és fogad különböző adományokat,
amelyeket aztán eljuttat a rászoruló családoknak. Évi több alkalommal szerveznek ruhagyűjtést a
faluban, majd az összegyűjtött holmikból ruhaosztásra kerül sor a Művelődési Házban. Az
egyesület ezen tevékenységét mindig évszakokhoz próbálja meg igazítani.
Az önkéntes munka minősége, és mennyisége is a civil szervezeteknél mérhető leginkább. Az
egyesületek, szervezetek tagjai rengeteg önkéntes munkát vállalnak a településen belül, és kívül is.
Ott vannak, ha baj van, és segítő kezekre van szükség, és akkor is segítenek, ha a település egy jeles
esemény, rendezvény előtt áll.
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3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
Zalahaláp településen nincsen roma nemzetiségi önkormányzat.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Munkanélküliség, elhelyezkedési gondok,
foglalkoztatáshoz jutás, és abban való
megmaradás
Egészségtelen, mozgáshiányos életmód,
hiányos ismeretek az egészséges életmód terén
Életvezetési problémák - A jövedelem, valamint
a támogatások nem megfelelő felhasználása

Tanácsadás, figyelemfelhívás, a
közfoglalkoztatásba történő bevonás
lehetőségei
Felvilágosító előadások, rendezvények
szervezése, egészségnap szervezése
Tanácsadás, elbeszélgetés, felvilágosítás
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete
A védelembevétel/veszélyeztetetté nyilvánítás a gyermek egészséges testi, lelki, és érzelmi
fejlődésének biztosításának érdekében történik.
A védelembe vétel az első szint, ahol a gyámhatóság belép a családgondozás folyamatába. Nagyon
lényeges a Gyermekvédelmi törvény által biztosított fokozatosság elve: a gyermeket minden
eszközzel a családban kell tartani, csak lépésenként szabad egyre drasztikusabb eszközökhöz
nyúlni (azaz, a védelembe vételnek meg kell előznie a gyermek kiemelését a családból.)
A védelembe vétel egy gyámhatósági tárgyalás (a járási/kerületi gyámhivatalban), melynek végén
határozat születik. Az idézésre meg kell jelenni a hivatalban. A határozat formális közigazgatási
határozat, melyben kötelezettségeket határoznak meg a szülők számára, a családgondozót pedig
kötelezik arra, hogy segítsen a családnak a feladatok teljesítésében. Ehhez köteles az
esetmenedzser ún. gondozási-nevelési tervet készíteni – a szülőkkel együtt.
A védelembe vételt követően ugyanis már nem csak a családgondozó látja el a családokat, hanem a
központban dolgozó esetmenedzser is, ő lesz az ügy felelőse.
Veszélyeztetésnek számít minden olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi,
értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. Tipikusan ilyen az
elhanyagolás, az iskolai, óvodai hiányzások, ha felmerül a családban az alkoholizmus vagy éppen
droghasználat, esetleg bűncselekmény gyanúja, és természetesen a gyermek bántalmazása.
Jellemző, hogy a szakemberek veszélyeztetésnek minősítik a szegénységet, rossz lakhatási
körülményeket is, ám nagyon fontos, hogy szegénység miatt a gyermeket a családjától elszakítani
törvényileg tilos. Ehelyett a szakemberek feladata segíteni a veszélyeztető mértékű szegénység
elhárítását (adósságkezeléssel, tanácsadással, ügyintézésben való segítségnyújtással, átmeneti
elhelyezés megszervezésével, stb.)
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4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

Év

Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma
december 31-én
(TS 3001)

Veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma december 31-én
(TS 3101)

2012

4

3

2013

n.a.

n.a.

2014

n.a.

n.a.

2015

n.a.

n.a.

2016

3

n.a.

2017

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0

2012

2013

2014

Védelembe vett kiskorú

2015

2016

2017

Veszélyeztetett kiskorú

Településünkön a vizsgált időszakban 2012-ben 4 esetben, 2016-ban pedig 3 esetben történt
védelembe-vételi eljárás.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak
igazolása,
hogy
a
gyermek
szociális
helyzete
alapján
jogosult:
a) az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek, és - ha a törvényben foglalt
feltételeknek
megfelel
a
szünidei
gyermekétkeztetésnek,
b) a természetbeni támogatásnak (A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal
felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév
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augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, a tárgyév november 1-jén
fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra
kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.),
c)
a
külön
az igénybevételére.

jogszabályban

meghatározott

egyéb

kedvezményeknek

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma

Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2012

115

2013

88

2014

75,5

2015

63,5

2016

46

2017

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek száma
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A vizsgált időszak elején, 2012-ben 115 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
számuk folyamatosan csökkent, 2016-ban 46 fő volt.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Gyermek jogán járó helyi juttatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. Településünkön a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény jelen van, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás azonban nem jellemző.
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Az óvodákban ingyenes az étkeztetés azon gyerekek számára, akik rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülnek, vagy aki saját maga, illetve testvére tartósan beteg vagy fogyatékos,
valamint akit nevelésbe vettek.
Ingyenesen étkezhet az a gyermek is, aki olyan családban él, ahol a három, vagy ennél több
gyermeket nevelnek a szülők, tehát nagycsaládosoknak minősülnek.
Végül az a gyermek, aki olyan családban él, ahol az egy főre eső jövedelem nem éri el a kötelező
legkisebb minimálbér nettó összegének 130 százalékát, azaz 2019-ben a 128.810 forintot, szintén
ingyen étkezhet.
Az általános iskolában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint
nevelésbe vett gyermekek ingyenes étkezését szintén biztosítani kell.
Településünkön a Zalahalápi Főzőkonyha biztosítja számukra az étkezést.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Zalahalápon nem élnek magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A településen nem él szegregált, telepszerű lakókörnyezetben gyermek.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott
ellátott, betöltetlen státuszok)
A védőnő két településen, Zalahalápon, valamint Sáskán látja el munkáját. A védőnői
tanácsadóban fogadja a védőnő a kisgyermekeket, és édesanyjukat, valamint otthonukban is
meglátogatja gondozottjait, ellátva őket minden szakmai segítséggel.
A védőnői feladatellátás körébe tartozik még a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda és Főzőkonyha
gyermekeinek, valamint a Csontváry Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak
ellátása is.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz
való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
A házi gyermekorvosi teendőket a felnőttek és gyermekek részére szervezett háziorvosi szolgálat
látja el, szintén 2 településen, Zalahalápon, és Sáskán. Az önkormányzat házi gyermekorvosi
praxist nem működtet.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
A Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál van lehetőség korai fejlesztésre, valamint
szaktanácsadásra.
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d) gyermekjóléti alapellátás
A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenysége:
Információnyújtás, tanácsadás, segítő beszélgetés, hivatalos ügyekben közreműködés,
családlátogatás, közvetítés más szolgáltatásba, részvétel nevelésbe vételi tárgyaláson, részvétel
védelembe vételi tárgyaláson, elhelyezkedési értekezleten való részvétel, szakmaközi megbeszélés,
esetkonferencia.
A családgondozó a területi munka során, a településen élők számára heti rendszerességgel
fogadóórát tart, melynek célja, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás mindenki számára közvetlenül
elérhető legyen. A fogadóóra ideje alatt a kliensek részére problémáik megoldásában
tanácsadással, valamint hivatalos ügyeik intézésében nyújt segítséget a családgondozó. A
fogadóórák látogatottsága nem számottevő, sokkal inkább a családok felkeresésére fektetődik a
nagyobb hangsúly.
A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében:
- Tájékoztatás a gyermeki jogokról, támogatások formáiról, az azokhoz való hozzájutás segítése
- Családtervezési, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését
célzó szolgáltatások, és az ezekhez való hozzájutás segítése
- Szociális válsághelyzetben lévő anya tájékoztatása az őt, illetve a magzatot megillető jogokról,
támogatásokról és ellátásokról, a támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutás segítése,
személyes segítő kapcsolat keretében, problémái megoldásában való segítségnyújtás
- Szabadidős programok szervezése, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák,
hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák, illetve az ezekről való tájékoztatása
- Hivatalos ügyek intézésének segítése
- A gyermekjóléti szolgálat közreműködik a településen a gyermek átmeneti gondozását saját
háztartásukban helyettes szülőként vállaló személyek, családok felkutatásában, továbbá
tájékoztatást ad számukra az átmeneti gondozás keretében ellátandó feladatokról, illetve a
helyettes szülői jogviszonyról. A gyermekjóléti szolgálat nyilvántartást vezet a helyettes szülői
férőhelyekről.
e) gyermekvédelem
A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladata az észlelő-jelzőrendszer működésének
biztosítása, mely lehetővé teszi mindazon szakembereknek az együttműködését, akik bárhol,
bármilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyerekekkel.
Az 1997. évi XXXI. Törvény a gyerekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról rögzíti a
jelzőrendszer tagjait, kötelező együttműködésüket, feladataikat a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése érdekében.
Az észlelő-jelzőrendszer képezi a szolgáltatás egyik alappillérét, mert az abban résztvevő
szakemberek révén, a saját szakterületükön fellelhető, a családokkal és gyermekekkel kapcsolatos
problémák jelzése során kerül a szolgálat látókörébe a megoldandó feladat.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő
gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, kapcsolatot tart a gyerekekkel.
A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében a családlátogatás biztosítása rendkívül
fontos a család megfelelő gyermeknevelési körülményeinek megteremtésének segítése érdekében,
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együttműködve az érdekelt szervekkel. Segíteni kell a gyermek és a szülő kapcsolattartását, és a
gyermek, családjába való visszakerülését, a szociális munka módszereinek és eszközeinek
felhasználásával. Az érdekelt intézményekkel együttműködve a családgondozó az utógondozást
biztosítja a gyermek reszocializációjának érdekében.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés a helyi
lehetőségekhez mérten biztosított. A településen nincs sportcsarnok, füves sportpályánk van,
melyen az iskolai tornaórák jó időben megtarthatóak. A futballpálya mellett biztonságos játszótér
kapott helyet, melyhez a zalahalápi gyermekek bármikor hozzáférhetnek. 2019 első felében az
iskola udvarán álló pályát is felújították, hiszen a korábbi sportpálya új aszfaltréteget, majd arra
modern gumiburkolatot kapott, közel 800 m2-nyi felületen. Rossz időben az iskolás korú
gyermekek számára a testnevelés órák a Művelődési Ház nagytermében folynak.
Az óvodában külön tornaszoba nincs, az óvodai testnevelés a foglalkoztatóban, illetve a
Művelődési Ház egyik termében folyik. Úszásoktatásra a gyerekek az ajkai, és sümegi uszodába
járnak. Az iskolában alapfokú művészetoktatás keretein belül a gyermekek néptáncot tanulnak.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Az intézményi gyermekétkeztetést az önkormányzat a településen saját konyhával oldja meg. A
konyha nyújt ellátást az óvodai, iskolai napközis, szociális étkeztetést igénylők számára, valamint
bárki szabadon befizethet. Hétvégén a konyha nem üzemel.
A szociális nyári étkeztetés is megoldott településünkön.
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 Zalahaláp településen nem tapasztalható.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül
Pozitív diszkriminációt, a hátránykompenzáló
ellátórendszerein igyekszik megvalósítani.

juttatásokat

az

önkormányzat

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

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
Óvodába beírt
Óvodai
Óvodai
Óvodai férőhelyek
gyermekek
Óvodai
gyermekcsoportok
feladatellátási
száma
száma
gyógypedagógiai
száma helyek száma
(gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai gyermekcsoportok
gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
neveléssel együtt)
neveléssel
száma
neveléssel együtt
neveléssel együtt)
(TS 2801)
együtt)
(TS 2501)
(TS 2401)
(TS 2701)
(TS 2601)

Év

3-6 éves korú
gyermekek
száma

2012

45

3

75

1

60

0

2013

45

3

75

1

61

0

2014

46

2

60

1

54

0

2015

48

2

60

1

57

0

2016

54

2

60

1

57

0

2017

58

2

60

1

n.a.

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.
Ezen belül:
o az egészséges életmód alakítása,
o az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása,
o az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.
Az óvodai nevelés során a fentieken kívül kiemelten kezelik a következő nevelési területeket:
o anyanyelvi nevelésre való fokozott figyelem,
o településünk természeti környezetének megismerésére, szeretetére és védelmére nevelés,
o néphagyományőrző tevékenységek megismertetése és ápolása,
o halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív nevelése,
o széleskörű természetes és természetben végzett mozgáslehetőségek biztosítása, gyakorlása,
o kulturált magatartás- és viselkedéskultúra elsajátíttatása a kulturált társasélet
megalapozásához.
Az óvodánk az utóbbi években már két csoportban működik: kis-középső csoport, nagy-középső
csoport
A gyermekcsoportok szerveződése az óvodába felvételt nyert gyermekek életkora alapján
történik, szükség szerint homogén vagy heterogén elosztásban.
Az elmúlt években kis mértékben, de csökkent az óvodába beiratkozott gyermekek száma, emiatt
is csökkent le az óvodai csoportok száma 3-ról, 2 csoportra.
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a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma

Tanév

Általános iskola 1-4.
Általános iskola 5-8.
évfolyamon tanulók száma évfolyamon tanulók száma
Általános
(gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
iskolások száma
oktatással együtt)
oktatással együtt)
(TS 1801)
(TS 1901)

Napközis általános iskolai tanulók
száma a nappali oktatásban
(iskolaotthonos tanulókkal együtt)
(TS 1701)

fő

fő

fő

fő

%

2011/2012

54

62

116

55

47,4%

2012/2013

52

61

113

n.a.

n.a.

2013/2014

50

64

114

58

50,9%

2014/2015

50

50

100

52

52,0%

2015/2016

41

54

95

52

54,7%

2016/2017

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Általános iskolai tanulók és napközisek száma (fő)
140
120
100
80
60
40
20
0
2011/2012

2012/2013

2013/2014

Általános iskolások

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Napközis általános iskolások

Megfigyelhető, hogy az elmúlt években az általános iskolai tanulók száma kevéssel, de csökkent, a
napközis tanulók száma kb. 50 % körül mozgott a vizsgált időszakban.
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai
osztályok, feladatellátási helyek

Tanév

Az általános iskolai Az általános
osztályok száma a iskolai osztályok Általános iskolai feladatgyógypedagógiai
száma (a
ellátási helyek száma
oktatásban (a
gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
nappali
oktatással
oktatással együtt)
oktatásban)
együtt)
(TS 2001)
(TS 2101)
(TS 2201)
1-8 évfolyamon
összesen

1-8 évfolyamon
összesen

db

2011/2012

n.a.

8

1

2012/2013

n.a.

8

1

2013/2014

n.a.

8

1

2014/2015

n.a.

8

1

2015/2016

n.a.

8

1

2016/2017

n.a.

8

1

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Általános iskolák adatai - gyógypedagógia
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Gyógypedagógiai osztályok száma
Általános iskolai osztályok (gyógypedagógiaival együtt)
Feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt)

Minden évfolyamon 1-8. osztályig 1 osztállyal működik az iskola.

45

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)

(pl.

iskolára/óvodára

jutó

Zalahaláp településen sem az óvodában nincs gyógypedagógiai csoport, sem az iskolában nincs
gyógypedagógiai osztály. Az óvodában nem dolgozik gyógypedagógus. Az iskolában
gyógypedagógus gondoskodik a tanulók ez irányú fejlesztéséről.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
A településen egy általános iskola működik, melyben egyaránt tanulhat különleges bánásmódot
igénylő gyermek, sajátos nevelési igényű gyermek, beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő
gyermek éppúgy, mint a kiemelten tehetséges gyermek.
Településünk egyik intézményében sem tapasztalható hátrányos megkülönböztetés, és jogellenes
elkülönítés.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen
befejezettek a nappali oktatásban

Tanév

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a
nappali oktatásban (TS 2301)

Fő
2011/2012

8

2012/2013

7

2013/2014

12

2014/2015

17

2015/2016

17

2016/2017

14

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

A fenti táblázatban látható, hogy településünkön a vizsgált időszakban hány tanuló fejezte be
eredményesen a 8. évfolyamot.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Előnyben részesítési kötelezettségként jelenik meg az a rendelkezés, mely szerint ha az általános
iskola a felvételi kötelezettsége után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a
további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű

46

tanulókat. A felvételi körzet kialakítására vonatkozó szabályozás a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend.
24-25. §-ában található.

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Egészségtelen, rendszertelen táplálkozás

Figyelemfelhívás, előadások, bemutatások
szervezése
Adatgyűjtés a napközbeni ellátás iránti igényre,
Programszervezés, lehetséges partnerek
bevonása, együttműködés

Nem megoldott nyáron a gyerekek napközbeni
ellátása
A gyerekek nem rendelkeznek megfelelő
minőségű, és mennyiségű ruházattal, és
játékokkal
Mozgásszegény életmód, szegényes
mozgáskultúra

Ruha-, játékgyűjtés – Ruha-, játék csere - bere
Változatos sportprogramok szervezése
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nők és férfiak egyenjogúak, egyenlő jogok illetik meg őket minden polgári, politikai, gazdasági,
szociális, kulturális jog tekintetében, egyenlő bánásmód illeti meg őket a munkavállalás,
szakképzés, előmeneteli lehetőségek, valamint a munkafeltételek terén, a szociális biztonság
területén.
A munkaviszonnyal, a munka díjazásával kapcsolatban érvényesülnie kell az egyenlő
bánásmódnak. A nők tekintetében figyelemmel kell lenni a védett tulajdonságokra: nem, családi
állapot, anyaság, és terhesség tekintetében.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Év

Férfiak
Nők
(TS 0803)
(TS 0804)
2012
500
469
2013
494
469
2014
492
479
2015
496
483
2016
484
475
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Férfiak

Nők

464
463
469
483
473

436
442
458
465
458

Munkanélküliek
Férfiak
(TS 0801)
36
31
23
13
11

Nők
(TS 0802)
33
27
21
18
17

A táblázatból kiolvashatjuk a munkavállalási korúak, a foglalkoztatottak, valamint a
munkanélküliek számát, nemenkénti bontásban. Pozitívnak tekinthető, hogy mind a nők, mind
pedig a férfiak körében évről évre csökkent a munkanélküliek száma a vizsgált időszakban.
Férfiak foglalkoztatási helyzete (fő)
510

500
490
480

13
36

31

23

11

470
483

460
450

464

463

2012

2013

469

473

440
Foglalkoztatottak

2014
Munkanélküliek

2015

2016

Munkavállalási korúak
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Nők foglalkoztatási helyzete (fő)
490

480
470

18

21

460
450

33

27

436

442

2012

2013

440

17

465

458

430
420

458

410

Foglalkoztatottak

2014

2015

Munkanélküliek

2016

Munkavállalási korúak

Munkavállalási korúak száma (fő)
1 200
1 000
800
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469

479

483

475
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496

484

2012

2013

2014

2015

2016

600
400
200
0
Férfiak

Nők

Foglalkoztatottak (fő)
1 000
900
800
700

436

442

458

465

458

464

463

469

483

473

2012

2013

2014

2015

2016

600
500
400
300

200
100
0

Férfiak

Nők
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Munkanélküliek (fő)
80
70

60
50

33
27

40

21

30

20

36

18
31

10

17

23
13

11

2015

2016

0

2012

2013

2014
Férfiak

Nők

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Foglalkoztatást segítő és képzési programok a településünkön nem jellemzőek. A tapolcai
munkaügyi hivatal szervez időről időre képzést a munkanélküliek számára.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
A településen található üzemekben, valamint a tőlünk 5 km-re lévő tapolcai üzemekben,
gyárakban a betanított álláshelyek, a szakértelmet nem kívánó munkahelyek vannak többségében,
így az alacsony iskolai végzettségű nők ezekben tudnak megélhetést találni, valamint
lehetőségként kínálkozhat a munkanélküliek számára az átképzés, a munkaügyi hivatal által
nyújtott képzéseken való részvétel.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A nők munkaerő – piaci hátrányos megkülönböztetése bonyolult probléma, és nehezen is
vizsgálható. Sajnos országos tendenciának mondható, hogy egy munkakör betöltésekor a
munkaadó inkább alkalmaz férfi munkaerőt, mint nőt, természetesen azonos kvalitások mellett,
illetve a bérezésben is fellelhetőek ilyen különbségek. A kisgyermekes anyák, illetve a még szülés
előtt állók még nehezebb helyzetben vannak, hiszen a munkaadó sok esetben utasítja el a munkára
jelentkező kisgyermekes anyukákat, mondván, hogy ők többet hiányoznak majd a munkahelyről, a
gyermek esetleges megbetegedése miatt. Azok az anyák vannak a legkiszolgáltatottabb
helyzetben, akik szülés után térnek, illetve térnének vissza a munkaerő piacra, talán ők találnak a
legnehezebben állást.
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.)
Településünkön bölcsődei ellátás nincs, az óvodánk jelenleg 2 csoporttal működik, amely
hétköznaponként 06:30-tól, 17:00 óráig fogadja a gyermekeket.
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Településünk esetében családbarát munkahelyekről nem beszélhetünk, hiszen a helyi üzemeknél
reggel 06:00 órás munkakezdés a jellemző, illetve több esetben is több műszakos munkarenddel
dolgoznak.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét szolgálja.
Zalahalápon, és a szomszédos Sáska településen Fekete Eszter védőnő vezeti a védőnői
szolgálatot. Nyilvánvaló, hogy egy védőnő kiemelt feladata a várandós, gyermekágyas és
nővédelmi tanácsadás, valamint a csecsemő-tanácsadás. Ezenkívül fontos szerephez jut a
gyermek- és ifjúsági-tanácsadás is. Így hát az átlagos gyermekszámhoz még hozzá kell, hogy adjuk
a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda és Főzőkonyha gyermekeinek, és a Csontváry Általános
Iskola ás Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak a létszámát is, így településünkön a védőnőre jutó
átlagos gyermekszám kb. 200 fő.
A védőnő azáltal, hogy felügyeli a csecsemő, és a kisgyermek egészségügyi állapotát, ellátja a
kismamák gondozását, pontos képet kap egy-egy család életéről, viszonyairól, valamint
kapcsolatban áll a település házi orvosával. Éppen ezért fontos, hogy kölcsönös bizalmi kapcsolat
álljon az érintettek között, amely felszínre hozhatja a családon belüli problémákat, valamint
segíthet azok megoldásában. A védőnői feladatkörben fontos szerephez jut a felvilágosítás, és a
prevenció módszere, amelyekkel sok nem várt nehézség megelőzhető.
Lényeges, hogy a nők önértékelésüket, önbecsülésüket soha, semmilyen körülmények között el ne
veszítsék, ha mégis fennáll ennek veszélye, akkor önsegítő tréningek segítségével, a védőnő, és a
családsegítő hathatos bevonásával javítani lehet a helyzeten.
Az önkormányzatok alapellátási feladatai közé tartozik a családsegítés, amely a szociális és
mentális problémák, valamint az egyéb krízishelyzetek miatt segítséget igénylő személyek,
családok számára, és az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzésére nyújtott szolgáltatás.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A családon belüli, nők ellen irányuló erőszak nem jellemző a településen. Ez nem jelenti azt, hogy
nem fordulhat elő, azonban erre nem mindig derül fény, mert az érintett sokszor inkább eltitkolja,
mélyen hallgat róla. Minden irányú bántalmazás, vagy lelki terror ellen szigorúan fel kell lépni. A
Családsegítő Szolgálattól kérhet segítséget az, akit ilyen jellegű bántalmazás ér, továbbá a
rendőrséghez kell fordulni.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
Zalahalápon sem önkormányzati, sem egyéb fenntartású anyaotthon, illetve családok átmeneti
otthona nem működik. Településünkhöz legközelebb Taliándörögdön működik Családok
Átmeneti Otthona.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A település közéletében elég változó a két nem aktivitása. Polgármesterünk 2010 óta férfi, előtte
végig nő állt a település élén, a hivatali dolgozók is nők, a jegyzői feladatokat férfi látja el.
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Háziorvosunk is férfi, és mindig is férfi állt a praxis élén. Az iskola vezetője, igazgatója a
2012/2013-as tanév kezdete óta férfi, előtte hosszú éveken keresztül nő töltötte be a posztot.
A képviselőtestületben is a férfiak vannak nagyobb számban, jelenleg a 7 tagból, csupán 2 női
testületi tag van.
A civil szervezetek terén is elég változó az arány, mind a férfiak, mind pedig a nők kiveszik a
részüket a település életéből, a civil szféra területén.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák nem jellemzőek, intézkedést nem
igényelnek.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Elszigetelődés megszüntetése

A település közösségi életébe történő bevonás,
közösségi munkára való ösztönzés a
feleslegesség érzetének megszüntetésére
Önbizalom fejlesztő tréning (relaxációs
technikák megtanítása, torna, önismereti,
önfejlesztő tréning stb.)
„Ragadj fakanalat!” Tankonyha (egészséges
ételek elkészítése közösen, megtanítása,
receptek átadása)

Kimerültség, önértékelési problémák,
túlhajszoltság, elhanyagolás
Magyar lakosság egyoldalú, zsíros, fűszeres
konyhája
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
Tény, hogy soha nem volt annyi idős ember a világon, mint napjainkban. Tény az is, hogy a
korcsoporton belül is nő az arányuk. A társadalmak elöregedése globális problémává lett,
különösen a fejlett ipari térségekben, országokban, így az Európai Unióban, így Magyarországon
is.
Az idősödéssel párhuzamosan csökken a fiatal korosztályok aránya, az öregedési index egyre
kedvezőtlenebbé válik. A megváltozott helyzet kezelésére ismert nemzetközi szervezetek új
időspolitikai célokat, fejlesztési szándékokat, deklarációkat fogalmaztak meg, amelyeket
figyelembe vettek a magyar idősügyi koncepció megalkotói is.
Paradigmaváltás történt az időspolitikában. A korábbi deficitmodellt – amely főleg a veszteségekre
összpontosított (egészség- és teljesítményromlás) – felváltotta a fejlődésmodell. Ebben az új
modellben előtérbe kerül:
•
a meglévő képességek megőrzése és fejlesztése
•
a széles körű aktivitás
•
az eddig nem használt képességek előhívása és
•
az új kihívásokra való reagálás képességének kialakítása.
A modell a passzivitás helyett az idős emberek aktivizálását célozza meg. A törekvések arra
irányulnak, hogy az idősek (újra) bevonhatóak legyenek a társadalomba. Fontossá válik a
felnőttoktatás, az egész életen át tartó tanulás (life long learning), és a generációk közötti
kapcsolatok javítása. A fejlett társadalmakban – részben a várható élettartam növekedésének
hatására – új értelmet nyert az időssé válás folyamata, és maga az időskor fogalma.

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

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma
Nyugdíjban, ellátásban,
Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járadékban és egyéb
Év
Összes nyugdíjas
járandóságban részesülő férfiak járandóságban részesülő nők
száma (TS 5201)
száma (TS 5301)
2012
122
139
261
2013
120
132
252
2014
119
133
252
2015
119
134
253
2016
117
135
252
2017
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Nyugdíjasok száma (fő)
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A nyugdíjasok számát kísérhetjük figyelemmel a táblázatban az elmúlt években, számuk
számottevően nem változott, kb. 250-260 fő között ingadozott, a nők száma kicsivel több, mint a
férfiaké, igazodva az országos tendenciához.
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
A településen a fiatalok számára is kevés a munkahely, a munkalehetőség, a nyugdíjasok
foglalkoztatására abszolút nincs lehetőség.
Az idősebbek sokkal nehezebben találnak állást, mint bármely másik korosztály, illetve, ha ebben a
korban vesztik el munkájukat, rendkívül nehezen találnak helyette újat, illetve a létszámleépítés is
hamarabb eléri a korosztályt.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Az idősek foglalkoztatása településünkön teljesen lehetetlen, sem az önkormányzati, sem a civil
szférában nincs lehetőségük munkát találni a településen belül, valamint az élethosszig tartó
tanulás sem jellemző.
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c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

Regisztrált
munkanélküliek
száma

Fő
69
2012
57
2013
44
2014
31
2015
28
2016
n.a.
2017
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

55 év feletti regisztrált
Tartós
munkanélküliek száma munkanélküliek
(TS 1010 és TS 1011)
száma
Fő
6
6
6
5
4
5

%
8%
10%
14%
15%
15%
n.a.

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma

Fő
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Fő
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

A táblázatból kiolvasható, hogy a vizsgált időszakban csökkent a regisztrált munkanélküliek
száma, ezzel együtt kevéssel ugyan, de szintén csökkent az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek
száma is, arról, hogy közöttük mekkora a tartós munkanélküliek száma sajnos nincs adatunk.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az egészségügyi alapellátás biztosított településünkön az idősek számára is, a háziorvosi szolgálat
által, valamint elérhető a szociális étkeztetés, és a házi segítségnyújtás is, a Balaton-felvidéki
Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat ellátásában.

6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma

Év

65 év feletti lakosság száma Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
(TS 5101)
(TS 0328)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Fő
148
147
145
150
155
n.a.

Fő
0
0
0
0
0
n.a.

%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
n.a.
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A táblázatból is leolvasható, hogy településünkön az idősek nappali ellátása nem megoldott, nincs
rá lehetőség.

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos
száma
Év

Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma
(fő) (TS 5701)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

1
1
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A településen aktív nyugdíjas élet folyik, ennek fő mozgatója, és megvalósítója a helyi nyugdíjas
klub. A klub taglétszáma 30 fő. A csoport havi 1 alkalommal tart klubfoglalkozást a Művelődési
Házban. Minden alkalmat egy-egy téma köré alakítanak, megünnepelve a tagok születésnapját,
valamint minden jeles eseményt, a klubban erősen őrzik a település hagyományait. A klub jó
kapcsolatot ápol a település egyéb civil szervezetivel is. A Nyugdíjas Klub tagjai részt vesznek a
település összes rendezvényén, valamint aktívan közreműködnek azok lebonyolításában is.
Az önkormányzat intézményei többé – kevésbé akadálymentesítettek, de több helyen csak
részlegesen, valamint több helyen is a rossz, vagy hiányzó járda is megnehezíti a közlekedést.
c) idősek informatikai jártassága
Digitális Jólét Program Pont jöhetett létre településünkön pályázati forrásból 2018 őszén. Az
internet hozzáférési pontot a Zalahalápi Művelődési Ház és Könyvtár épületében alakítottuk ki,
amely egy nyilvános közösségi térként működik. A pályázatban vállaltaknak megfelelően az 50 év
feletti korosztálynak alapvető informatikai ismereteket nyújtó összejöveteleket, foglalkozásokat
tartunk, melynek központjában az alapvető számítógépes és internet kezelési ismeretek átadása
áll. A foglalkozásokon résztvevők száma: 10 – 12 fő.
A pályázat keretein belül 1 db multifunkcionális eszközt (nyomtató, fax, fénymásoló), 1 db
projektort, 3 db laptopot, 2 db okostelefont, 2 db tabletet, kültéri és beltéri Wifi access Pointot, és
routert nyertünk el. A pályázati kiírásban szereplő képzést Somogyi Kinga Művelődésszervező
végezte el Veszprémben.
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Az idősebb, de még aktív nyugdíjasok egyaránt aktívak a civil, állami eseményeken egyaránt. A
még idősebbek már koruk és egészségi állapotuk miatt nehezebben mozdulnak ki otthonról, nem
járnak társaságba. A Nyugdíjas Klub egész év folyamán várja az új tagokat, és a csatlakozni
vágyókat, ahol szervezett keretek között kikapcsolódhatnak, beszélgethetnek, szórakozhatnak.
Minden rendezvényt úgy próbál megszervezni az önkormányzat, hogy abban minden korosztály,
így az idősek is, megtalálják a nekik leginkább megfelelő szórakozási, művelődési lehetőséget.
Minden év októberében az Idősek Napjának alkalmából ünnepséget szervezünk a településen élő
65 év feletti korosztálynak, kulturális és szórakoztató műsorral, amelyet vacsora, és kellemes
beszélgetés zár le.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Sok idős ember él egyedül, ők a leginkább
kiszolgáltatottabbak a bűnözőkkel szemben.
Idősek leszigetelődése, elmagányosodása

Közbiztonság növelése az idősek körében

Közlekedési nehézségek

Célzott kulturális programok szervezése
számukra
Akadálymentesítés, járdák kiépítése
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A történelem során eltérő korokban és eltérő helyeken újra és újra előkerült a testi és szellemi
hiányokkal, fejlődési elmaradottsággal született emberekkel való foglalkozás kérdésköre. A XIX.
század tendenciái újra kedvezni látszanak annak az egyébként több ezer éves gondolatnak, hogy a
sérült emberek olyan teljes jogú tagjai a társadalomnak, akik a többségi társadalom tagjainak
gondoskodására szorulnak. Emberi méltóságukat mindig, minden körülmények között
tiszteletben kell tartani. Nem csak feladatunk, hanem erkölcsi kötelezettségünk felkarolásuk, és a
társadalomba való befogadásuk elősegítése.
Az egyik legsokszínűbb felkarolásra váró célcsoport a fogyatékossággal élők csoportja. A
fogyatékosság, a valamiben való akadályoztatottság ugyanis számos területen jelentkezhet. A
legelterjedtebb felfogás szerint fogyatékos személy: aki
•
érzékszervi (különösen látás- és hallásbéli) és/vagy
•
mozgásszervi és/vagy
•
testi teljességét és/vagy
•
értelmi képességeit
jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően
korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során.
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden
olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely
számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal
egyenlő társadalmi szerepvállalását.
Az Európai Unióban a fogyatékossággal élő emberek valamint a tartós egészségügyi problémákkal
küzdők aránya eléri a 15%-ot. 2001. évi népszámlálási adatok alapján hazánkban a fogyatékkal
élők száma 577 000 fő volt, ami az összlakosság 5.7%-át tette ki. A fogyatékkal élők aránya a kor
előrehaladtával egyre nő, így a 60 éven felüliek esetében közel 38%. Ez az arányszám nem
tartalmazza a krónikus betegségekkel, és más súlyos egészségügyi problémákkal küzdők számát.
„A fogyatékosságot leginkább valamilyen tartós betegség idézi elő (43,3%-ban). A fogyatékos
személyek 31,8%-a születése óta szenved fogyatékosságban”
A fogyatékosok társadalmi rétegének túlnyomó részét a mozgássérültek alkotják. „A 2001. évi
népszámlálás kategóriái szerint megállapítható, hogy a fogyatékos személyek közül legnagyobb
arányt a testi fogyatékosok és a mozgássérültek képviselik együttesen (43,6%), - ekkor a
mozgássérült emberek száma 251 560 volt -, míg az értelmi fogyatékosok aránya megközelítőleg
10%, a vakok és gyengénlátók aránya 14,4%. Az egyéb fogyatékosságban szenvedők aránya az
1990. évi adathoz képest (6,7%) 21,6%-ra növekedett. Hallás-, beszédzavar-fogyatékosságban kb.
10%-uk szenved.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
A településen élő fogyatékkal élők helyben való foglalkoztatására nincs lehetőség, leginkább saját
lakókörnyezetükben töltik el mindennapjaik nagy részét. A fogyatékos személyek társadalmi
integrációja össztársadalmi érdek. Minden embernek joga van arra, hogy függetlenül
fogyatékossága típusától és súlyosságától, igényei szerint saját életéről, mindennapjairól önállóan
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rendelkezzen. Leginkább a fogyatékos személy maga az, aki el tudja dönteni, hogy mire van
szüksége, mi az, amit egyedül meg tud tenni és miben szorul segítségre. Ugyanakkor a
fogyatékkal élők alapvető joga, hogy fogyatékosságuknak és állapotuk súlyosságának megfelelő
speciális segítséget megkapják.
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
nemenként
Megváltozott munkaképességű személyek Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma szociális ellátásaiban részesülők száma - Összesen
Férfiak (TS 6201)
Nők (TS 6301)

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

13
11
16
15
13
n.a.

16
17
16
16
17
n.a.

29
28
32
31
30
n.a.

Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma nemenként
18
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0
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Férfiak

2015

2016

2017

Nők

A megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők számánál kevéssel
magasabb a nők száma, összességében a számuk 30 fő körül mozgott a vizsgált időszakban.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Mivel településünkön nem jellemző a fogyatékkal élők foglalkoztatottsága, ezért hátrányos
megkülönböztetés sem jellemző.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Önkormányzatunk segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban önálló
életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból vagy más okokból származó
problémáik megoldásában. Ezenkívül elérhető a szociális étkeztetés, és a házi segítségnyújtás is, a
Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat ellátásában.
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A szolgálat célja a fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének
megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítségével, valamint
önállóságának megőrzése mellett, a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma megjelenik a
szociális ellátottak körében, rájuk vonatkozó egyéb kimutatással nem rendelkezünk.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Az önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítése az elmúlt években nagyrészt
megtörtént. Megoldódott az orvosi rendelő, és ezzel együtt a tanácsadó épületeinek, helyiségeinek
akadálymentesítése is.
A fogyatékos személy számára a művelődési, kulturális, sport- és más közösségi célú
létesítmények látogatása biztosított, amelyben a Támogató Szolgálat is nagy segítésére van az
érintetteknek. A parkolás nem okoz gondot, a mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyek
kialakítása megtörtént.
Önkormányzati feladatként a járdák állapotának folyamatos javítása a cél.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
A Támogató Szolgálat egyik kiemelt feladata a szállító szolgálat, amelynek célja a
közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi, szociális, kulturális, és egyéb szolgáltatásokhoz
való hozzáférés segítése.
Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő mozgásában vagy tájékozódásában nagymértékben
korlátozott, kérheti személyi segítő segítségét a szállításhoz. Szállítás közben azonban csak akkor
számolható el személyi segítés, ha az ellátott rendelkezik neurológus vagy pszichiáter szakorvos
által kiadott igazolással.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Nehéz
meghatározni
azt,
hogy
településünk
munkahelyei
milyen
mértékben
akadálymentesítettek. A helyi adatgyűjtés arra engedett következtetni, hogy nagyon változó, van
ahol teljesen megvalósult, pályázati forrásból, van ahol, még csak részlegesen, de van olyan hely is,
ahol az akadálymentesítés megoldása a jövő feladata.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Zalahaláp településen 2012-ben valósult meg a faluközpont megújítása, amely érintette az
Önkormányzat, valamint a Művelődési Ház épületeinek környékét, valamint a központban
található buszmegállók környékét, és új térburkolatok is kerültek kialakításra.
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A rendezetté vált tér a térburkolatnak és a parkosításnak köszönhetően a praktikumon kívül
esztétikai megjelenésében is hozzájárul a lakosság komfortérzetének növeléséhez.
A Művelődési Ház környéke megújult, a környezetbe illő ívó-kút, a sétányt megvilágító
lámpatestek, és virágos park került kiépítésre.
Ezek a fejlesztések nagyban hozzájárultak a fogyatékkal élők közlekedésének megkönnyítéséhez.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
A településen sem önkormányzati, sem egyházi, sem civil fenntartású intézmény a nappali
ellátásban részesülő fogyatékos személyek számára nincs.
Önkormányzatunk falubusza alkalmas mozgáskorlátozottak személyek szállítására.
Támogató Szolgálat működik településünkön 2006 februárja óta, a Balaton-felvidéki Szociális
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat Támogató szolgáltatásaként.
A Szolgálat fő profilja: a személyi szállítás, a személyi segítés, a tanácsadás, és információnyújtás.

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Településünk számára fontosak az itt élő fogyatékos személyek, az önkormányzat és a Támogató
Szolgálat is mindent megtesz azért, hogy minden információról, lehetőségről, szolgáltatásról
időben értesüljenek az érintettek.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

Mentális és fizikai állapot romlása
Tájékoztatás hiánya
Szegregáció

fejlesztési lehetőségek

Mentális és fizikai állapot szinten tartására
szervezett közös programok
Tájékoztató programok, előadások szervezése
Fogyatékkal élők mindennapi életét bemutató
programok
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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 helyi önkormányzatnak, a kulturális és oktatási intézményeknek, a községben működő
vállalkozóknak, a falu lakosságának, az időseknek és a fiataloknak egyaránt közös érdeke, célja és
felelőssége, hogy Zalahaláp a jövőben is még inkább élhető településsé váljon. A polgármester, a
képviselők, civilszervezetek és a lakosság kapcsolata sikeresnek értékelhető.
A civil szervezetek a következők:
Zalahalápi Polgárőr Egyesület
Zalahaláp – Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
Zalahalápi Ifjúsági és Sportegyesület
Magyar Vöröskereszt Zalahalápi Alapszervezete
Nyugdíjas Klub
A civil szféra aktívan részt vesz a település életében, számítani lehet rájuk a mindennapok
sokaságában, valamint a falu jeles eseményein, rendezvényein is. A fejlesztési célok
megvalósításából, előremozdításából is kiveszik a részüket, legyen szó sport, egészségügyi,
kulturális közösségi célokról. Azért, hogy egy-egy rendezvény megvalósuljon, és sikeresen
valósuljon meg, rengeteget tesznek ezek a szervezetek, akik a megtervezéstől kezdve egészen a
lebonyolításig segítik a munkát.
Ahhoz, hogy egy ilyen szervezet sikeres legyen, nyilván kell egy erős és karizmatikus vezető, vagy
éppen több, akik meghatározzák a többiek számára a feladatokat, valamint irányítják azok
megvalósítását. Nyilvánvalóan ezek az emberek a szabadidejükben teszik mindezt, hiszen
mindannyiuknak van civil foglalkozása, de mégis szakítanak időt a közösségre, és arra, hogy a
településért, az itt élő emberkért tegyenek.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
Nemzetiségi önkormányzat Zalahalápon nem működik. Az önkormányzat, valamint intézményei
és a civil szféra között rendkívül jó a kapcsolat, amely a közös érdekeken, közös segítségnyújtáson,
és feladatmegoldáson alapszik. Mindenki kiveszi a részét a feladatokból, legyen szó, pl. egy
rászoruló család megsegítéséről, vagy éppen egy falunap megszervezéséről. Mindannyian
lehetőségeikhez mérten segítették és segítik akár anyagilag, akár munkával, vagy éppen szakmai
támogatással a munkát.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Az önkormányzat kiegyensúlyozott kapcsolatot ápol a térségi és a területi társulásokkal.
Kölcsönösen segítik egymást, részt vesznek egymás munkájában, hogy a település lakossága
semmilyen szolgáltatásban sem szenvedjen hiányt.
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d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Nemzetiségi önkormányzat Zalahaláp településen nem működik.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Civil szervezeteink szinte az összes célcsoportot lefedik, és az összes csoport problémáira rálátnak,
hiszen sokat vannak velük a mindennapokban, ebből kiindulva sokat tudnak tenni annak
érdekében is, hogy a fejlesztési tervek, elképzelések sikeresen megvalósulhassanak. Ők azok, akik
munkájukat önzetlenül végzik, elsődlegesen a falu, és a közösség érdekeit, boldogulását szem előtt
tartva.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
For-profit szereplők a településen nincsenek, nem jellemzőek.

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 Helyi Esélyegyenlőségi Programot Zalahaláp Község Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal
dolgozói, az állami és önkormányzati intézmények, a civil szervezetek aktív bevonásával készítette
el, és véleményeztette. A munka során a kapcsolatot személyesen, és on-line tartottuk, az említett
partnerek aktív, segítőkész munkával, szakmai tudással, és tapasztalatokkal segítették a program
elkészülését. Nélkülük ez nem is jöhetett volna létre, hiszen kellettek ezek a szakemberek, akik
egyúttal egy-egy célcsoport szakemberei is, hiszen az érintett csoporttal dolgoznak nap, mint nap.
Látják a problémáikat, illetve azt is tudják, hogy mi az, amiben még segítségre szorulnának, illetve,
hogy ezeken a gondokon, problémákon milyen eszközökkel, módszerekkel lehetne segíteni.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program a Polgármesteri Hivatalban bárki számára elérhető, a
település honlapján olvasható lesz.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

Munkanélküliség,
elhelyezkedési
problémák
Romák
Egészségtelen,
mozgáshiányos
és/vagy
életmód
mélyszegény- Életvezetési problémák - A jövedelem,
ségben élők
valamint a támogatások nem megfelelő
felhasználása.
Egészségtelen,
rendszertelen
táplálkozás
- Nem megoldott nyáron a gyerekek
napközbeni ellátása
Gyermekek
- A gyerekek nem rendelkeznek
megfelelő minőségű, és mennyiségű
ruházattal, és játékokkal
- Mozgásszegény életmód, szegényes
mozgáskultúra
- Sok idős ember él egyedül, ők a
leginkább
kiszolgáltatottabbak
a
bűnözőkkel szemben.
Idősek
Idősek
leszigetelődése,
elmagányosodása
- Közlekedési nehézségek

Nők

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
- Tanácsadás, figyelemfelhívás, a
közfoglalkoztatásba történő bevonás
lehetőségei
- Életmód Klub indítása
- Életvezetési csoport létrehozása
Figyelemfelhívás,
előadások,
bemutatások szervezése
- Adatgyűjtés a napközbeni ellátás
iránti
igényre,
Programszervezés,
lehetséges
partnerek
bevonása,
együttműködés
- Ruha-, játékgyűjtés – Ruha-, játék csere
- bere
- Változatos sportprogramok szervezése
- Közbiztonság növelése az idősek
körében.
Célzott
kulturális
programok
szervezése számukra
- Akadálymentesítés, járdák kiépítése

- A település közösségi életébe történő
bevonás, közösségi munkára való
- Elszigetelődés megszüntetése
ösztönzés a feleslegesség érzetének
megszüntetésére
- Kimerültség, önértékelési problémák,
- Önbizalom fejlesztő tréning (relaxációs
túlhajszoltság, elhanyagolás
technikák
megtanítása,
torna,
önismereti, önfejlesztő tréning stb.)
- Magyar lakosság egyoldalú, zsíros,
- „Ragadj fakanalat!” Tankonyha
fűszeres konyhája
(egészséges ételek elkészítése közösen,
megtanítása, receptek átadása)
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Fogyatékkal
élők

- Mentális és fizikai állapot romlása
- Tájékoztatás hiánya
- Szegregáció

- Mentális és fizikai állapot szinten
tartására szervezett közös programok
- Tájékoztató programok, előadások
szervezése
- Fogyatékkal élők mindennapi életét
bemutató programok

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

- Tanácsadás, figyelemfelhívás, a
közfoglalkoztatásba történő bevonás

Romák
és/vagy
- Életmód Klub indítása
mélyszegénységben élők
- Életvezetési csoport létrehozása

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
- Polgármester, Vállalkozók, Tapolcai
Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
- Családgondozó, Védőnő, Házi Orvos
- Védőnő, Családsegítő,
Művelődésszervező

Változatos
sportprogramok
- Pedagógusok, Civil szervezetek,
szervezése, mozgáskultúra fejlesztése
Művelődésszervező
Gyermekek

- Nyári napközbeni
programok szervezése

szabadidős

- Ruha-, játékgyűjtés – Ruha-, játék
csere – bere
- Közbiztonság növelése az idősek
körében

Idősek

- Programszervezés: pl. Színházba
járás feltételeinek
megteremtése, Tea-és irodalmi
délutánok szervezése
- Akadálymentesítés, járdák kiépítése
- A település közösségi életébe történő
bevonás, közösségi munkára való
ösztönzés a feleslegesség érzetének
megszüntetésére

Nők
- Önbizalom fejlesztő tréning
- „Ragadj fakanalat!”

- Művelődésszervező, Intézmények,
Pedagógusok, Civil szervezetek
- Intézmények, pedagógusok, Civil
szervezetek, lakosság
- Polgárőrség, Rendőrség, Nyugdíjas
Klub, Polgármester
- Nyugdíjas Klub, Művelődésszervező,
Civil szervezetek, Polgármester
- Polgármester, Jegyző

- Civil szervezetek, Védőnő,
Művelődésszervező
- Védőnő, Családsegítő
- Polgármester, Házi Orvos, Védőnő
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- Fogyatékkal élők mindennapi életét
bemutató programok
Fogyatékkal
élők

- Mentális és fizikai állapot szinten
tartására szervezett közös programok
- Tájékoztató programok, előadások
szervezése

- Balaton-felvidéki Szociális
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálat, Polgármesteri Hivatal
munkatársai
- Balaton-felvidéki Szociális
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálat, Szociális gondozók

- Balaton-felvidéki Szociális és
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálat, Művelődésszervező,
Polgármester
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Romák és/vagy mélyszegénységben élők

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Tanácsadás, figyelemfelhívás, a közfoglalkoztatásba történő bevonás

Munkanélküliség, elhelyezkedési problémák

A településen élő munkanélküliek munkához való jutásának segítése
R: Igényfelmérés
K: Információs napok szervezése, Különböző képzésekbe való bevonás
H: Munkahelyhez való hozzájutás

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

- Igényfelmérés
- Szakemberek, valamint Cégek, és a Munkaügyi Központ megkeresése,
bevonása a programba
- Információs napok szervezése
- Munkahelyhez, Kapcsolatokhoz való hozzájutás

Résztvevők és
felelős

Polgármesteri Hivatal, Tapolcai Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége, Vállalkozók, Munkanélküliek

Partnerek

Polgármesteri Hivatal, Tapolcai Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége, Vállalkozók

Határidő(k)
pontokba szedve

2019-2024

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

R: A munkanélküliek feltérképezése, problémáik segítése
K: Információs napokkal bővebb tudás, és információk nyújtása a
munkanélküliek számára
H: Munkahelyhez való jutás, Életminőség javítása

Érdektelenség, Erőforrások hiánya
Humán erőforrások: Polgármesteri Hivatal, Tapolcai Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltségének munkatársai Technikai: terem biztosítása,
szórólapok anyagköltsége
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Életmód klub indítása- „Éljünk egészségesebben!”

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Hiányos ismeretek az egészséges életmód terén. A magyar lakosság
egészségi állapotának rohamos romlása, egészségtelen, mozgáshiányos
életmódja.
A lakosság ismereteinek bővítése, motiválása. Havi rendszerességgel
klubot tartanánk, ahol értékes információkhoz jutnának a résztvevők
egészségi állapotuk javításával, egészségük megtartásával kapcsolatban,
valamint évente több alkalommal tartanánk egészségnapokat, különböző
szűrésekkel egybekötve.
Pl. vetítések, vendégelőadók különböző témákban.
R: 3 hónap: igényfelmérés, hely, idő, szponzorok találása
K: 6 hónap: Csoport megszervezése, egészségnap szervezése
H: 1 év: Csoport indítása, egészségnap megvalósítása, rendszeressé tétele
- Egészségnevelés-fejlesztés
- Csapatépítés, összefogás
- Ismeretátadás
- Általános egészségi állapot javítása

Résztvevők és
felelős

Egészségügyi Team, Védőnő, Házi Orvos, Civil szervezetek, Cégek,
Önkormányzat Munkatársai

Partnerek

Önkéntesek, Védőnő, Házi Orvos, Civil szervezetek, Cégek,
Önkormányzat Munkatársai

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 - 2024

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

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

R: Csapatépítés, hasznos időtöltés megszervezése, ismeretszerzés
K: Életmódváltásra motiválás, Szemléletmód váltás elérése
H: Általános egészségi állapot javítása

Érdektelenség, forráshiány

Humán, anyagi tőke
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Életvezetési csoport létrehozása

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

A mélyszegénységben élők az anyagi és a természetbeli juttatásokat nem
megfelelően használják fel. A jövedelem, valamint a támogatások nem
megfelelő felhasználása.
Életvezetési tanácsok nyújtása, a nehéz anyagi körülmények között élő
munkanélküli emberek segítése, tájékoztatása. Ezen belül, pedig egy
olyan
csoport létrehozása, amely önsegítő jelleggel bír. Fontos segítséget
nyújtani a munkanélküliség leküzdésében, a napi nehézségek
kiküszöbölésében.
R: Igényfelmérés, feltérképezés
K: A csoport létrehozása, gyakorlati bemutatók megtartása
H: A csoport fenntartása, bővítése
- Igényfelmérés
- Szakemberek, önkéntesek bevonása a programba
- Gyakorlati előadások, bemutatók tervezése, tartása
- A csoport fenntartása, segítése, ellenőrzése

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Szülők, Önkormányzat, Szakemberek, Művelődésszervező

Partnerek

Családsegítő, Pénzügyi előadó, Munkaügyi előadó, Családgondozó

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 - 2024

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

R: Igényfelmérés, a programba jelentkezők száma
K: Tanácsadás, életvezetési tanácsok elsajátítása
H: Különböző technikák elsajátítása az önálló, helyes életvitelhez

Érdektelenség, a program elutasítása
Helyszín, technikai feltételek biztosítása, humán erőforrás: min. 1 fő
koordinátor
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Gyermekek
Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Változatos sportprogramok szervezése, mozgáskultúra fejlesztése

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

A gyerekeknek nincsen lehetőségük változatos mozgás tevékenységekre,
amelyeket rendszeresen végezhetnének, szervezett keretek között,
ezáltal állóképességük gyenge, mozgáskultúrájuk beszűkült, mely az
értelmi képességek fejlődésére is hátrányosan hat.

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

A gyermekek mozgás lehetőségeinek bővítése, mozgáskultúrájuk
fejlesztése
R: Gyermekek változatos mozgása
K: Állóképesség javítása
H: Rendszeres sportoláshoz szoktatás, folyamatosság biztosítása

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

- Sporttevékenység meghatározása, tervezése
- Eszközök, helyszín, idő biztosítása
- Támogatók, segítők megkeresése
- A sporttevékenység biztonságos lebonyolítása
- Folyamatos sportolásra ösztönzés

Résztvevők és
felelős

Gyerekek, szülők, Pedagógusok, Zalahalápi Ifjúsági és Sportegyesület

Partnerek

Önkormányzat, támogatók, segítők, civil szervezetek

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 - 2024

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

Évente 1 alkalommal Sportnapot tartunk a tavaszi-nyári időszakban, a téli
időszakban pedig a Művelődési Ház nagytermében ping-pong délutánt.
R: Igényfelmérés, bevonás
K: Sportprogramok megszervezése
H: Sikerélményt okoz számukra sport, állóképességük fejlődik, igénylik
az újabb lehetőségeket

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Balesetveszély – Amelyet az alapos tervezés, körültekintő lebonyolítás, és
a szakértő gárda segítségével minimalizálhatunk – Tervezett útvonal,
rendőrség, polgárőrség bevonása
Közlekedési ismeretek hiánya – Játékos közlekedési foglalkozások
szervezése
Humán erőforrások: segítők, pedagógusok, szülők, szülői
munkaközösség, támogatók, civil szervezetek
Tárgyi feltételek: Sporteszközök, helyszín biztosítása
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Nyári napközbeni szabadidős programok szervezése

Nem megoldott nyáron a gyerekek napközbeni ellátása

R: adatgyűjtés, igények felmérése
K: tervezés, programszervezés
H: partnerkapcsolatok kialakítása

- Adatgyűjtés
- Forrás biztosítása, támogatók felkutatása
- Programok tervezése, szervezése
- Együttműködők bevonása
Gyermekek, Szülők, Pedagógusok, Önkormányzat, Intézmények, Civil
szervezetek
Önkormányzat, támogatók, segítők, civil szervezetek

2019 - 2024

Nyaranta 2 hét, és ezt az időszakot töltjük meg különböző sport,
kulturális, és szórakoztató programokkal.
R: Igényfelmérés, adatgyűjtés
K: Programok, résztvevők száma
H: Folytonosság biztosítása

Forráshiány, Érdektelenség

Humán, Pénzügyi
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Ruha-, játékgyűjtés – Ruha-, játék csere – bere
A gyerekek nem rendelkeznek megfelelő minőségű, és mennyiségű
ruházattal, és játékokkal
R: A gyerekek játékokhoz, valamint megfelelő ruhaneműhöz, lábbelihez
való juttatása
K: A játékhoz, ruhákhoz való juttatás rendszeressé tétele,
H: Szponzorok segítségével minőségi, képességfejlesztő játékokhoz,
ruhaneműkhöz juttatás

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

- A gyűjtés meghirdetése
- A játékok, ruhák összegyűjtése, dobozolása, tárolásuk megoldása
- A csere – bere helyszínének biztosítása
- A csere – bere játékos lebonyolítása
- A következő csere megtervezése, meghirdetése

Résztvevők és
felelős

Óvoda, Iskola, Szülők, Pedagógusok

Partnerek

Önkormányzat, Intézmények, civil szervezetek, lakosság, támogatók

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 - 2024

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

A gyerekek öröme, minden gyerek adhat, és kaphat is. A gyermekek
ruházata az időjárásnak megfelelő, a váltóruházat mennyisége biztosított.
Lábbelijük biztosítja komfortérzetüket, nem betegszenek meg.
R: Játékok begyűjtése, cseréje
K: Gyerekek öröme
H: szponzorok bevonásával minőségi, fejlesztő játékok beszerzése,
évszaknak megfelelő ruházat begyűjtése
Kevés játék, és ruha gyűlik össze
Folyamatos gyűjtés
Humán erőforrások, helyszín biztosítása
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Idősek
Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Közbiztonság növelése az idősek körében

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

Sok idős ember él egyedül, ők a leginkább kiszolgáltatottabbak a
csalókkal, bűnözőkkel szemben.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Napjainkban sok helyen probléma, hogy növekszik a trükkös lopások,
illetve az idősek ellen elkövetett csalások, bűncselekmények száma. Az
Önkormányzat együttműködve a helyi polgárőr egyesülettel, valamint a
rendőrséggel megerősített szolgálatot lát el az idősek lakta utcákban,
valamint figyelemfelkeltő előadásokat, tanácsadásokat tart a korosztály
számára.
R: Igényfelmérés
K: Kapcsolatfelvétel a Polgárőrséggel, Rendőrséggel
H: Az idősek biztonságának növelése
- Igényfelmérés, a tevékenység idősekkel való megvitatása
- Együttműködés megkötése a polgárőrséggel, rendőrséggel, előadások
szervezése
- Folyamatos ellenőrzés

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Polgárőrség, Rendőrség, Idősek

Partnerek

Önkormányzat, Polgárőrség, Rendőrség, Idősek

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 - 2024

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

Évente 2 alkalommal tájékoztató előadást tartunk az időseknek
R: Polgárőrök, rendőrök fokozottabb jelenléte a faluban
K: Bűnözések megelőzése
H: Közbiztonság megerősítése, nyugodt, élhető település

Érdektelenség, forráshiány

Humán erőforrás, tárgyi eszközök
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Programszervezés az idősek számára: pl. Színházba járás feltételeinek
megteremtése, Tea-és irodalmi délutánok szervezése
Idősek sokat vannak egyedül, magányosak, elszigetelődnek
Célul tűzzük ki, hogy a faluban élő idős embereknek programokat
szervezünk pl. megteremtjük a színházba járás lehetőségét, valamint az
idősek társas kapcsolatait felélesztjük egy-egy teadélután kapcsán.
R: A lehetőségek, igények feltárása
K: A közlekedés megszervezése, színházbérlet megvásárlása, tea- és
irodalmi délutánok szervezése
H: Idősek kulturális igényeinek kielégítése
- Igényfelmérés
- Programszervezés: a színház kiválasztása (Keszthely, Veszprém),
jegyvásárlás, délutánok megtervezése
- Partnerek felkeresése, bevonása
- Közlekedés megszervezése, Megvalósított programok fenntartása

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Nyugdíjas Klub, Civil szervezetek, Művelődésszervező

Partnerek

Önkormányzat, Nyugdíjas Klub, Civil szervezetek, Művelődésszervező

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 - 2024

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

Célunk, hogy az idősek számára több és minőségibb programot
szervezzünk, valamint emellett sikeresen növeljük a klub létszámát.
R: Magányosság mérséklése
K: Idősek otthonról való kimozdulása
H: Nyugdíjasok közösségépítése, Nyugdíjas Klub kibővítése, taglétszám
bővülése
Érdektelenség, esetleg fiatalabbak bevonása, akik együttműködnének a
programban, generációk találkozása, unoka-nagyszülő programok
Humán: Klubvezető
Technikai:
teremhasználat,
hozzájárulás

szórólapok,

önerő,

önkormányzati

74

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Akadálymentesítés, járdák kiépítése

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

Közlekedési nehézségek: a településen a járda- és útburkolat sok helyen
rossz minőségű, illetve van, ahol teljesen hiányzik. Az idősek csak
nehezen tudnak közlekedni, illetve a különböző intézményeket, helyeket
megközelíteni.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A településen, sok helyen teljesen hiányzik a járda, valamint rossz
minőségű az útburkolat. Az önkormányzat törekvéseket tesz arra
vonatkozóan, hogy az úthálózatát felújítja, járdákat alakít ki.
R: Pályázati lehetőségek megvizsgálása
K: Pályázathoz szükséges feltételek megteremtése, pályázatírás
H: Járdák kialakítása, utak javítása
- Pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése, pályázat megírása
- A kivitelező cég kiválasztása, a munkálatok elkezdés
- Karbantartás

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, pályázatíró, kivitelező cég

Partnerek

Önkormányzat, pályázatíró, kivitelező cég

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 – 2024 - folyamatos

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

A
járdák
folyamatos
karbantartásával,
javításával,
az
akadálymentesítéssel a fő célunk a minél biztonságosabb közlekedés
elérése.
R: intézmények könnyebb elérése
K: biztonságos közlekedés
H: Kulturált falukép kialakítása, komfortos környezet
Forráshiányok

Önerő, pályázati forrás, lehetőségek
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Nők
Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A település közösségi életébe történő bevonás, közösségi munkára való
ösztönzés a feleslegesség érzetének megszüntetésére a nők körében
A nők elszigetelődésének megszüntetése,
A településen élő nők, kismamák tétlen szabadidejét értelmes, kulturált
programokkal kívánjuk megtölteni, ezen keresztül be kívánjuk őket vonni
a település közösségi életébe, hobbiszakkört indítunk el, a helyi
Vöröskereszt, és a Nyugdíjas Klub tagjainak vezetésével.
R: Lehetőségek feltárása
K: A szakkörhöz szükséges technikai feltételek biztosítása, megszervezése
H: Hagyományőrzés, Kiállítás szervezése az elkészült tárgyakból
- Igények, lehetőségek felmérése
- Technikai feltételek megszervezése, terem, eszközök beszerzése
- Szakkör meghirdetése, beindítása
- Önkéntesek, gyerekek, fiatalok bevonása
- Kiállítások szervezése az elkészült termékekből

Résztvevők és
felelős

Nyugdíjas Klub, Művelődésszervező

Partnerek

Nyugdíjas Klub, Művelődésszervező

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 – 2024 - folyamatos

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

A szakkör- klub foglalkozásait ősztől tavaszig tartjuk meg havi
rendszerességgel.
R: Nők, kismamák magányának megszűnése, közösségbe való
szerveződése
K: Fiatalok szabadidejének hasznos eltöltése
H: Hagyományőrzés, Kiállítás szervezése, a település kulturális életének
fejlesztése
Érdektelenség, technikai eszközök hiánya
Humán: édesanyák, nők, szakkör vezetők, segítők, támogatók – civil
felajánlók, Pénzügyi, technikai: önkormányzati hozzájárulás, alapanyag,
terem, szórólap
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Önbizalom fejlesztő tréning
Kimerültség, önértékelési problémák, túlhajszoltság, elhanyagolás a nők
körében.
A nők tanuljanak meg olyan technikákat, amelyekkel megelőzhetők a
lecsúszás, lealacsonyodás, depresszió tünetei. Fontos cél az egészséges
önértékelés és énkép kialakítása.
R: Igényfelmérés
K: A csoport kialakítása, létrehozása, tevékenységek, előadások
szervezése.
H: Csoport fenntartása, bővítése
- Igényfelmérés
- Önismereti előadások, tanácsadók szervezése
- Önvédelmi, mozgásos, gyakorlati előadások szervezése
- Fórumok szervezése különböző témákban, egymás támogatása- Nőklub
létrehozása

Résztvevők és
felelős

Nők, Önkormányzat, Védőnői Szolgálat, Háziorvosi Szolgálat, Civil
szervezetek, Művelődésszervező

Partnerek

Családgondozó, pszichológus, előadók

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 - 2024

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

R: Csoport sikeres kialakítása
K: Közösségépítés
H: Egészséges, kiegyensúlyozott női társadalom kiépítése települési
szinten, a fiataltól, az idősekig egyaránt.

Érdeklődés hiánya
Felhívások, plakátok készítése, személyes meggyőzés
Helyszín, Eszközök, Szakemberek
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

„Ragadj fakanalat!”

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

Magyar lakosság egyoldalú, zsíros, fűszeres konyhája

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A falu területén, egy, az Önkormányzat tulajdonában lévő területen
tankert
kialakítása, amit a falu lakói: gyerekek, szülők, közmunkások stb. közösen
gondoznának. A friss zöldségekből, gyümölcsökből a gyerekek és
rászoruló családok és rajta dolgozók részesülnének.
R: fél év: terület találása, igényfelmérés
K: 1 év:, föld felszántása ősszel, magok, palánták beszerzése
H: 1 év: tankert projekt indítása
- Megtanítani az embereket gazdálkodni
- Hasznos időtöltési lehetőséget kialakítani
- Gyerekeket, felnőtteket egyaránt értékes táplálékhoz juttatni
- Megszerettetni velük a gyümölcsöt, zöldséget (ha ők is gondozzák, talán
szívesebben fogyasztanak belőle)

Résztvevők és
felelős

Önkéntesek, Önkormányzat munkatársai, Civil szervezetek

Partnerek

Önkéntesek, Civil szervezetek, Intézmények, a falu lakosság

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 - 2024

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

A legfőbb célunk egy termő tankert megalakulása, amelyből minden
résztvevő kiveszi a részét.
- Szemléletváltás
- Összetartás erősítése
- Közösségépítés
- Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt vitamin forrás biztosítása
Érdektelenség
Szárazság
Lopás
Humán: 1 fő koordinátor, 1 fő szakember, földterület, víz, eszközök,
palánták, magok, helyszín a tárolásra, főzésre - konyha
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Fogyatékkal élők
Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Fogyatékkal élők mindennapi életét bemutató programok

Fogyatékkal élők szegregációja
Fogyatékossági típusok szemléltetése, bemutatása, akár gyakorlati úton is.
Pl.: Sötét szoba – Vakok, gyengén látók, Néma szoba – Siketek és nagyot
hallók, Terepszoba – Mozgáskorlátozottak
Fő cél az elfogadás elősegítése.
R: Igényfelmérés
K: Programszervezés, megfelelő helyszín kiválasztása, kialakítása
H: Többszöri bemutató program
- Igényfelmérés
- Programszervezés
- Megfelelő helyszínválasztás, kialakítás
- Szállítási és kíséreti feladatok kidolgozása
- Segédeszközök, bemutatáshoz szükséges kellékek beszerzése

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat

Partnerek

Fogyatékkal élő személyek, Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 - 2024

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

Évente 1 alkalommal érzékenyítő programot tartunk.
R: A településen élő fogyatékkal élő személyek és fogyatékosságuk
bemutatása
K: Fogyatékkal élők elfogadtatása, életük megkönnyítése
H: Önértékelés, önbecsülés javítása
Érdeklődés hiánya, megközelítési problémák
Rendszeres kapcsolattarással, megfelelő helyszínválasztással, és
kialakítással ez kiküszöbölhető.
Akadálymentesített helyszín biztosítása, segédeszközök beszerzése,
Helyszín kialakításához szükséges eszközök beszerzése
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Mentális és fizikai állapot szinten tartására szervezett közös
programok – Fogyatékkal élőkkel

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

A fogyatékkal élő személyek mentális és fizikai állapotának romlása

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

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Fogyatékkal élő emberek mentális és fizikai állapot romlásának
késleltetése.
Pl.: felolvasó délután, mozgásgyakorlatok ismertetése zene-, szín-,
mozgásterápia
Kapcsolattartás más hasonló helyzetű emberekkel, mindennapi életükben
felmerülő problémák (betegségükkel kapcsolatban) megbeszélése.
Megoldások ismertetése saját életükből.
R: Igényfelmérés
K: Programszervezés, megfelelő helyszínválasztás, kialakítás, konduktor
keresés
H: Rendszeres programszervezés
- Igényfelmérés
- Programszervezés
- Megfelelő helyszínválasztás, kialakítás
- Szállítási és kíséreti feladatok kidolgozása
- Segédeszközök, bemutatáshoz szükséges kellékek beszerzése
- Kapcsolatrendszer kiépítése

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat

Partnerek

Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálat, Fogyatékkal élő személyek, Önkormányzat, Konduktor

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 - 2024

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

- Települési szinten a fogyatékkal élők számára az állapotuk
romlásának megakadályozása
- A fogyatékkal élők számára közös probléma megoldás
- Önbecsülés, önértékelés fejlesztése

Érdeklődés hiánya, megközelítési problémák
Rendszeres kapcsolattartással, megfelelő helyszínválasztással, és
kialakítással ez kiküszöbölhető.
Akadálymentesített helyszín biztosítása, segédeszközök beszerzése,
Közlekedési segítség, kapcsolattartás, helyszín kialakításához szükséges
eszközök beszerzése
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Tájékoztató programok, előadások szervezése fogyatékkal élők
számára
Tájékoztatás hiánya
Fogyatékkal élő személyeknek járó pénzbeli és természetbeli juttatások
naprakész
ismertetése,
változások,
módosítások
ismertetése.
Rehabilitációs
lehetőségek bemutatása, beszerzési lehetőségek ismertetése.
R: Igényfelmérés
K: Csoport létrehozása, információs csoportok megszervezése
H: Csoport működésének fenntartása
- Igényfelmérés
- Érintettek feltérképezése
- Csoport létrehozása
- Megfelelő helyszínválasztás, kialakítás
- Szállítási és kíséreti feladatok kidolgozása
- Segédeszközök, bemutatáshoz szükséges kellékek beszerzése
- Frissülő információk beszerzése

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat

Partnerek

Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi
Szolgálat, Fogyatékkal élő személyek, Önkormányzat, Jegyző

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 - 2024

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

Ügyeleti

R: A településen élő fogyatékkal élő személyek informálása
K: Fogyatékkal élők életének, mindennapjainak megkönnyítése
H: Fogyatékkal élő személyek tájékoztatási rendszerének kialakítása

Érdeklődés hiánya, megközelítési problémák
Rendszeres kapcsolattartással, megfelelő helyszínválasztással, és
kialakítással ez kiküszöbölhető.
Akadálymentesített helyszín biztosítása, segédeszközök beszerzése,
Helyszín kialakításához szükséges eszközök beszerzése
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

Intézkedés
sorszáma

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A
helyzetelemzés
következtetéseib
en feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

D
A célkitűzés
összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumok
kal

E

Az intézkedés
tartalma

F

Az intézkedés
felelőse

G

Az intézkedés
megvalósításána
k határideje

H

I

J

Az intézkedés
eredményességét
mérő
indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításáho
z szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

R: A

Humán

5 év

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

Tanácsadás,

Munkanélkülis
figyelemfelhív ég,
ás,
a elhelyezkedési
közfoglalkozt problémák
atásba történő
bevonás

A településen

Nemzeti
Társadalmi
munkanélkülie Felzárkózási
Stratégia,
k
Éves
munkához
beszámoló
való

Igényfelmérés,

Polgármesteri

élő

Szakemberek,

Hivatal,
Szociális
ügyintéző

jutásának

Járási

segítése

Munkaügyi

valamint
Cégek,
és a Tapolcai

2024.
december 31.,
évente
2
alkalommal
R: 1 – 2 hónap:
Igényfelmérés

Járási Hivatal

K: 6 hónap:
Feltételek
biztosítása

Kirendeltsége

H: 5 év:

megkeresése,

Program

bevonása a

fenntartása,
fejlesztése

programba,
Információs
napok

egészséges

A lakosság
ismereteinek
bővítése, az

életmód terén. emberek

EU
2020 Igényfelmérés,
Stratégia,
Tapolcai
Éves
Egészségfejlesz
beszámoló
tési
Iroda

Munkaügyi

segítése

Kirendeltség
munkatársai

K: Információs

napokkal
Technikai,
tudás,
és pénzügyi
információk
erőforrások:
terem
nyújtása a
munkanélkülie biztosítása,
szórólapok,
k számára
anyag költsége
H:
való jutás,

Munkahelyhez
,
kapcsolatokho
z
való
hozzájutás
Életmód Klub Hiányos
indítása
ismeretek az

problémáik

Munkahelyhez

szervezése

2

munkanélkülie erőforrások:
k
Polgármesteri
feltérképezése, Hivatal,

Életminőség
javítása

Védőnő,
Háziorvos,

2024.
december 31. –
Polgármester, negyedévente
Művelődésszer egy

R:
Csapatépítés,

Helyszín

hasznos

technikai

időtöltés

feltételek

5 év

biztosítása,
–
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A

bevonása

motiválása.

magyar
lakosság

vező

alkalommal

Csoport

R:3 hó:
Igényfelmérés

egészségi

megszervezése
, egészségnap

állapotának

szervezése

Feltételek

rohamos

előteremtése,

romlása,

Csoport
indítása,

egészségtelen,

egészségnap

beindítása

mozgáshiányo
s

megvalósítása,

H: 1 év:

rendszeressé

Rendszeressé

életmódja.

tétele

tétel

K: 6 hó:

csoport

megszervezése terem,
,
résztvevők szórólap
költsége
száma
ismeretszerzés humán
erőforrás
–
K:
koordinátor,
Életmódváltásr
szakember
a motiválás,
Szemléletmód
váltás elérése
H: Általános
egészségi
állapot javítása

3

Életvezetési

Életvezetési

Életvezetési

GYEJO

R:

csoport

problémák

tanácsok

beszámoló

Igényfelmérés,

Családgondoz
ó,

létrehozása

A

nyújtása, a

feltérképezés

Polgármester

mélyszegénysé nehéz anyagi
gben élők az
körülmények
anyagi és a
között élő

K: A csoport

2019 – 2024 R: Települési
Helyszín,
R: 1 – 3 hónap: szinten az
technikai
Igényfelmérés elszegényedés, feltételek
K: 6 hónap:
eladósodás
biztosítása,

létrehozása,

Szakemberek,

visszaszorítása Humán

gyakorlati

önkéntesek

természetbeli

munkanélküli

bemutatók

bevonása a

juttatásokat
nem

emberek

megtartása

programba

K: Önfenntartó erőforrás: min.
1
fő
gazdálkodás
koordinátor
kialakításának

segítése,

H: A csoport

- Gyakorlati

elősegítése

megfelelően

tájékoztatása.

fenntartása,

előadások,

H: Különböző

bővítése

bemutatók

technikák

tervezése,

elsajátítása az

használják fel.

Ezen
belül
pedig
egy
olyan csoport

tartása

önálló, helyes

létrehozása,

H: 1 év: A

életvitelhez

amely önsegítő

csoport

jelleggel bír.

fenntartása,

5 év

segítése,
ellenőrzése
II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

Változatos

A gyerekeknek A gyermekek

sportprogramo nincsen

mozgás

k szervezése,

lehetőségeinek

lehetőségük

Gyermekvédel mi beszámoló, Sporttevékeny
Pedagógiai
ség

Pedagógusok, 2019 – 2024 Évente
Zalahalápi
R: Gyermekek alkalommal
Ifjúsági
és változatos
Sportnapot

1 Humán

5 év

erőforrások:
civil
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mozgáskultúr
a fejlesztése

tartunk
a
tavaszi-nyári
időszakban, a
téli időszakban
pedig
a
Művelődési
Ház
nagytermében
ping-pong
délutánt.

szervezetek,
segítők,
pedagógus

sporttevékenys
ég biztonságos

R: Gyermekek

rendőrség,

örömöt okoz a

polgárőrség

lebonyolítása

mozgás, és a

Tárgyi

- Folyamatos

sportolás

feltételek:

sportolásra

K: Kitartóak

Sporteszközök,

ösztönzés

lesznek, egyre

helyszín

fejlődésére is

nagyobb

biztosítása

hátrányosan
hat.
Játszóterünk,
sportparkunk
van,
erre
lehetne
alapozni.

erőfeszítésre,

változatos

bővítése,

mozgás

mozgáskultúrá
juk fejlesztése
–
Hangsúlyt
fektetni
a
rendszerességr
e. – Pl.: pingpong délután,
ügyességi
állóképességük versenyek
csapatoknak,
gyenge,
akadályversen
mozgáskultúrá yek,
juk beszűkült, biciklitúra,
mely
az gyalogtúra,
értelmi
futóverseny
képességek
tevékenységek
re, amelyeket
rendszeresen
végezhetnének
,
szervezett
keretek között,
ezáltal

program

meghatározása Sportegyesület mozgása
,
Magyar K:
, tervezése
Vöröskereszt
- Eszközök,
Állóképesség
Zalahalápi
helyszín, idő
javítása
Alapszervezete
biztosítása
H: Rendszeres
, Művelődési
- Támogatók,
sportoláshoz
Ház,
segítők

Családsegítő

szoktatás,

megkeresése

folyamatosság

-A

biztosítása

ok, szülők,
szülői
munkaközössé
g,
támogatók,
szponzorok,

teljesítményre
lesznek
képesek
H:
Sikerélményt
okoz számukra
sport,
állóképességük
fejlődik,
igénylik az
újabb
lehetőségeket,
csapatszellem
kialakulása,
közösségépítő
hatás

2

Nyári
napközbeni

Nem
megoldott

Változatos
sport,

Gyermekvédel - Adatgyűjtés, Művelődésszer 2024.
mi beszámoló, igényfelmérés vező,
nyaranta

– Nyaranta
2 Humán:
hét, és ezt az segítők,

5 év
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szabadidős
programok
szervezése

3

Ruha-,

nyáron
a
gyerekek
napközbeni
ellátása,
a
szülők
dolgoznak,
nem
mindenhol
tudnak
besegíteni
a
nagyszülők,
főleg
nem
egész nyáron.
Sok
gyerek
egyedül,
hasztalanul
tölti az időt.

kulturális, és Pedagógiai
szórakoztató
program
programok
szervezése
a
nyár folyamán
a gyerekeknek.

Önkormányzat rendszeresen
, Pedagógusok,
a
település
civil
- Programok szerevzetei,
Családsegítő,
tervezése,
szervezése
Forrás
biztosítása,
támogatók
felkutatása

Együttműködő
k bevonása

A gyűjtés

pedagógusok,
művelődésszer
vező,
civil
szervezetek,
szülői
munkaközössé
g, támogatók
Pénzügyi,
R:
Igényfelmérés, technikai:
helyszín,
adatgyűjtés
K: Programok, sporteszközök,
belépőjegyek,
résztvevők
szolgáltatások,
száma
étkeztetés,
H:
pedagógusok
Folytonosság
bérezése
biztosítása

Ruha-, játék

A
gyerekek R: A gyerekek
nem
játékokhoz,
rendelkeznek
valamint

csere – bere

megfelelő

megfelelő

ruhák

minőségű, és

ruhaneműhöz,

összegyűjtése,

mennyiségű

Művelődési
Ház, Magyar
Vöröskereszt
Zalahalápi
alapszervezete,
Pedagógusok,

lábbelihez való

dobozolása,

ruházattal, és

Családsegítő,

juttatása

tárolásuk

játékokkal

K: A játékhoz,

megoldása

ruhákhoz való

- A csere – bere

juttatás

helyszínének

rendszeressé

biztosítása

öröme, minden erőforrások:
gyerek adhat, művelődésszer
és kaphat is. A vező, segítők,
önkéntesek,
gyermekek
pedagógusok,
ruházata az
technikai:
időjárásnak
helyszín
megfelelő, a
biztosítása,
váltóruházat
tárolás,
mennyisége
szállítás
biztosított.

tétele,

- A csere – bere

Lábbelijük

H: Szponzorok

játékos

biztosítja

segítségével

lebonyolítása

minőségi,

- A következő

komfortérzetü
ket, nem

képességfejlesz
tő játékokhoz,

csere

betegszenek

megtervezése,

meg.

ruhaneműkhö
z
juttatás

meghirdetése

játékgyűjtés –

Gyermekvédel
mi beszámoló

időszakot
töltjük
meg
különböző
sport,
kulturális, és
szórakoztató
programokkal.

meghirdetése
- A játékok,

2019 - 2024

A gyerekek

R: 1 – 2 hónap
K: 3 hónap
H: 1 év

Humán

5 év
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Magyar
Vöröskereszt
Zalahalápi
III. A nők esélyegyenlősége
1

A település

A nők

A településen

közösségi

elszigetelődése
,
közösségi
életből
való
kimaradása

élő nők,

közösségi

értelmes,

munkára való

kulturált

ösztönzés a

programokkal

Művelődésszer
vező, Védőnő,
Nyugdíjas
felmérése
Klub, Magyar
- Technikai
Vöröskereszt
feltételek
Zalahalápi
megszervezése Alapszervezete
,
terem,
eszközök

feleslegesség

kívánjuk

beszerzése

technikai

kismamák

érzetének

megtölteni,
ezen

- Szakkör

feltételek

magányának

meghirdetése,

biztosítása,

megszűnése,

keresztül
bevonjuk őket
a település

beindítása

megszervezése közösségbe
H: 6 hónap: való

fiatalok

Hagyományőr
zés, Kiállítás

szerveződése

közösségi
életébe,

bevonása

szervezése az

szabadidejének

pl.
hobbiszakkört

- Kiállítások

elkészült

szervezése az

tárgyakból

hasznos
eltöltése

életébe
történő
bevonás,

megszüntetésé
re
a
nők
körében

Éves
beszámoló

kismamák
tétlen
szabadidejét

- Igények,

2019 - 2024

lehetőségek

R: 1-2 hónap:

- Önkéntesek,
gyerekek,

indítunk el, a

A
szakkörklub
foglalkozásait
Lehetőségek
ősztől tavaszig
feltárása
tartjuk
meg
K: 3- 4 hónap: havi
A
rendszerességg
szakkörhöz
el.
szükséges
Nők,

- Fiatalok

Hagyományőr
zés,

elkészült

Nyugdíjas
Klub, és helyi
Vöröskereszt

Humán:
5 év
édesanyák,
nők, szakkör
vezetők,
segítők,
támogatók
–
civil felajánlók,
Pénzügyi,
technikai:
önkormányzati
hozzájárulás,
alapanyag,
terem,
szórólap

termékekből

- Kiállítás

tagjainak

szervezése, a

vezetésével.

kulturális
élet
fejlesztése
Közösségépíté
s

2

Önbizalom

Kimerültség,

A nők

fejlesztő

önértékelési

tanuljanak

-

Igényfelmérés

Védőnő,

2019 - 2024

Művelődésszer R:

R: Csoport
sikeres

Pályázat,
pszichológus/t

5 év
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tréning

problémák,

meg

- Önismereti

túlhajszoltság,

olyan

elhanyagolás,
én-idő hiánya

technikákat,

Igényfelmérés

kialakítása

előadások,

K: A csoport

K:

tanácsadók

kialakítása,

amelyekkel

szervezése

létrehozása,

Közösségépíté
s

megelőzhetőek
a lecsúszás,

- Előadások

lealacsonyodás
, depresszió

- Fórumok

tevékenységek, H: Egészséges,
kiegyensúlyoz
előadások
ott
női
szervezése.
társadalom
H: Csoport
kiépítése
fenntartása,
települési
bővítése
szinten, a
Alakuló
fiataltól, az
foglalkozás,

tünetei. Fontos
cél az
egészséges
önértékelés és
énkép
kialakítása.

3

„Ragadj
fakanalat!”

Magyar

vező

lakosság

A
falu
területén,

egyoldalú,

egy, az

zsíros, fűszeres Önkormányzat
tulajdonában
konyhája
lévő területen
tankert
kialakítása,
amit

szervezése
szervezése
különböző
témákban,
egymás
támogatásaNőklub
létrehozása

majd
negyedévente
tréningek,
előadások

Felszerelések Eszközök,
Szólólap
költségei

egyaránt.

értékes

palánták

a falu lakói:

táplálékhoz

beszerzése

gyerekek,

juttatni

szülők,
közmunkások

Megszerettetni

H: 1 év: tankert Összetartás
erősítése
projekt

stb. közösen

velük a

gondoznának.
Majd
a
megtermelt
egészséges
alapanyagokbó

gyümölcsöt,

értékelése

zöldséget
ők

(mennyit
kell

Szemléletváltá
s

Humán: 1 fő 5 év
koordinátor, 1
fő szakember,
földterület, víz,
eszközök,
palánták,
magok,
helyszín
a
tárolásra,
főzésre
konyha

Zöldség,
gyümölcs

(ha

is gondozzák,
talán

Teremhasznála
t,

idősekig

- Megtanítani Önkormányzat 2019 - 2024
A
legfőbb
az embereket
,
Jegyző, R:
célunk
egy
fél
év:
Védőnő,
Civil
termő
tankert
gazdálkodni
terület
szervezetek
megalakulása,
- Hasznos
találása,
amelyből
időtöltési
igényfelmérés
minden
lehetőséget
K: 1 év:, föld
résztvevő
kialakítani
felszántása
kiveszi
a
- Gyerekeket
ősszel, magok, részét.

indítása

réner
bérezése/díjazá
sa

is

dolgozni azért
a
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l, egészséges,
költséghatékon
y
ételek
készítése
közösen.

szívesebben
fogyasztanak
belőle)

répáért stb..)
Gyerekeknek
vit.
forrás
biztosítása
Példamutatás Jógyakorlatok

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

Közbiztonság
növelése az
idősek
körében

Sok idős ember Napjainkban
él egyedül, ők sok
a

helyen

leginkább

probléma,
hogy

kiszolgáltatott
abbak a

Éves
beszámoló

növekszik a

csalókkal,
bűnözőkkel

trükkös
lopások,

szemben.

illetve
idősek

az

ellen elkövetett
bűncselekmén
yek száma. Az
Önkormányzat
együttműködv
e
a
helyi
polgárőr

Igényfelmérés,

Önkormányzat
, Polgármester,
a tevékenység Művelődésszer
idősekkel való vező, Polgárőr
Egyesület,
megvitatása
Rendőrkapitán
yság,
Együttműködé Nyugdíjas
s
Klub
megkötése a
polgárőrséggel
, rendőrséggel
Előadások,
tanácsadások
megszervezése

2019 - 2024
R:1-2 hónap
K: 6 hónap
H: 1év

Évente
2 Humán:
5 év
alkalommal
polgárőrök,
tájékoztató
rendőrök,
előadást
szakértők, akik
tartunk
az az előadásokat
időseknek.
tartják,
R: Polgárőrök, Technikai:
szórólapok,
rendőrök
teremhasználat
fokozottabb
az
jelenléte a
előadásokhoz
faluban
K: Bűnözések
megelőzése

- Folyamatos

H:
Közbiztonság

ellenőrzés

megerősítése,

egyesülettel,

nyugodt,
élhető

valamint a

település

rendőrséggel
megerősített
szolgálatot lát
el az idősek
lakta utcákban,
valamint
fokozott
eszközökkel
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hívja fel az
idősek
figyelmét
a védekezésre,
valamint
figyelemfelkelt
ő előadásokat,
tanácsadásokat
tart
a
korosztály
számára.
2

Programszerve
zés:
pl.
Színházba
járás
feltételeinek
megteremtése,
Tea-és
irodalmi

Idősek

Célul tűzzük Éves
hogy beszámoló
elszigetelődése ki,
különböző
,
elmagányosod kulturális, és
szórakoztató
ása,
programokat
feleslegesség
szervezünk
érzése

délutánok
szervezése

Igényfelmérés

Nyugdíjas
Klub,

- Színház

Művelődésszer K: 2-3 hónap
vező,
H: 6 hónap
Polgármester

kiválasztása
jegyek

R: 1 hónap

megvásárlása,

a faluban élő

délutánok

idős

megtervezése

embereknek
pl. színházba
járás, irodalmi
teadélutánok

- Önkéntesek
beszervezése

Ezáltal
az
idősek társas

2019 - 2024

Célunk, hogy
az
idősek
számára több
és minőségibb
programot
szervezzünk,
valamint
emellett
sikeresen
növeljük
a
klub létszámát.

Humán:
Klubvezető

5 év

Technikai:
teremhasználat
, szórólapok,
önerő,
önkormányzati
hozzájárulás

R:
Magányosság

- Közlekedés
megszervezése
,

mérséklése

- Megvalósított

K:

kapcsolatait

programok

felélesztjük.

fenntartása

Programszerve
zés
H:
Nyugdíjasok
közösségépítés
e

3

Akadálymente
sítés,
járdák
kiépítése,
felújítása

Közlekedési
nehézségek: a
településen a
járda- és
útburkolat sok

A településen, sok
helyen
teljesen
hiányzik
a
járda, valamint

Pályázatok Önkormányzat 2019 - 2024
folyamatos
, Polgármester, R: 1-2 hónap
Jegyző
figyelemmel
K: 6 hónap
kísérése,
pályázat

H: 2 év

A
járdák
folyamatos
karbantartásáv
al, javításával,
az

Önerő,
pályázati
forrás,
pályázat író

5 év
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helyen rossz

rossz

megírása

minőségű az
, útburkolat. Az
önkormányzat
törekvéseket
teljesen
tesz
arra
hiányzik. Az
vonatkozóan,
idősek csak
hogy
az
nehezen
úthálózatát
tudnak
felújítja,
járdákat alakít
közlekedni,
ki.
illetve a
minőségű,

- A kivitelező

illetve
ahol

cég
kiválasztása,

van

a munkálatok
elkezdés
- Karbantartás

akadálymentes
ítéssel a fő
célunk a minél
biztonságosab
b közlekedés
elérése.
R:
Intézmények
könnyebb
elérése
K: biztonságos
közlekedés

különböző

H: Kulturált

intézményeket,

falukép

helyeket

kialakítása,

megközelíteni.

komfortos
környezet

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

Fogyatékkal
élők
mindennapi
életét
bemutató
programok

Fogyatékkal
élők
szegregációja

Fogyatékosság
i típusok

Éves
beszámoló,

Igényfelmérés

Önkormányzat 2019 - 2024
, Polgármester,
Jegyző,
szemléltetése, Országos
Fogyatékosügy
bemutatása,
Programszerve Balatonfelvidéki
i
Program zés
akár
Szociális
2015-2025
gyakorlati
- Megfelelő
Gyermekjóléti
úton
helyszínválasz és Háziorvosi
is. Pl.: Sötét
tás, kialakítás
Ügyeleti
szoba – Vakok,
- Szállítási és
Szolgálat
gyengén látók,
kíséreti
munkatársai
Néma szoba –

feladatok

Siketek és

kidolgozása

nagyot hallók,

-

Terepszoba –

Segédeszközök
,

Mozgáskorláto
zottak
Fő cél az

bemutatáshoz
szükséges

Évente
alkalommal
érzékenyítő
programot
tartunk.

1 Akadálymente
sített helyszín

5 év

biztosítása,
segédeszközök

beszerzése,
R:
A
Helyszín
településen
kialakításához
élő fogyatékkal
szükséges
élő személyek
eszközök
és
fogyatékosság beszerzése
uk
bemutatása
K: Fogyatékkal
élők
elfogadtatása,
életük
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2

elfogadás

kellékek

megkönnyítése

elősegítése

beszerzése
Pl.
Óvodai,
iskolai
bemutatása érzékenyítés

H:
Önértékelés,

Mentális és

A fogyatékkal

fizikai állapot

élő személyek

Fogyatékkal
élő

szinten

mentális és

emberek

tartására

fizikai

mentális és

szervezett

állapotának

fizikai állapot

romlása

romlásának

közös

Éves
beszámoló

késleltetése.

programok

Igényfelmérés

önbecsülés
javítása
Támogató

2019 – 2024

Szolgálat,
Önkormányzat
Programszerve ,
Művelődésszer
zés
vező,
- Megfelelő
helyszínválasz Polgármester
tás, kialakítás Szállítási és

- Települési
szinten a

Akadálymente
sített helyszín

fogyatékkal
élők

biztosítása,

állapot

beszerzése,

romlásának

Közlekedési

megakadályoz
ása

segítség,
kapcsolattartás
, helyszín

5 év

segédeszközök

kíséreti

-Közös
probléma

feladatok

megoldás

szükséges

kidolgozása

- Önbecsülés,

eszközök

-

önértékelés

beszerzése

Segédeszközök
,

fejlesztése

kialakításához

bemutatáshoz
szükséges
kellékek
beszerzése
Kapcsolatrend
szer kiépítése
3

Tájékoztató

Tájékoztatás

programok,

hiánya

Fogyatékkal
élő

Éves
beszámoló

Igényfelmérés

előadások

személyeknek

- Érintettek

szervezése

járó
és

feltérképezése

pénzbeli

- Csoport

természetbeli

létrehozása

juttatások

- Megfelelő

Önkormányzat 2019 - 2024
, Polgármester,
Jegyző,
Balatonfelvidéki
Szociális
Gyermekjóléti
és Háziorvosi

R:
A Akadálymente
településen
sített helyszín

5 év

élő fogyatékkal biztosítása,
élő személyek

segédeszközök

informálása

beszerzése,

K: Fogyatékkal Helyszín
élők életének,

kialakításához
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naprakész

Ügyeleti
Szolgálat
munkatársai

ismertetése,

helyszínválasz
tás, kialakítás

mindennapjain szükséges
ak
eszközök
megkönnyítése beszerzése

változások,

- Szállítási és

módosítások

kíséreti

H: Fogyatékkal

ismertetése.

feladatok

élő személyek

Rehabilitációs

kidolgozása

tájékoztatási

lehetőségek

-

rendszerének

bemutatása,

kialakítása

beszerzési

Segédeszközök
, bemutatáshoz

lehetőségek

szükséges

ismertetése.

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

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi döntésre

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen
kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente)
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves
munkatervvel rendelkeznek.

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

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

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 Somogyi Kinga
felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat
biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
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o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés
következményeinek elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- 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
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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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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, Zalahaláp Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában 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

Zalahaláp községet a Tapolcai – medencét
körülölelő tanúhegyek északi részén találjuk.
Tapolca, Nyirád, Sáska, és Hegyesd
településekkel határos.
A község létezéséről 1243-ban kelt írásos
feljegyzés tanúskodik. Előbb az Atyuz
nemzettség, majd a Bogát-Radvány család
birtoka. Későbbi birtokosai között találjuk a
Halápi családot. A helységnév személynévből
keletkezett, a község 1950-ig Zala megyéhez
tartozott.
A Haláp-hegy tetején nagy kiterjedésű őskori
település nyomaira bukkantak 1938-ban. A
kőbányászat során bronz- és vaskori leletek
kerültek napvilágra.

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
1
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Zalahaláp a központi belterületen kívül Ódörögdpuszta, Újdörögdpuszta, és Kolónia
településrészekre tagolódik. Ódörögdön és Újdörögdön uradalmi gazdaságok voltak. Nagyobb
uradalmi birtokosok voltak a Bogyay, Rónai, a Hedri és az Ambrus családok. Kolónia településrész
a kőbánya 1912-ben történő beindításával jött létre, mivel ott a bányászok számára szolgálati
lakásokat
építettek.
A halápi lakosok nagy része a település adottságából következően 1912-ig csak a
mezőgazdaságban talált megélhetést, ezt követően pedig a bányászatban is. Kereseti lehetőséget
nyújtott a Bakonyi Bauxitbánya.
1959-ben megalakult a termelőszövetkezet. Az 1960-as évek második felétől a szövetkezet ipari
tevékenységet folytatott, ennek köszönhető, hogy ma is több mint 100 főnek tudnak munkát
biztosítani.
Az 1970-es évek elején a település nyugati részén, a Balaton-felvidéki Erdő- és Fafeldolgozó
Gazdaság Keszthelyi Erdőgazdasága parkettagyárat épített. Ezzel a fejlesztéssel mintegy 120
munkahelyet létesített. 1985-re a dolgozók létszáma elérte a 400 főt, Balatonfelvidéki- Erdő és
Falfeldolgozó Rt. néven működött tovább az anyacég, ami mára átalakult Bakonyerdő Zrt-vé. Az
ódörögdi földeken a HM Erdő-, Vad- és Mezőgazdaság – Budapest gazdálkodik.
A szövetkezet 1974-ben a Badacsony Mg. Ipari Szövetkezethez került. 1992-ben a szövetkezet
átalakulása révén két szövetkezet székhelye lett Zalahaláp. A Csavargyártó Szövetkezetnek, mely
teljes egészében itt működik, és a Zalahaláp-Sáska Ipari Mezőgazdasági Szövetkezetnek – ma ZASA Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. – melynek a szomszédos településen is van
üzemegysége.
A település lakosságszáma a 70-es évektől a 80-as évek közepéig erősen csökkent, de az 1980-as
évek végétől a dinamikus növekedés a jellemző, 1985-től nőtt az új lakótelkek kialakítása, és
beépítése. Ma már településünk lakossága 1200 fő.
A településen három kastély található, ezekből egy Zalahaláp belterületén, egy Ódörögdpusztán,
egy pedig Újdörögdpusztán. Az ódörögdi kastélyépület magánkézbe került, az újdörögdi pedig
önkormányzati tulajdon, melyben bérlakások kerültek kialakításra.

1433-ban Ódörögdön a Boldogságos Szűz Mária tiszteletére
kápolnát épített Halápi László. A ma is látható templomrom
kelet-nyugat fekvésű, mint a középkori templomaink
meghatározó része, viszont az oltár nem kelet, hanem nyugat felé
néz, ez az akkoriban szokásossal pont ellentétes.
A falak nagyrészt nem téglából, hanem kőből vannak rakva, a
torony, néhány boltozat, és kripta téglából, ezek feltehetően nem
középkoriak.
A kapuzat és a hatszögletű, két emelet nagyságú torony 19.
századi, historizáló jellegű. egyhajós, apszisa poligonális
záródású, fehér dolomitból rakott.
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A település barokk stílusú római katolikus templomát 1770-ben a
Bogyai uraság építette. Oltárfreskóját a neves németalföldi festő,
Franz Anton Maulbertsch festette. A római katolikus templom
műemlék
jellegű
épület.
Tornya
a
homlokzatból
félszélességben
kiemelkedik.
Homlokzatának
két
felső
szélén
egy-egy
kőváza.
Homlokzatának két oldalán egy-egy szoborfülke, benne
szakállas férfi szent szobra. Déli oldalán hegedűablakok. Hajója
kétboltszakaszos, szentélye freskós, kupoláján Menekülés
Egyiptomba, angyalokkal a XVIII. századból. Orgonakarzatos.
Szószéke barokk stílusú. Tornyát két széles vakolatpárkány
három részre osztja. A torony alsó mezőjének két szélén
pilaszter. Bejárata felett vakolatpárkány és az újjáépítésre
vonatkozó 1770-es felirat. Felette íves formájú ablak és
vakolatpárkány. Az ablak felett Bogyay-címer.

A templomkertben található az I. és II.
világháborús bazaltból készült emlékmű,
mely a település világháborúkban
elhunyt
lakosainak
állít
emléket.
A plébániai hivatalhoz hozzátartozik a
településen kívül Sáska, Gyulakeszi, és
Tapolca-diszeli
városrész.
A XIX. század elején a Rónai család
leszármazottai, a Bogyai család a község
főterére
Szentháromság
szobrot
emeltetett, melyet 2000-ben állítottak
vissza
eredeti
helyére.
A falu bejáratánál Szent Vendel szobor áll, utcái mentén és a hegyben is gyönyörű kőkereszteket
talál az idelátogató.
A település 1 hektáros természetvédelmi területtel rendelkezik. A park mellett szépen gondozott
zöldövezetben működik a Művelődési Ház, és az általános iskola, mely 1996-ban Csontváry
Kosztka Tivadar festőművész nevét vette fel. Az iskolában alapfokú művészetoktatás folyik.

A
művelődési
házban
működnek
csoportok, valamint a civil szervezetek is
itt tartják összejöveteleiket, gyűléseiket.
Itt kapott helyet a községi könyvtár,
állománya több mint 6000 kötet, valamint
egy sikeres pályázatnak köszönhetően a
Digitális Jólét Program Pont is.
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A híres halápi hímzés szép példányai a Néprajzi Múzeumban is fellelhetők.
A „KACAGÓ” Napközi Otthonos Óvoda és Főzőkonyha 2 óvodai csoporttal 2006 óta egy felújított
épületben fejleszti-gondozza a jövő iskolásait.
A Háziorvosi Szolgálat 1992-től működik, 1985-ben digitális telefonhálózatot, 1997-ben
földgázvezetéket építettek. A hegyben több ütemben kiépítésre került az ivóvíz-hálózat, valamint
a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése is megvalósult 2003-ban.
A településen nagy múltja van a szőlőtermesztésnek. A Haláp-hegy lankáin jó minőségű, száraz,
testes, savas vörös és fehér borokat termelnek az itteni gazdák.
2019 tavaszára készült el a Haláp Tanösvény a Hegyen, amelyet hivatalosan májusban adtak át. A
különleges, egyedi látványt kínáló útvonal és a hozzá tartozó információs állomások a tulajdonos
bányavállalat kivitelezésében készültek el és ingyenesen bejárhatók, megtekinthetők a kirándulók
számára. A három kilométernyi, két nehézségi fokú bejárási útvonalat kínáló tanösvény, tíz
információs hellyel ellátott állomással rendelkezik, gyönyörű erdei környezetben, a hegy minden
oldaláról kilátást biztosítva fogadja a látogatókat.
A Zalahalápi Ipari Park 2003. év decemberében nyerte el az „Ipari Park” címet. Veszprém
megyében, a Balaton-felvidéken fekvő településünk belterülete határán elhelyezkedő park
összterülete 38 ha, melyből 28 ha-n már főleg ipari gyártó tevékenységet folytató vállalkozások
működnek. Az Ipari Parkban 10 ha, nagyrészt közművesített szabad terület várja az érdeklődő
befektetőket.

6

A következőkben különböző szempontok, és adatok alapján vizsgáljuk meg településünket.
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év
végén

Év

Fő
(TS 0101)

Változás

2012

1238

bázis év

2013
2014
2015
2016
2017

1221
1204
1213
1187
n.a.

98,6%
98,6%
100,7%
97,9%
n.a.

Lakónépesség
1250
1240
1230

1220
1210
1200

1190
1180
1170

1160
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Zalahalápon 2016-ban 1187 fő élt. Lakosainak száma a vizsgált időszakban csökkenést mutatott.
Az országosan jellemző népességcsökkenés kismértértékben sajnos településünket is érinti.
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2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)
Az állandó népességből a
megfelelő korcsoportú nők
és férfiak aránya (%)

Fő
Korcsoport

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302)
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)
0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307)
15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309)
18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311)
60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313)
65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315)
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Férfiak

Nők

658

662

100
18
426
40
74

106
28
404
43
81

Összesen
(TS 0301)
1 320
44
206
46
830
83
155

Férfiak
(TS 0303)
49,85%

Nők
(TS 0304)
50,15%
3,33%

7,58%
1,36%
32,27%
3,03%
5,61%

8,03%
2,12%
30,61%
3,26%
6,14%

Állandó népesség - férfiak életkori megoszlása

11%

15%

6%

3%

'0-14 évesek
15-17 évesek
18-59 évesek
60-64 évesek
65 év felettiek'

65%

Állandó népesség - nők életkori megoszlása

12%

'0-14 évesek

16%
4%

7%

15-17 évesek
18-59 évesek
60-64 évesek
65 év felettiek'

61%
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A nők és a férfiak száma szinte megegyező, az egyes életkori szakaszokban csak kis változások
figyelhetőek meg. Szinte az összes korosztályban kevéssel több a nők száma, kivéve a
gazdaságilag aktív korosztályt, ahol a férfiak 4 %-al vannak többen.
3. számú táblázat - Öregedési index

Év

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0328)

0-14 éves korú
állandó lakosok
száma (fő)
(TS 0327)

Öregedési index
(%)
(TS 0401)

2012

148

199

74,37%

195
205
218
206
n.a.

75,38%
70,73%
68,81%
75,24%
n.a.

2013
147
2014
145
2015
150
2016
155
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Öregedési index (%)
80%
70%

60%
50%
40%

30%
20%
10%

0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Településünk ebből a szempontból összességében kedvező arányokat mutat, hiszen átlagban
magasabb a 0-14 éves korú állandó lakosok száma, mint a 65 év felettieké, ez azt eredményezi,
hogy az öregedési indexünk 100% alatt marad, tehát a népességszerkezet fiatalosnak mondható.
Ha azonban azt vizsgáljuk meg, hogy évről évre hogyan változnak az arányok, ott már látszik az a
tendencia, hogy az elmúlt években kis mértékben növekedett a 65 év felettiek száma, ezzel
szemben a 0-14 éves korúak száma kis mértékben, hol növekedett, hol csökkent. Ez hosszú távon
aggodalomra adhat okot, hiszen a népesség elöregedéséhez vezethet. Egyelőre azonban
kijelenthető, hogy Zalahaláp népességszerkezete fiatalos.
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év

Állandó jellegű
odavándorlás
(TS 0601)

Elvándorlás
(TS 0600)

Egyenleg

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra
vetített száma
(TS 0602)

2012

29

25

4

3

2013
12
2014
36
2015
43
2016
20
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

24
31
28
42
n.a.

-12
5
15
-22
n.a.

-9,2
3,79
11,14
-16,67
n.a.

Belföldi vándorlások egyenlege (fő)
20

15
10
5
0
-5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

-10
-15
-20

-25

A fenti táblázatból leolvasható, hogy Zalahaláp lakosságmegtartó képessége elég vegyes képet
mutat az elmúlt években, a mérleg 2012-ben, 2014-ben, és 2015-ben még pozitív képet mutatott,
azonban 2013-ban, és 2016-ban több volt a településről elvándorlók száma.
Bízunk benne, hogy hosszú távon az elvándorlás csökkenő számot fog mutatni.
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás
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A természetes szaporodás a vizsgált időszak végére, 2016-ra mutat negatív számot, ekkor
megduplázódott a halálozások száma az elmúlt évhez képest, illetve ezzel együtt pedig kevéssel,
de évről évre úgy tűnik, hogy csökkent a születések száma.

Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye
legyen jó minőségű szolgáltatásokra, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy
fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. Fontos, hogy végső célként
minden állampolgár, ezen belül minden helyi lakos számára megteremtődjön az esélyegyenlőség
az élet különböző területein.
Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen
szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel
kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek
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kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a
település lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás és
a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Zalahaláp Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik
az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és
arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az
HEP IT tartalmazza.
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének
javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, 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.
A szegénység elmélyülése miatt az ellátó rendszernek egyre több követelménynek kell megfelelnie
a különböző élethelyzetekből, a lakhatásból, a betegségből, a fogyatékosságból eredő szükségletek,
eltartottak gyermekek gondozásához kapcsolódó költségek emelkedése miatt, ezért a helyi
szabályokat és ezek hatásait folyamatosan vizsgáljuk.
A Képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi szempontokat is
figyelembe veszi.
A helyi szabályozás tekintetében alapdokumentumunk Zalahaláp Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 5/2011. /VI.24./ rendelete a Szociális Igazgatásról és a Szociális Ellátásokról.
Zalahaláp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1993. évi III.
törvényben kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatás és szociális ellátás átfogó
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szabályozásáról, az ellátási formák meghatározásáról, a jogosultság feltételeinek megállapításáról,
a szociális ellátás finanszírozásának elveiről, intézményrendszeréről és az ellátások
felhasználásának ellenőrzéséről a következőket rendeli el:
A rendeletben szabályozott ellátási formák:
Pénzbeli ellátások:
- lakásfenntartási támogatás
- ápolási díj
- átmeneti segély
- temetési segély
- aktív korúak ellátása
Természetben nyújtott szociális ellátások:
- köztemetés
- közgyógyellátás
- pénzbeli ellátás helyett természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható ellátások:
lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély
Szociális szolgáltatások:
Szociális alapellátás formái:
-étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- családsegítés
- speciális alapellátási feladatok
- falugondnoki szolgálat
A Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a Polgármester dönt:
-az átmeneti segélyről 5.000 Ft-ig
- átmeneti segélyről, amennyiben a kérelmező létfenntartását veszélyeztető körülmény áll fenn,
10.000 Ft-ig
- temetési segélyről,
- köztemetésről.
A Polgármester a Képviselő-testülettől kapott átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a
Képviselő-testületet – annak következő ülésén – tájékoztatja.
Zalahaláp Község Önkormányzat 14/2010. / XII. 18. / számú rendelet a zalahalápi újszülöttek és
elhaltak hozzátartozóinak egyszeri vissza nem térítendő támogatásáról szóló 1/1992. számú
rendelet módosításáról:
Zalahaláp Község Önkormányzat támogatni kívánja a Zalahaláp községben állandó lakóhellyel
rendelkező családokat, egyedülálló anyákat gyermek születése esetén és az elhalt hozzátartozóját
haláleset bekövetkezésekor, egyszeri támogatás nyújtásával csökkenteni kívánja a családok anyagi
terheit, és ezzel is osztozni kíván a családok örömében, illetve gyászában. Az Önkormányzat az
egyszeri vissza nem térítendő támogatásban részesülők köréről és a támogatás mértékéről szóló
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
- A Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a Polgármester egyszeri vissza nem térítendő
támogatásban részesíti a zalahalápi újszülöttek szüleit, a gyermekét egyedül nevelő édesanyát.
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- A Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a Polgármester egyszeri vissza nem térítendő
támogatásban részesíti azt a legalább egy éves folyamatos lakóhellyel rendelkezett és Zalahalápon
eltemetett állampolgár azon hozzátartozóját, aki számlával igazolja a végtisztesség költségeit.

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai
koncepciókkal, programokkal

és

települési

önkormányzati

dokumentumokkal,

A Program figyelembe veszi Zalahaláp Község Önkormányzatának mindazon dokumentumait,
melyek kitérnek az esélyegyenlőség megvalósítására:
Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. /VI.24./ rendelete a Szociális
Igazgatásról és a Szociális Ellátásokról, településünk Költésvetési Koncepciója, Gazdasági
programja, Köznevelés-fejlesztési terve, Településrendezési terve, Településszerkezeti terve,
Településfejlesztési koncepciója.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Zalahaláp Község Önkormányzata az alábbi társulásoknak tagja:
o Önkormányzatunk a Közös Önkormányzati Hivatal Lesenceistvánd Zalahalápi
Állandó Kirendeltségeként működik.
o A
Tapolca
Környéki
Önkormányzatok
Társulása
által
fenntartott
Balaton-Felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat azzal a
céllal jött létre, hogy az Önkormányzatok ezen megállapodás keretében történő
együttműködéssel minél hatékonyabb, célszerűbb szociális és gyermekjóléti ellátást
biztosítsanak
a
településen
élő
lakosság
számára.
Társulási megállapodásban rögzített módon szervezik és oldják meg, hangolják
össze alábbi feladataikat: - területfejlesztési feladatok, - egészségügyi és szociális
ellátás, - gyermek és ifjúságvédelem, - középfokú oktatás, nevelés, - szakoktatás, felnőttoktatás, - szolgáltatás-szervezési feladatok, - település –és területrendezés, katasztrófavédelem, - vízgazdálkodás, - közrend-közbiztonsággal kapcsolatos
feladatok, - közigazgatási feladatok.
o Zalahaláp – Sáska Védőnői Szolgálat a védőnői ellátás biztosítására, a védőnői
szolgálat közös működtetésére terjed ki a következő működési területeken:
Zalahaláp település, Zalahaláp-Kolónia, Újdörögd, Ódörögd településrészek, Sáska
település, „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda és Főzőkonyha, Csontváry Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
o Háziorvosi Szolgálat: A JERKOMED Egészségügyi Szolgáltató Kft 2010. január 1-től
látja el Zalahaláp és Sáska alapellátási feladatait, háziorvosi teendőit. A Szolgálat
vidéki praxisnak megfelelően, mind a felnőtt lakosság, mind a gyermekek
egészségügyi ellátását teljesíti.
o Zalahaláp és Sáska Települések Önkormányzatai közösen tartják fenn a zalahalápi
székhelyű „Kacagó” Napközi Otthonos Óvodát és Főzőkonyhát.
o A Csontváry Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2013. január 1-től állami
fenntartásba került.
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi
nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait,
szakemberek tapasztalatait, valamint a helyi adatgyűjtés adatait. Nagy segítségünkre voltak a
település önkormányzati, valamint nem önkormányzati fenntartású intézményeinek vezetői, és
dolgozói.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján az egyik legsúlyosabb gond a
szegénységben élők helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a
kiszorulás az életlehetőségekből, mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi
szolgáltatások területén.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között
szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult
iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a
gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább.
Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások
rendszereiből.
Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a
megváltozott munkaképességűek és a romák. Településünkön tapasztalataink szerint a munkaerőpiacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó
motiváltsági problémák, a társadalmi előítélet jelenléte. A lakosok szerény, de egyelőre még
elfogadható körülmények között élnek. Az elmúlt évtizedekben kialakított otthonok fenntartása
azonban ma már egyre nehezebb. Ennek legfőbb oka a nagymértékű munkanélküliség. Az
emberek többsége a korábban összegyűjtött megtakarításait feléli, újabb megtakarításokra nincs
lehetőség. Sajnálatos módon a fiatalok nem tudnak segíteni az idős szülőknek, éppen ellenkezőleg,
a szülők segítik ki a fiatalokat, hiszen a fiatalok is egyre nehezebben tudnak boldogulni, és helyet
találni a munkaerő-piacon.
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
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.)
célja, hogy biztosítsa a munka és a foglalkoztatás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának
elősegítését, a foglalkoztatási feszültségek feloldását, valamint az álláskeresők támogatását.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) 15 §-a szerint a helyi önkormányzat
a feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben meghatározott módon és mértékben –
biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását.
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A helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott foglalkoztatási
feladatainak ellátása során
- közfoglalkoztatást szervez,
- figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását,
- döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok
foglalkoztatáspolitikai követelményeit,
- az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt.

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint
15-64 év közötti állandó népesség (fő) Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
Év

Férfi
(TS 0803)

Nő
(TS 0804)

Összesen

Fő

Fő

Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

%

969
963
971
979
959
n.a.

36,25
30,75
22,75
13,25
11
11

2,2%
6,2%
4,6%
2,7%
2,3%
n.a.

33
26,5
20,75
17,5
16,5
12,75

7,0%
5,7%
4,3%
3,6%
3,5%
n.a.

69
57
44
31
28
n.a.

7,1%
5,9%
4,5%
3,1%
2,9%
n.a.

2012
500
469
2013
494
469
2014
492
479
2015
496
483
2016
484
475
2017
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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2013
Férfiak aránya

2014
Nők aránya

2015

2016

2017

Összes álláskereső aránya

Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy Zalahalápon a teljes lakónépességhez képest milyen arányú
a nyilvántartott álláskeresők száma, ez miként változott az elmúlt években, illetve, hogy milyen az
arány a férfiak és nők között.
A fenti táblázatokból kitűnik, hogy az elmúlt években a nyilvántartott álláskeresők száma
csökkent, mind a nőket, mind pedig a férfiakat tekintve.
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint
Regisztrált munkanélküliek/
nyilvántartott álláskeresők
száma összesen

20 év alatti (TS 1002)

Fő
összesen

Fő

%
Fő
20-24 év (TS 1003)
%
Fő
25-29 év (TS 1004)
%
Fő
30-34 év (TS 1005)
%
Fő
35-39 év (TS 1006)
%
Fő
40-44 év (TS 1007)
%
Fő
45-49 év (TS 1008)
%
Fő
50-54 év (TS 1009)
%
Fő
55-59 év (TS 1010)
%
Fő
59 év feletti (TS 1011)
%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

2012

2013

2014

2015

2016

2017

69

57

44

31

28
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1,25

1,5

2,75

0,5

1,75

1

1,8%
17,75
25,6%
9,5
13,7%
5,5
7,9%
7,75
11,2%
5,5
7,9%
11,25
16,2%
5,25
7,6%
5,25
7,6%
0,25
0,4%

2,6%
13,5
23,6%
4,25
7,4%
4,75
8,3%
5
8,7%
6
10,5%
8,5
14,8%
7,75
13,5%
5
8,7%
1
1,7%

6,3%
7
16,1%
2,75
6,3%
3,25
7,5%
4,25
9,8%
5,5
12,6%
5,75
13,2%
6
13,8%
4
9,2%
2,25
5,2%

1,6%
5,75
18,7%
3,25
10,6%
4,25
13,8%
3,25
10,6%
3,75
12,2%
2,75
8,9%
2,75
8,9%
3,5
11,4%
1
3,3%

6,4%
3,75
13,6%
2,5
9,1%
2,75
10,0%
1,75
6,4%
3,75
13,6%
4
14,5%
3
10,9%
2
7,3%
2,25
8,2%

5,3%
3,75
19,7%
2
10,5%
0,25
1,3%
0,0%
2,75
14,5%
1,75
9,2%
3
15,8%
1
5,3%
3,5
18,4%

Álláskeresők száma (fő)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat arra,
hogy a munkanélküliség a különböző korosztályok tekintetében miként változik a településen.
Az álláskeresők száma évről évre csökkent településünkön, amely nagyon örvendetes dolog, és, ha
a korosztályonkénti bontást megnézzük, láthatjuk, hogy szinte az összes korosztályban csökkent a
regisztrált munkanélküliek száma az elmúlt évek során.
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3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma és aránya nemek szerint

Év

180 napnál
hosszabb ideje
regisztrált
munkanélküliek
aránya (TS 1501)
%

180 napon túli
nyilvántartott álláskeresők
száma nemek szerint
Férfi Nő

2012
12,64
n.a. n.a.
2013
10,04
n.a. n.a.
2014
3,27
n.a. n.a.
2015
6,5
n.a. n.a.
2016
16,3
n.a. n.a.
2017
13,68
n.a. n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

Nők és férfiak aránya, a 180
napon túli nyilvántartott
álláskeresőkön belül

Összesen

Férfiak

Nők

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

A táblázat arra mutat rá, hogy milyen arányban vannak a tartós munkanélküliek településünkön.
Minél magasabb a tartós munkanélküliek számaránya, annál inkább szükséges a beavatkozások
tervezése. 2014-ig csökkenő tendenciát mutatott a számuk, 2015-ben, 2016-ban nőtt, majd 2017-ben
ismételten csökkent a számuk, reméljük a jövőben is fennmarad a csökkenés. Fontos lenne
megelőzni, azt, hogy valaki tartós munkanélkülivé váljon, hiszen hosszútávon önértékelési
problémákat okozhat, illetve negatív hatással van az egyén egészségi állapotára, társas
kapcsolataira egyaránt.

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
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Megfelelő iskolai végzettséggel, szakképzettséggel könnyebben fel tudjuk venni a harcot a
munkanélküliség ellen. Jellemző, hogy az alacsony iskolai végzettségűek körében nagyobb a
munkanélküliség, illetve leginkább alkalmi, fizikai munkákból tartják el magukat.

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év

Legalább az általános iskola 8.
évfolyamát elvégzett 15 éves és
idősebb népesség, a megfelelő
korúak százalékában
Férfi (TS 1601)

Nő (TS 1602)

%
%
89,5%
82,0%
2001
2011
97,3%
94,3%
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

Iskolai végzettséggel
nem rendelkező 15 éves és idősebb
népesség, a megfelelő korúak
százalékában
Férfi

Nő

%
10,5%
2,7%

%
18,0%
5,7%

Amint a táblázatból is kitűnik, ugrásszerűen csökkent az iskolai végzettséggel nem rendelkezők
aránya, mind a nők, mind pedig a férfiak esetében a vizsgált tíz év alatt, ez pozitív hatást
gyakorolhat az egyének életkörülményeire, mindennapi megélhetésére, illetve végsősoron a
település gazdasági helyzetére.

21

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint
Regisztrált
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai
munkanélküliek
végzettség szerint
/nyilvántartott
Év
álláskeresők
8 általánosnál
Általános iskolai
8 általánosnál magasabb iskolai
száma összesen alacsonyabb végzettség
végzettség (TS 0902)
végzettség (TS 0903)
(TS 0901)
Fő
Fő
%
Fő
%
Fő
%
2012
69
3,75
5,4%
24,25
35,1%
41,25
59,8%
2013
57
3
5,2%
16,5
28,8%
37,75
65,9%
2014
44
2,5
5,7%
18,25
42,0%
22,75
52,3%
2015
31
0,25
0,8%
12,5
40,7%
18
58,5%
2016
28
0,75
2,7%
11
40,0%
15,75
57,3%
2017
n.a.
n.a.
n.a.
7,5
n.a.
16,25
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint (fő)
80
70
60
50

41,25

40

37,75
22,75

30
20

18
24,25

10

16,5

15,75

18,25
12,5

11

2015

2016

0
2012

2013

8 általánosnál alacsonyabb

2014

8 általános

16,25
7,5
2017

8 általánosnál magasabb

A táblázatokból kiolvasható, hogy a regisztrált munkanélküliek között a legmagasabb a 8
általánosnál magasabb iskolai végzettségű egyén. A munkaerő piacon nagyon fontos, hogy
szakképzettséggel rendelkezzünk, hiszen így könnyebben találhatunk munkát. Előfordulhat
azonban, hogy nem találunk a képzettségünknek megfelelő munkát, erre kínálhat megoldást a
felnőttképzés, illetve a munkaügyi kirendeltségek is időről-időre indítanak tanfolyamokat.
A településen nincs általános iskolai felnőttképzés, középfokú felnőttoktatás és szakiskolai
felnőttoktatás sincs, azonban a tőlünk 5 km-re lévő Tapolca városában van erre lehetőség.
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c) közfoglalkoztatás
3.2.7. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma

év

n.a.

Közfoglalkoztatásban
résztvevők romák
aránya az aktív korú
roma/cigány
lakossághoz képest
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

Közfoglalkoztatásban Közfoglalkoztatásban
Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya a
résztvevő
résztvevők száma
település aktív korú
romák/cigányok
lakosságához képest
száma

2012
2013

5
7

n.a.
n.a.

2014

17

n.a.
n.a.

2015
12
2016
17
2017
13
2018
12
Forrás: Önkormányzat adatai

n.a.
n.a.
n.a.

A fenti táblázat adati arra mutatnak rá, hogy mekkora szerepe van a helyi munkaerő
foglalkoztatásában az önkormányzat közfoglalkoztatási programjának.
Ezt a mutatót 2 irányból kell megközelíteni, illetve megvizsgálni. Egyrészt pozitívnak tekinthető,
hiszen így a munkanélküliek, ha csak kis időre is, de visszakerülnek a munkaerő piacra, valamint a
jövedelmük is több lesz. Fontos az, hogy újra vissza tudjanak kerülni a foglalkoztatottak közé,
hiszen ezzel újra fel tudják venni a hétköznapok ritmusát, illetve az önértékelésük is nőhet azzal,
hogy foglalkoztatottak. Másrészről azt is meg kell vizsgálni, hogy ez csak egy bizonyos ideig tart,
átmeneti időszakról van szó, valamint a közfoglalkoztatottság ideje alatt is arra kell törekedni,
hogy a tényleges munkaerő piacra kerüljön vissza az ember. A közfoglalkoztatottság csak egy
átmeneti időszak, településünkön azonban megfigyelhető, hogy újból és újból ugyanazok az
emberek kerülnek vissza a közfoglalkoztatásba, sajnos nem tudnak egyéb munkát, megélhetést
találni. Azonban az is megfigyelhető, hogy számuk évről évre csökken, hiszen egyre többen
kerülnek ki közülük a tényleges munkaerő piacra.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
A településünkhöz legközelebb eső város, amely centrumnak tekinthető, az Tapolca városa, 5 kmre fekszik Zalahaláptól. Az autóbusz közlekedés rendkívül jó, munkanapokon korán reggeltől,
késő estig járnak autóbuszok, sűrű időközönként.
Vonatközlekedésről településünk esetében nem beszélhetünk.Vonatállomás Tapolcán van, így
először busszal, vagy autóval el kell menni Tapolcára, majd onnan érhető el a vasúti közlekedés.
Településünkön a Za-Sa Kft, a Csavária Kft., az Assmont Steel Hungária Kft., valamint a
Bakonyerdő Zrt. Zalahalápi Parkettagyára tekinthetők a legnagyobb foglalkoztatónak. Tapolca
közelsége egyértelműen pozitív hatással van a foglalkoztatáshoz való hozzáféréshez, így
településünkről sokan járnak oda dolgozni.
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e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
A fiatalok foglalkoztatási helyzete sajnos nem túl jó településünkön, hiszen egyre nehezebb
elhelyezkedni a munkaerő piacon, és ez a probléma nemcsak a fiatal korosztályt érinti.
Településünkön a fiatalok foglalkoztatását, valamint a munkaerőpiacra való átmenetet
megkönnyítő programok nincsenek. A vonzásközpontban, Tapolcán, a Munkaügyi Központ kínál
ilyen lehetőségeket, programokat, különböző képzésekhez, továbbképzésekhez való hozzáférést.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási
programok)
Munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek településünkön nincsenek.
A településtől 5 km-re fekvő Tapolca városban van lehetőség felnőttképzésre, valamint a
Munkaügyi Központ kínál különböző képzésekhez, továbbképzésekhez való hozzáférést, valamint
segítséget nyújt a munkaközvetítésben.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
Mélyszegénységben élőket az önkormányzat foglalkoztat, a közfoglalkoztatás keretein belül, ezzel
is segítve mindennapi boldogulásukat, megélhetésüket.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Zalahaláp településen nem a jellemző a hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk
részére nyújtott támogatás. Két típusa van: 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás, 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, akinek az aktív korúak ellátására való
jogosultságát megállapították, és nem jogosult egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásra. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy az állami foglalkoztatási
szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét (amennyiben még nem
nyilvántartott álláskereső), valamint köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni
Az együttműködés keretében az álláskereső rendszeresen, az illetékes járási hivatal
foglalkoztatási osztálya által megadott időpontban személyesen felkeresi a járási hivatal
foglalkoztatási osztályát, elfogadja a felajánlott munkát, képzési lehetőséget, munkaerő-piaci
szolgáltatást, munkaerő-piaci programban való részvételt és önállóan is aktívan keres munkát.
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3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
15-64 év közötti állandó
népesség száma
(TS 0803 és TS 0804 összesen)

Év

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben
részesülők %

0,25
0,75
1
1,25
2,25
2,75

0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
n.a.

2012
969
2013
963
2014
971
2015
979
2016
959
2017
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresési segélyben részesülők száma (fő)
1 200
1 000
800
600
400
200
0
2012

2013

2014

15-64 éves állandó népesség

2015

2016

2017

Álláskeresési segélyben részesülők
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Év

Regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma
(TS 1301)

Álláskeresési járadékra
jogosultak (TS 1201)

Fő
Fő
2012
69
9
2013
57
8
2014
44
5,5
2015
31
4,25
2016
28
7,5
2017
n.a.
7,75
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

%
13,0%
14,0%
12,6%
13,8%
27,3%
n.a.

Álláskeresési járadékra jogosultak aránya (%)
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Az a személy jogosult álláskeresési járadékra, aki:
 álláskereső, és
 az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel
rendelkezik, és
 kereső tevékenységet nem folytat, tehát munkaviszonyban nem áll, és
 vállalkozói tevékenységet sem folytat, és
 munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és
 számára az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztálya sem tud megfelelő munkahelyet
felajánlani.
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3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma
Rendszeres szociális segélyben
részesített regisztrált munkanélküliek
száma (negyedévek átlaga) - TS 1401
Év

(2015. február 28-tól az ellátás
megszűnt, vagy külön vált EGYT-re és
FHT-ra)
Fő

2012
20,75
2013
17
2014
9,5
2015
10
2016
3,5
2017
3,5
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban
Foglalkoztatást helyettesítő
részesülők átlagos száma 2015. márc. támogatásban részesítettek átlagos
1-től érvényes módszertan szerint
havi száma (2015. március 01-től az
(TS 5401)
ellátásra való jogosultság megváltozott)
Fő

15-64 évesek %-ában

Fő

Munkanélküliek %-ában

n.a.
n.a.
n.a.
2
3
n.a.

2,14%
1,77%
0,98%
1,02%
0,36%
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk
részére nyújtott ellátás. Az aktív korúak ellátására való jogosultságot a járási hivatal állapítja meg.
A táblázatból kitűnik, hogy településünkön az utóbbi években csökkenő számot mutattak.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen
fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
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3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Év

Lakásállomány (db)
(TS 4201)

2016

429
429
431
435
436

2017

n.a.

2012
2013
2014
2015

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
n.a.

0

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
0

14

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
0

0

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
0

n.a.

0

0

14

0

0

0

n.a.

0

0

14

0

0

0

n.a.

0

0

13

0

0

0

n.a.

0

0

13

0

0

0

n.a.

0

0

12

0

0

0

Bérlakás állomány
(db)

Szociális
lakásállomány (db)

Egyéb lakáscélra
használt nem
lakáscélú ingatlanok
(db)

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

A fenti táblázat tartalmazza településünk lakásállományának adatait. Az összes lakásállomány
2013 óta csak kevéssel, de növekedett.
a) bérlakás-állomány
Az önkormányzatunk bérlakással nem rendelkezik
b) szociális lakhatás
Önkormányzatunk 12 szociális lakással rendelkezik, egyik sem áll üresen, mindegyik hasznosítva
van, családok laknak benne. Ezek a lakások a külső településrészeken találhatóak.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok településünkön nincsenek.
e) lakhatást segítő támogatások
3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési
támogatásban részesülők száma

Év

Lakásfenntartási
támogatásban részesített
személyek száma (TS
6001)

Adósságcsökkentési
támogatásban
részesítettek száma (TS
6101)

36
43
40
46
23
23

n.a.

2012
2013
2014
2015
2016
2017

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Támogatásban részesülők (fő)
50
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30
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Lakásfenntartási támogatás

2015

2016

2017

Adósságcsökkentési támogatás

A táblázat a támogatásban részesülők számát mutatja meg. Adósságcsökkentési támogatás nincsen
településünkön. A lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma 2015-ig folyamatosan
növekedett, majd 2016-tól csökkenés mutatkozik.
f) eladósodottság
Napjainkban sajnos egyre több embert, ezáltal egyre több családot veszélyeztet az eladósodottság,
amely egy idő után akkora méreteket ölthet, hogy veszélybe kerülnek az ingóságok, a családi
tárgyak, valamint a családok otthona is, valamint egyre nehezebbé válik ezáltal a mindennapi
megélhetés is. Országos tendencia, amely településünkön is megfigyelhető, hogy egyre többször
kerül árverésre egy-egy család gépjárműve, valamint otthona is.
Fontos felhívni az emberek figyelmét arra, hogy mielőtt hitelt vesznek fel, körültekintően
vizsgáljanak meg minden lehetőséget, és feltételt, kérjenek tanácsot, segítséget, és felelősen
döntsenek. Az emberek figyelmét rá kell arra irányítani, hogy napjainkban sok különböző és
nehezen követhető hitelt kínálnak, amelyekkel könnyen pórul járhatnak az amúgy is nehéz
helyzetben lévő emberek, családok.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés
bemutatása
Zalahaláp a központi belterületen kívül Ódörögdpuszta, Újdörögdpuszta, és Kolónia
településrészekre tagolódik. Közművek tekintetében ezeken a részeken is elérhetőek a
közműszolgáltatások. A közösségi közlekedés Kolónia, valamint Újdörögdpuszta esetében
előnyösebb, több járat is megáll ezeken a helyeken, Ódörögdpusztánál azonban már nehézkesebb
a közösségi közlekedés, kevesebb járat áll meg a településrésznél.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
A kifejezés etimológiáját tekintve a következő latin szóösszetételből ered: seg,- „félre, külön”,
grex/grecis pedig „tömeg, csőcselék, sokaság”. A „segregatio” pedig: „különtelepül”, „elkülönül a
sokaságtól”.
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A szociológia értelmezése szerint szegrációról beszélünk, „ha egy-egy településen belül a
különböző társadalmi rétegek, etnikai csoportok stb. lakóhelye erősen elkülönül egymástól. A
szegregáció sokszor együtt jár a jövedelmi viszonyok és a települési infrastruktúra lényeges
egyenlőtlenségeivel.”
Az ezredfordulót követően megfogalmazódott a szegregált település mérőszáma, mely a
szegregációs index elnevezést kapta, és a 2001-es népszámlálási adatok alapján került
meghatározásra: szegregátum az, „ahol az aktív korú (15-59 év közötti) népességen belül a
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők aránya mindkét mutató esetében legalább 50%.
Zalahalápon szegregált lakókörnyezetben, telepeken nem élnek emberek.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés

3.6.1. számú táblázat - Orvosi ellátás
Felnőttek és
Csak felnőttek részére házi gyermekorvosok
gyermekek részére
év
szervezett háziorvosi
által ellátott
tervezett háziorvosi
szolgáltatások száma
szolgálatok száma
szolgálatok száma
2012
1
n.a.
n.a.
2013
1
n.a.
n.a.
2014
1
n.a.
n.a.
2015
1
n.a.
n.a.
2016
1
n.a.
n.a.
2017
1
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar
Zalahaláp településen működik háziorvosi szolgálat, Dr. Jerkovits Gergely háziorvos vezetésével.
Az ellátási területek: Zalahaláp, valamint Sáska települések. A JERKOMED Egészségügyi
Szolgáltató Kft 2010. január 1-től látja el Zalahaláp és Sáska alapellátási feladatait, háziorvosi
teendőit.
A Szolgálat vidéki praxisnak megfelelően, mind a felnőtt lakosság, mind a gyermekek
egészségügyi ellátását teljesíti. A táblázatból is kiolvasható, hogy településünkön 1 háziorvos látja
el a gyermek, valamint a felnőtt lakosságot is.
Az általános alapellátási feladatokon túl lehetőség van EKG vizsgálatra, a Zalahalápi és a Sáskai
Települési Önkormányzatok jóvoltából, laborvizsgálatra és 24 órás vérnyomás monitorozásra,
az Országos Alapellátási Intézet jóvoltából széklet–vér és vizelet microalbumin kimutatásra.
A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a
betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. A háziorvos rendelési időben a betegeket - sürgős
ellátást igénylő eset kivételével- az érkezés igazolt sorrendjében fogadja. A háziorvos legalább a
rendelési ideje egy részében, illetve a tanácsadás során előre programozható betegellátás keretében
előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és ellátását.
A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az
egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése,
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egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy
fekvőbeteg gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.
Az ápoló, illetve asszisztens munkáját a gyógyító-megelőző ellátással kapcsolatos feladatok
vonatkozásában a háziorvos irányítja. Az ápoló, illetve asszisztens a szakképzettségének megfelelő
feladatokat önállóan végzi.
A védőnői szolgálat, hasonlóan a háziorvosi szolgálathoz Zalahaláp, és Sáska településeken végzi
feladatát.
Szakfeladat
megnevezése:
Család
és
Nővédelmi
egészségügyi
gondozás
Módszere:
felvilágosítás
és
prevenció
Működési területe: Zalahaláp, Sáska, települések, Zalahaláp-Kolónia, Újdörögd, Ódörögd
településrészek, a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda, a Csontváry Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti
Iskola.
Gondozottak: a fenti településeken tartózkodó 0-16 éves korú gyermekek, óvodások,
iskolások, várandósok, és családok.

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási
igazolvánnyal rendelkezők száma
Közgyógyellátási igazolvánnyal
év
rendelkezők száma
(TS 5601)
2012
21
2013
6
2014
21
2015
27
2016
22
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar
A szociálisan rászorult személy részére az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások
kompenzálását célzó hozzájárulás, amelyben az elmúlt években 20-30 közötti személy részesült.
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Településünkön a díjat igénybe vevők száma
elenyésző.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
Minden évben egyszeri alkalommal van a településen tüdőszűrés, amely az utóbbi években
tüdőszűrő buszban valósult meg.
Településünkön lehetőség van EKG vizsgálatra, a Zalahalápi és a Sáskai Önkormányzatok
jóvoltából, laborvizsgálatra és 24 órás vérnyomás monitorozásra, az Országos Alapellátási Intézet
jóvoltából, pedig széklet–vér és vizelet microalbumin kimutatásra.
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c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférést településünkön a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat végzi, amely ellátási területén, így Zalahalápon is, az önkormányzatok kötelező
alapellátási feladatait látja el.
Szociális szolgáltatások: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató
szolgáltatás.
Gyermekjóléti szolgáltatás: gyermekjóléti szolgálat.
A Támogató Szolgálat működését Zalahalápon 2006. február 1-én kezdte meg, mely speciális
feladatokat lát el a fogyatékkal élő személyek körében.
A Szolgálat célja a fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének
megkönnyítése, elsődlegesen a lakások kívüli közszolgáltatások elérésének segítségével, valamint
önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. A
Szolgálatnak 3 fő profilja van az ellátottak körében: személyi szállítás, személyi segítés, tanácsadás,
információnyújtás.
A személyi segítség egyik fontos színtere a rehabilitációs feladatok ellátása.
A szállításhoz rendkívül fontos a tárgyi feltétel is, ez a szolgálatnál egy Ford Transit gépkocsi. A
Támogató Szolgálat gépjárművének alkalmasnak kell lennie elektromos kerekes székes személy
szállítására, valamint rendelkeznie kell mobil rámpával, vagy emelőszerkezettel, valamint 4+3
pontos biztonsági rögzítéssel.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A zalahalápi főzőkonyha nyújt ellátást az óvodai, iskolai napközis, szociális étkeztetést igénylők
számára, illetőleg a település lakossága közül bárki igénybe veheti a szolgáltatást. A konyha
épülete akadálymentesített.
Mivel a konyhában naponta, minden korcsoport számára csak egyfajta ebéd készül, ezért
fokozottan kell figyelni az egészséges táplálkozásra. Gondosan kell megtervezni az étlapot is,
hiszen a 3 éves óvodástól a nyugdíjasig ugyanazt az ételt fogyasztják az érintettek.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Zalahalápon nagy múltra tekint vissza a labdarúgás, a Zalahalápi Ifjúsági és Sportegyesület
gondozásában, egy felnőtt csapattal. Minden focikedvelő számára nyitott a lehetőség. Az egyesület
évről-évre részt vesz a Bozsik programban, amely által a szezonban az óvodások, és az iskolások is
hétről hétre járnak fociedzésekre, valamint mérkőzésekre.
A település rendelkezik egy nagyméretű füves sportpályával, amely mindenki számára szabadon
használható, így a sportoláshoz való hozzáférés minden lakó számára megvan.
2018-ban a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretein belül épülhetett meg
Zalahalápon is a Sportpark, amelyet előszeretettel használ a lakosság szinte minden korosztálya.
2019 első felében az iskola udvarán álló pályát is felújították, hiszen a korábbi sportpálya új
aszfaltréteget, majd arra modern gumiburkolatot kapott, közel 800 m2-nyi felületen.
Így elmondható, hogy településünkön modern, kulturált, 21. századi körülmények várják a
sportolni vágyó lakosságot.
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f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A házi segítségnyújtást Zalahaláp településen, mint az önkormányzat kötelező alapellátási
feladatát a Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat látja el.
A házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni
- azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem
képesek és róluk nem gondoskodnak,
- azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről,
akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget
igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
- azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik,
- azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő
visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell
- az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
- az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek
megtartásában való közreműködést,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
Teljes biztonsággal kijelenthető, hogy a településen hátrányos megkülönböztetés, és az egyenlő
bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor nem fordul elő.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
Zalahaláp településen pozitív diszkrimináció a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein
belül nem tapasztalható, nincs ilyen.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
Fontos szerepet játszanak településünk mindennapjaiban a civil szervezetek, amelyek saját
működési területükön kiemelkedő munkát végeznek, mind a hétköznapokban, mind pedig a jeles
eseményeken, a település fejlődésének érdekében, a lakosság érdekeit, igényeit figyelembe tartva.
Minden csoportról elmondható, hogy képviseltetik magukat a település rendezvényein, ahol aktív
jelenléttel, munkával segítik a sikeres lebonyolítást. A tervezéstől, egészen a megvalósításig,
lebonyolításig részt vesznek a rendezvényeken.

33

Ezek a szervezetek a következők: Zalahalápi Polgárőr Egyesület, Zalahaláp-Sáska Községek
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, Magyar Vöröskereszt Zalahalápi Alapszervezete, Zalahalápi Ifjúsági
és Sportegyesület, Zalahalápi Nyugdíjas Klub.
Zalahalápi Polgárőr Egyesület
A Zalahalápi Polgárőr Egyesület 2006-ban alakult aktív, településünk közbiztonságát fontosnak
érző helyi lakosok kezdeményezésére. Munkájukat a kezdetektől önként vállalva, ingyen végzik,
szabadidejük terhére. Az akkori munka eredményeképpen 21 fővel alakult meg az Egyesület,
közhasznú civil szervezetként. A polgárőrök tevékenysége alapvetően a járőrözés, mely során a
járőrök személye, jelenléte lehet bűnvisszatartó erejű, valamint az észlelt események, gyanús
személyek jelentése a bűnüldöző szervek felé. A megalakulás kezdete óta legfontosabb feladatának
tartja saját településének ellenőrzését és állampolgárai nyugalmának, anyagi javainak védelmét.
Részt vett és részt vesz a felettes szervek /Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség, Országos
Polgárőr Szövetség/ által szervezett közbiztonsági akciónapokon, együttműködve a Rendvédelmi
szervekkel.
Kapcsolatot tart a Községi Önkormányzattal, helyi óvodával, iskolával, civil szervezetekkel. Ezen
kapcsolatok ápolására közös rendezvényeket szerveznek, együttműködési megállapodásokban
rögzítik a vállalt feladatokat.
A település és külterületének lakosaival kapcsolatot tart és probléma esetén lehetőségeihez mérten
segítséget nyújt. A polgárőr tagok felszerelésének, ruházatának beszerzéséhez pályázati eszközök
állnak rendelkezésre, ennek megfelelően tervezik fejlesztési feladataikat.
Zalahaláp - Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
A Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete bejegyzéssel 1989 óta működik. Az
egyesület fő célja a mentő tűzvédelemben, katasztrófavédelemben való részvétel. Ugyanakkor
kiemelt feladatuk az ifjúság tűzvédelmi ismereteinek bővítése, ifjúsági tűzoltó képzés és a
hagyományápolás
is.
Az egység általános felépítése alapján két alegység működik – a halápi és a sáskai –, amelyek a
mentő tűzvédelemben dolgoznak. Említést érdemel, hogy az egyesület munkájában nagy számban
vesznek részt nők is.
Magyar Vöröskereszt Zalahalápi Alapszervezete
Feladataik:








Véradások szervezése, lebonyolítása
Segélyek gyűjtése és eljuttatása a rászoruló családok részére
Idősek és rászorultak segítése
Szociális tanácsadás
Közösségi rendezvényeken való részvétel
Együttműködés más helyi szervezetekkel nem csak baj esetén, hanem közösségi
munkákban és rendezvényeken is
Taggyűlések és véradó ünnepségek szervezése, lebonyolítása
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Zalahalápi Ifjúsági és Sportegyesület
A társadalmi szervezet célja: sport és kulturális tevékenység. Az egyesületnél nagy múltra és
hagyományokra tekint vissza a labdarúgás, egy felnőtt csapattal képviseltetik magukat a
bajnokságban. Településünkön van egy nagy méretű füves pálya, amely gondoskodik arról, hogy
a focisták kellően felkészülve készülhessenek a mérkőzésekre, valamint fogadhassák a
vendégcsapatokat a bajnokság során. Ezenkívül az egyesület szervezi a helyi sportéletet,
különböző programok, versenyek kapcsán. Részt vesznek a Bozsik programban is a helyi
óvodásokkal, iskolásokkal karöltve.
Zalahalápi Nyugdíjas Klub
A Nyugdíjasklub a Művelődési Házban tartja foglalkozásait, amelyek általában havi
rendszerességgel kerülnek megrendezésre.
A Klub tagjainak a száma kb. 30 fő, amely természetesen az év folyamán állandóan változik.
A tagok ápolják a hagyományokat, megünneplik a jeles napokat, és azokhoz igazítják havi
találkozójukat, amely minden alkalommal egy-egy téma köré szerveződik. Minden hónapban
megünneplik a tagok születésnapját is, felköszöntik egymást.
A találkozók mindig jókedvűen zajlanak, és jóízű beszélgetésekkel zárulnak.
A település a rendezvényeit a lakosság igényeire szabva tervezi, és bonyolítja le, közösen a helyi
intézményekkel, civil szervezetekkel, akik segítenek a programok tervezésében, lebonyolításában,
toborzásban.
Vannak évről-évre visszatérő, több éves, sőt több évtizedes hagyományú, nagy múltra
visszatekintő rendezvényeink, amelyet minden évben megrendezünk, emellett pedig törekszünk
arra, hogy lehetőség szerint minden évben beépítsünk egy-egy új elemet a
rendezvénynaptárunkba, figyelembe véve a lakosság igényeit, a civil szervezetek javaslatait.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A közösségi együttélés minden
településünkön nem jellemzőek.

szempontból

kiegyensúlyozott,

etnikai

konfliktusok

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
A helyi közösségi szolidaritás településünkön egész évben jellemző, és érezhető. A Magyar
Vöröskereszt Zalahalápi Alapszervezete egész évben gyűjt és fogad különböző adományokat,
amelyeket aztán eljuttat a rászoruló családoknak. Évi több alkalommal szerveznek ruhagyűjtést a
faluban, majd az összegyűjtött holmikból ruhaosztásra kerül sor a Művelődési Házban. Az
egyesület ezen tevékenységét mindig évszakokhoz próbálja meg igazítani.
Az önkéntes munka minősége, és mennyisége is a civil szervezeteknél mérhető leginkább. Az
egyesületek, szervezetek tagjai rengeteg önkéntes munkát vállalnak a településen belül, és kívül is.
Ott vannak, ha baj van, és segítő kezekre van szükség, és akkor is segítenek, ha a település egy jeles
esemény, rendezvény előtt áll.
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3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
Zalahaláp településen nincsen roma nemzetiségi önkormányzat.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Munkanélküliség, elhelyezkedési gondok,
foglalkoztatáshoz jutás, és abban való
megmaradás
Egészségtelen, mozgáshiányos életmód,
hiányos ismeretek az egészséges életmód terén
Életvezetési problémák - A jövedelem, valamint
a támogatások nem megfelelő felhasználása

Tanácsadás, figyelemfelhívás, a
közfoglalkoztatásba történő bevonás
lehetőségei
Felvilágosító előadások, rendezvények
szervezése, egészségnap szervezése
Tanácsadás, elbeszélgetés, felvilágosítás
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete
A védelembevétel/veszélyeztetetté nyilvánítás a gyermek egészséges testi, lelki, és érzelmi
fejlődésének biztosításának érdekében történik.
A védelembe vétel az első szint, ahol a gyámhatóság belép a családgondozás folyamatába. Nagyon
lényeges a Gyermekvédelmi törvény által biztosított fokozatosság elve: a gyermeket minden
eszközzel a családban kell tartani, csak lépésenként szabad egyre drasztikusabb eszközökhöz
nyúlni (azaz, a védelembe vételnek meg kell előznie a gyermek kiemelését a családból.)
A védelembe vétel egy gyámhatósági tárgyalás (a járási/kerületi gyámhivatalban), melynek végén
határozat születik. Az idézésre meg kell jelenni a hivatalban. A határozat formális közigazgatási
határozat, melyben kötelezettségeket határoznak meg a szülők számára, a családgondozót pedig
kötelezik arra, hogy segítsen a családnak a feladatok teljesítésében. Ehhez köteles az
esetmenedzser ún. gondozási-nevelési tervet készíteni – a szülőkkel együtt.
A védelembe vételt követően ugyanis már nem csak a családgondozó látja el a családokat, hanem a
központban dolgozó esetmenedzser is, ő lesz az ügy felelőse.
Veszélyeztetésnek számít minden olyan - a gyermek vagy más személy által tanúsított magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi,
értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. Tipikusan ilyen az
elhanyagolás, az iskolai, óvodai hiányzások, ha felmerül a családban az alkoholizmus vagy éppen
droghasználat, esetleg bűncselekmény gyanúja, és természetesen a gyermek bántalmazása.
Jellemző, hogy a szakemberek veszélyeztetésnek minősítik a szegénységet, rossz lakhatási
körülményeket is, ám nagyon fontos, hogy szegénység miatt a gyermeket a családjától elszakítani
törvényileg tilos. Ehelyett a szakemberek feladata segíteni a veszélyeztető mértékű szegénység
elhárítását (adósságkezeléssel, tanácsadással, ügyintézésben való segítségnyújtással, átmeneti
elhelyezés megszervezésével, stb.)

37

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

Év

Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma
december 31-én
(TS 3001)

Veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma december 31-én
(TS 3101)

2012

4

3

2013

n.a.

n.a.

2014

n.a.

n.a.

2015

n.a.

n.a.

2016

3

n.a.

2017

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)
5
4
4
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3
2
2
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1
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2013

2014

Védelembe vett kiskorú

2015

2016

2017

Veszélyeztetett kiskorú

Településünkön a vizsgált időszakban 2012-ben 4 esetben, 2016-ban pedig 3 esetben történt
védelembe-vételi eljárás.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak
igazolása,
hogy
a
gyermek
szociális
helyzete
alapján
jogosult:
a) az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek, és - ha a törvényben foglalt
feltételeknek
megfelel
a
szünidei
gyermekétkeztetésnek,
b) a természetbeni támogatásnak (A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal
felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév
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augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, a tárgyév november 1-jén
fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra
kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.),
c)
a
külön
az igénybevételére.

jogszabályban

meghatározott

egyéb

kedvezményeknek

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma

Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2012

115

2013

88

2014

75,5

2015

63,5

2016

46

2017

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek száma
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A vizsgált időszak elején, 2012-ben 115 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
számuk folyamatosan csökkent, 2016-ban 46 fő volt.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Gyermek jogán járó helyi juttatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. Településünkön a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény jelen van, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás azonban nem jellemző.
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d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Az óvodákban ingyenes az étkeztetés azon gyerekek számára, akik rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülnek, vagy aki saját maga, illetve testvére tartósan beteg vagy fogyatékos,
valamint akit nevelésbe vettek.
Ingyenesen étkezhet az a gyermek is, aki olyan családban él, ahol a három, vagy ennél több
gyermeket nevelnek a szülők, tehát nagycsaládosoknak minősülnek.
Végül az a gyermek, aki olyan családban él, ahol az egy főre eső jövedelem nem éri el a kötelező
legkisebb minimálbér nettó összegének 130 százalékát, azaz 2019-ben a 128.810 forintot, szintén
ingyen étkezhet.
Az általános iskolában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint
nevelésbe vett gyermekek ingyenes étkezését szintén biztosítani kell.
Településünkön a Zalahalápi Főzőkonyha biztosítja számukra az étkezést.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Zalahalápon nem élnek magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A településen nem él szegregált, telepszerű lakókörnyezetben gyermek.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott
ellátott, betöltetlen státuszok)
A védőnő két településen, Zalahalápon, valamint Sáskán látja el munkáját. A védőnői
tanácsadóban fogadja a védőnő a kisgyermekeket, és édesanyjukat, valamint otthonukban is
meglátogatja gondozottjait, ellátva őket minden szakmai segítséggel.
A védőnői feladatellátás körébe tartozik még a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda és Főzőkonyha
gyermekeinek, valamint a Csontváry Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak
ellátása is.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz
való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
A házi gyermekorvosi teendőket a felnőttek és gyermekek részére szervezett háziorvosi szolgálat
látja el, szintén 2 településen, Zalahalápon, és Sáskán. Az önkormányzat házi gyermekorvosi
praxist nem működtet.
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
A Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnál van lehetőség korai fejlesztésre, valamint
szaktanácsadásra.
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d) gyermekjóléti alapellátás
A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenysége:
Információnyújtás, tanácsadás, segítő beszélgetés, hivatalos ügyekben közreműködés,
családlátogatás, közvetítés más szolgáltatásba, részvétel nevelésbe vételi tárgyaláson, részvétel
védelembe vételi tárgyaláson, elhelyezkedési értekezleten való részvétel, szakmaközi megbeszélés,
esetkonferencia.
A családgondozó a területi munka során, a településen élők számára heti rendszerességgel
fogadóórát tart, melynek célja, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás mindenki számára közvetlenül
elérhető legyen. A fogadóóra ideje alatt a kliensek részére problémáik megoldásában
tanácsadással, valamint hivatalos ügyeik intézésében nyújt segítséget a családgondozó. A
fogadóórák látogatottsága nem számottevő, sokkal inkább a családok felkeresésére fektetődik a
nagyobb hangsúly.
A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében:
- Tájékoztatás a gyermeki jogokról, támogatások formáiról, az azokhoz való hozzájutás segítése
- Családtervezési, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését
célzó szolgáltatások, és az ezekhez való hozzájutás segítése
- Szociális válsághelyzetben lévő anya tájékoztatása az őt, illetve a magzatot megillető jogokról,
támogatásokról és ellátásokról, a támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutás segítése,
személyes segítő kapcsolat keretében, problémái megoldásában való segítségnyújtás
- Szabadidős programok szervezése, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák,
hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák, illetve az ezekről való tájékoztatása
- Hivatalos ügyek intézésének segítése
- A gyermekjóléti szolgálat közreműködik a településen a gyermek átmeneti gondozását saját
háztartásukban helyettes szülőként vállaló személyek, családok felkutatásában, továbbá
tájékoztatást ad számukra az átmeneti gondozás keretében ellátandó feladatokról, illetve a
helyettes szülői jogviszonyról. A gyermekjóléti szolgálat nyilvántartást vezet a helyettes szülői
férőhelyekről.
e) gyermekvédelem
A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladata az észlelő-jelzőrendszer működésének
biztosítása, mely lehetővé teszi mindazon szakembereknek az együttműködését, akik bárhol,
bármilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyerekekkel.
Az 1997. évi XXXI. Törvény a gyerekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról rögzíti a
jelzőrendszer tagjait, kötelező együttműködésüket, feladataikat a gyermek családban történő
nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése érdekében.
Az észlelő-jelzőrendszer képezi a szolgáltatás egyik alappillérét, mert az abban résztvevő
szakemberek révén, a saját szakterületükön fellelhető, a családokkal és gyermekekkel kapcsolatos
problémák jelzése során kerül a szolgálat látókörébe a megoldandó feladat.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő
gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, kapcsolatot tart a gyerekekkel.
A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében a családlátogatás biztosítása rendkívül
fontos a család megfelelő gyermeknevelési körülményeinek megteremtésének segítése érdekében,
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együttműködve az érdekelt szervekkel. Segíteni kell a gyermek és a szülő kapcsolattartását, és a
gyermek, családjába való visszakerülését, a szociális munka módszereinek és eszközeinek
felhasználásával. Az érdekelt intézményekkel együttműködve a családgondozó az utógondozást
biztosítja a gyermek reszocializációjának érdekében.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés a helyi
lehetőségekhez mérten biztosított. A településen nincs sportcsarnok, füves sportpályánk van,
melyen az iskolai tornaórák jó időben megtarthatóak. A futballpálya mellett biztonságos játszótér
kapott helyet, melyhez a zalahalápi gyermekek bármikor hozzáférhetnek. 2019 első felében az
iskola udvarán álló pályát is felújították, hiszen a korábbi sportpálya új aszfaltréteget, majd arra
modern gumiburkolatot kapott, közel 800 m2-nyi felületen. Rossz időben az iskolás korú
gyermekek számára a testnevelés órák a Művelődési Ház nagytermében folynak.
Az óvodában külön tornaszoba nincs, az óvodai testnevelés a foglalkoztatóban, illetve a
Művelődési Ház egyik termében folyik. Úszásoktatásra a gyerekek az ajkai, és sümegi uszodába
járnak. Az iskolában alapfokú művészetoktatás keretein belül a gyermekek néptáncot tanulnak.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Az intézményi gyermekétkeztetést az önkormányzat a településen saját konyhával oldja meg. A
konyha nyújt ellátást az óvodai, iskolai napközis, szociális étkeztetést igénylők számára, valamint
bárki szabadon befizethet. Hétvégén a konyha nem üzemel.
A szociális nyári étkeztetés is megoldott településünkön.
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 Zalahaláp településen nem tapasztalható.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül
Pozitív diszkriminációt, a hátránykompenzáló
ellátórendszerein igyekszik megvalósítani.

juttatásokat

az

önkormányzat

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

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
Óvodába beírt
Óvodai
Óvodai
Óvodai férőhelyek
gyermekek
Óvodai
gyermekcsoportok
feladatellátási
száma
száma
gyógypedagógiai
száma helyek száma
(gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai gyermekcsoportok
gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
neveléssel együtt)
neveléssel
száma
neveléssel együtt
neveléssel együtt)
(TS 2801)
együtt)
(TS 2501)
(TS 2401)
(TS 2701)
(TS 2601)

Év

3-6 éves korú
gyermekek
száma

2012

45

3

75

1

60

0

2013

45

3

75

1

61

0

2014

46

2

60

1

54

0

2015

48

2

60

1

57

0

2016

54

2

60

1

57

0

2017

58

2

60

1

n.a.

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.
Ezen belül:
o az egészséges életmód alakítása,
o az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása,
o az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.
Az óvodai nevelés során a fentieken kívül kiemelten kezelik a következő nevelési területeket:
o anyanyelvi nevelésre való fokozott figyelem,
o településünk természeti környezetének megismerésére, szeretetére és védelmére nevelés,
o néphagyományőrző tevékenységek megismertetése és ápolása,
o halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív nevelése,
o széleskörű természetes és természetben végzett mozgáslehetőségek biztosítása, gyakorlása,
o kulturált magatartás- és viselkedéskultúra elsajátíttatása a kulturált társasélet
megalapozásához.
Az óvodánk az utóbbi években már két csoportban működik: kis-középső csoport, nagy-középső
csoport
A gyermekcsoportok szerveződése az óvodába felvételt nyert gyermekek életkora alapján
történik, szükség szerint homogén vagy heterogén elosztásban.
Az elmúlt években kis mértékben, de csökkent az óvodába beiratkozott gyermekek száma, emiatt
is csökkent le az óvodai csoportok száma 3-ról, 2 csoportra.
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a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma

Tanév

Általános iskola 1-4.
Általános iskola 5-8.
évfolyamon tanulók száma évfolyamon tanulók száma
Általános
(gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
iskolások száma
oktatással együtt)
oktatással együtt)
(TS 1801)
(TS 1901)

Napközis általános iskolai tanulók
száma a nappali oktatásban
(iskolaotthonos tanulókkal együtt)
(TS 1701)

fő

fő

fő

fő

%

2011/2012

54

62

116

55

47,4%

2012/2013

52

61

113

n.a.

n.a.

2013/2014

50

64

114

58

50,9%

2014/2015

50

50

100

52

52,0%

2015/2016

41

54

95

52

54,7%

2016/2017

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Általános iskolai tanulók és napközisek száma (fő)
140
120
100
80
60
40
20
0
2011/2012

2012/2013

2013/2014

Általános iskolások

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Napközis általános iskolások

Megfigyelhető, hogy az elmúlt években az általános iskolai tanulók száma kevéssel, de csökkent, a
napközis tanulók száma kb. 50 % körül mozgott a vizsgált időszakban.
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4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai
osztályok, feladatellátási helyek

Tanév

Az általános iskolai Az általános
osztályok száma a iskolai osztályok Általános iskolai feladatgyógypedagógiai
száma (a
ellátási helyek száma
oktatásban (a
gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
nappali
oktatással
oktatással együtt)
oktatásban)
együtt)
(TS 2001)
(TS 2101)
(TS 2201)
1-8 évfolyamon
összesen

1-8 évfolyamon
összesen

db

2011/2012

n.a.

8

1

2012/2013

n.a.

8

1

2013/2014

n.a.

8

1

2014/2015

n.a.

8

1

2015/2016

n.a.

8

1

2016/2017

n.a.

8

1

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Általános iskolák adatai - gyógypedagógia
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Gyógypedagógiai osztályok száma
Általános iskolai osztályok (gyógypedagógiaival együtt)
Feladatellátási helyek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt)

Minden évfolyamon 1-8. osztályig 1 osztállyal működik az iskola.
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b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)

(pl.

iskolára/óvodára

jutó

Zalahaláp településen sem az óvodában nincs gyógypedagógiai csoport, sem az iskolában nincs
gyógypedagógiai osztály. Az óvodában nem dolgozik gyógypedagógus. Az iskolában
gyógypedagógus gondoskodik a tanulók ez irányú fejlesztéséről.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
A településen egy általános iskola működik, melyben egyaránt tanulhat különleges bánásmódot
igénylő gyermek, sajátos nevelési igényű gyermek, beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő
gyermek éppúgy, mint a kiemelten tehetséges gyermek.
Településünk egyik intézményében sem tapasztalható hátrányos megkülönböztetés, és jogellenes
elkülönítés.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen
befejezettek a nappali oktatásban

Tanév

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a
nappali oktatásban (TS 2301)

Fő
2011/2012

8

2012/2013

7

2013/2014

12

2014/2015

17

2015/2016

17

2016/2017

14

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

A fenti táblázatban látható, hogy településünkön a vizsgált időszakban hány tanuló fejezte be
eredményesen a 8. évfolyamot.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Előnyben részesítési kötelezettségként jelenik meg az a rendelkezés, mely szerint ha az általános
iskola a felvételi kötelezettsége után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a
további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű
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tanulókat. A felvételi körzet kialakítására vonatkozó szabályozás a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend.
24-25. §-ában található.

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Egészségtelen, rendszertelen táplálkozás

Figyelemfelhívás, előadások, bemutatások
szervezése
Adatgyűjtés a napközbeni ellátás iránti igényre,
Programszervezés, lehetséges partnerek
bevonása, együttműködés

Nem megoldott nyáron a gyerekek napközbeni
ellátása
A gyerekek nem rendelkeznek megfelelő
minőségű, és mennyiségű ruházattal, és
játékokkal
Mozgásszegény életmód, szegényes
mozgáskultúra

Ruha-, játékgyűjtés – Ruha-, játék csere - bere
Változatos sportprogramok szervezése
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nők és férfiak egyenjogúak, egyenlő jogok illetik meg őket minden polgári, politikai, gazdasági,
szociális, kulturális jog tekintetében, egyenlő bánásmód illeti meg őket a munkavállalás,
szakképzés, előmeneteli lehetőségek, valamint a munkafeltételek terén, a szociális biztonság
területén.
A munkaviszonnyal, a munka díjazásával kapcsolatban érvényesülnie kell az egyenlő
bánásmódnak. A nők tekintetében figyelemmel kell lenni a védett tulajdonságokra: nem, családi
állapot, anyaság, és terhesség tekintetében.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Év

Férfiak
Nők
(TS 0803)
(TS 0804)
2012
500
469
2013
494
469
2014
492
479
2015
496
483
2016
484
475
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Férfiak

Nők

464
463
469
483
473

436
442
458
465
458

Munkanélküliek
Férfiak
(TS 0801)
36
31
23
13
11

Nők
(TS 0802)
33
27
21
18
17

A táblázatból kiolvashatjuk a munkavállalási korúak, a foglalkoztatottak, valamint a
munkanélküliek számát, nemenkénti bontásban. Pozitívnak tekinthető, hogy mind a nők, mind
pedig a férfiak körében évről évre csökkent a munkanélküliek száma a vizsgált időszakban.
Férfiak foglalkoztatási helyzete (fő)
510

500
490
480

13
36

31

23

11

470
483

460
450

464

463

2012

2013

469

473

440
Foglalkoztatottak

2014
Munkanélküliek

2015

2016

Munkavállalási korúak
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Nők foglalkoztatási helyzete (fő)
490

480
470

18

21

460
450

33

27

436

442

2012

2013

440

17

465

458

430
420

458

410

Foglalkoztatottak

2014

2015

Munkanélküliek

2016

Munkavállalási korúak

Munkavállalási korúak száma (fő)
1 200
1 000
800
469

469

479

483

475

500

494

492

496

484

2012

2013

2014

2015

2016

600
400
200
0
Férfiak

Nők

Foglalkoztatottak (fő)
1 000
900
800
700

436

442

458

465

458

464

463

469

483

473

2012

2013

2014

2015

2016

600
500
400
300

200
100
0

Férfiak

Nők
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Munkanélküliek (fő)
80
70

60
50

33
27

40

21

30

20

36

18
31

10

17

23
13

11

2015

2016

0

2012

2013

2014
Férfiak

Nők

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Foglalkoztatást segítő és képzési programok a településünkön nem jellemzőek. A tapolcai
munkaügyi hivatal szervez időről időre képzést a munkanélküliek számára.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
A településen található üzemekben, valamint a tőlünk 5 km-re lévő tapolcai üzemekben,
gyárakban a betanított álláshelyek, a szakértelmet nem kívánó munkahelyek vannak többségében,
így az alacsony iskolai végzettségű nők ezekben tudnak megélhetést találni, valamint
lehetőségként kínálkozhat a munkanélküliek számára az átképzés, a munkaügyi hivatal által
nyújtott képzéseken való részvétel.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A nők munkaerő – piaci hátrányos megkülönböztetése bonyolult probléma, és nehezen is
vizsgálható. Sajnos országos tendenciának mondható, hogy egy munkakör betöltésekor a
munkaadó inkább alkalmaz férfi munkaerőt, mint nőt, természetesen azonos kvalitások mellett,
illetve a bérezésben is fellelhetőek ilyen különbségek. A kisgyermekes anyák, illetve a még szülés
előtt állók még nehezebb helyzetben vannak, hiszen a munkaadó sok esetben utasítja el a munkára
jelentkező kisgyermekes anyukákat, mondván, hogy ők többet hiányoznak majd a munkahelyről, a
gyermek esetleges megbetegedése miatt. Azok az anyák vannak a legkiszolgáltatottabb
helyzetben, akik szülés után térnek, illetve térnének vissza a munkaerő piacra, talán ők találnak a
legnehezebben állást.
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.)
Településünkön bölcsődei ellátás nincs, az óvodánk jelenleg 2 csoporttal működik, amely
hétköznaponként 06:30-tól, 17:00 óráig fogadja a gyermekeket.
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Településünk esetében családbarát munkahelyekről nem beszélhetünk, hiszen a helyi üzemeknél
reggel 06:00 órás munkakezdés a jellemző, illetve több esetben is több műszakos munkarenddel
dolgoznak.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A védőnői hálózat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét szolgálja.
Zalahalápon, és a szomszédos Sáska településen Fekete Eszter védőnő vezeti a védőnői
szolgálatot. Nyilvánvaló, hogy egy védőnő kiemelt feladata a várandós, gyermekágyas és
nővédelmi tanácsadás, valamint a csecsemő-tanácsadás. Ezenkívül fontos szerephez jut a
gyermek- és ifjúsági-tanácsadás is. Így hát az átlagos gyermekszámhoz még hozzá kell, hogy adjuk
a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda és Főzőkonyha gyermekeinek, és a Csontváry Általános
Iskola ás Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak a létszámát is, így településünkön a védőnőre jutó
átlagos gyermekszám kb. 200 fő.
A védőnő azáltal, hogy felügyeli a csecsemő, és a kisgyermek egészségügyi állapotát, ellátja a
kismamák gondozását, pontos képet kap egy-egy család életéről, viszonyairól, valamint
kapcsolatban áll a település házi orvosával. Éppen ezért fontos, hogy kölcsönös bizalmi kapcsolat
álljon az érintettek között, amely felszínre hozhatja a családon belüli problémákat, valamint
segíthet azok megoldásában. A védőnői feladatkörben fontos szerephez jut a felvilágosítás, és a
prevenció módszere, amelyekkel sok nem várt nehézség megelőzhető.
Lényeges, hogy a nők önértékelésüket, önbecsülésüket soha, semmilyen körülmények között el ne
veszítsék, ha mégis fennáll ennek veszélye, akkor önsegítő tréningek segítségével, a védőnő, és a
családsegítő hathatos bevonásával javítani lehet a helyzeten.
Az önkormányzatok alapellátási feladatai közé tartozik a családsegítés, amely a szociális és
mentális problémák, valamint az egyéb krízishelyzetek miatt segítséget igénylő személyek,
családok számára, és az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzésére nyújtott szolgáltatás.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A családon belüli, nők ellen irányuló erőszak nem jellemző a településen. Ez nem jelenti azt, hogy
nem fordulhat elő, azonban erre nem mindig derül fény, mert az érintett sokszor inkább eltitkolja,
mélyen hallgat róla. Minden irányú bántalmazás, vagy lelki terror ellen szigorúan fel kell lépni. A
Családsegítő Szolgálattól kérhet segítséget az, akit ilyen jellegű bántalmazás ér, továbbá a
rendőrséghez kell fordulni.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
Zalahalápon sem önkormányzati, sem egyéb fenntartású anyaotthon, illetve családok átmeneti
otthona nem működik. Településünkhöz legközelebb Taliándörögdön működik Családok
Átmeneti Otthona.
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A település közéletében elég változó a két nem aktivitása. Polgármesterünk 2010 óta férfi, előtte
végig nő állt a település élén, a hivatali dolgozók is nők, a jegyzői feladatokat férfi látja el.
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Háziorvosunk is férfi, és mindig is férfi állt a praxis élén. Az iskola vezetője, igazgatója a
2012/2013-as tanév kezdete óta férfi, előtte hosszú éveken keresztül nő töltötte be a posztot.
A képviselőtestületben is a férfiak vannak nagyobb számban, jelenleg a 7 tagból, csupán 2 női
testületi tag van.
A civil szervezetek terén is elég változó az arány, mind a férfiak, mind pedig a nők kiveszik a
részüket a település életéből, a civil szféra területén.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák nem jellemzőek, intézkedést nem
igényelnek.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Elszigetelődés megszüntetése

A település közösségi életébe történő bevonás,
közösségi munkára való ösztönzés a
feleslegesség érzetének megszüntetésére
Önbizalom fejlesztő tréning (relaxációs
technikák megtanítása, torna, önismereti,
önfejlesztő tréning stb.)
„Ragadj fakanalat!” Tankonyha (egészséges
ételek elkészítése közösen, megtanítása,
receptek átadása)

Kimerültség, önértékelési problémák,
túlhajszoltság, elhanyagolás
Magyar lakosság egyoldalú, zsíros, fűszeres
konyhája
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
Tény, hogy soha nem volt annyi idős ember a világon, mint napjainkban. Tény az is, hogy a
korcsoporton belül is nő az arányuk. A társadalmak elöregedése globális problémává lett,
különösen a fejlett ipari térségekben, országokban, így az Európai Unióban, így Magyarországon
is.
Az idősödéssel párhuzamosan csökken a fiatal korosztályok aránya, az öregedési index egyre
kedvezőtlenebbé válik. A megváltozott helyzet kezelésére ismert nemzetközi szervezetek új
időspolitikai célokat, fejlesztési szándékokat, deklarációkat fogalmaztak meg, amelyeket
figyelembe vettek a magyar idősügyi koncepció megalkotói is.
Paradigmaváltás történt az időspolitikában. A korábbi deficitmodellt – amely főleg a veszteségekre
összpontosított (egészség- és teljesítményromlás) – felváltotta a fejlődésmodell. Ebben az új
modellben előtérbe kerül:
•
a meglévő képességek megőrzése és fejlesztése
•
a széles körű aktivitás
•
az eddig nem használt képességek előhívása és
•
az új kihívásokra való reagálás képességének kialakítása.
A modell a passzivitás helyett az idős emberek aktivizálását célozza meg. A törekvések arra
irányulnak, hogy az idősek (újra) bevonhatóak legyenek a társadalomba. Fontossá válik a
felnőttoktatás, az egész életen át tartó tanulás (life long learning), és a generációk közötti
kapcsolatok javítása. A fejlett társadalmakban – részben a várható élettartam növekedésének
hatására – új értelmet nyert az időssé válás folyamata, és maga az időskor fogalma.

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

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma
Nyugdíjban, ellátásban,
Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járadékban és egyéb
Év
Összes nyugdíjas
járandóságban részesülő férfiak járandóságban részesülő nők
száma (TS 5201)
száma (TS 5301)
2012
122
139
261
2013
120
132
252
2014
119
133
252
2015
119
134
253
2016
117
135
252
2017
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar
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A nyugdíjasok számát kísérhetjük figyelemmel a táblázatban az elmúlt években, számuk
számottevően nem változott, kb. 250-260 fő között ingadozott, a nők száma kicsivel több, mint a
férfiaké, igazodva az országos tendenciához.
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
A településen a fiatalok számára is kevés a munkahely, a munkalehetőség, a nyugdíjasok
foglalkoztatására abszolút nincs lehetőség.
Az idősebbek sokkal nehezebben találnak állást, mint bármely másik korosztály, illetve, ha ebben a
korban vesztik el munkájukat, rendkívül nehezen találnak helyette újat, illetve a létszámleépítés is
hamarabb eléri a korosztályt.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Az idősek foglalkoztatása településünkön teljesen lehetetlen, sem az önkormányzati, sem a civil
szférában nincs lehetőségük munkát találni a településen belül, valamint az élethosszig tartó
tanulás sem jellemző.
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c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

Regisztrált
munkanélküliek
száma

Fő
69
2012
57
2013
44
2014
31
2015
28
2016
n.a.
2017
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

55 év feletti regisztrált
Tartós
munkanélküliek száma munkanélküliek
(TS 1010 és TS 1011)
száma
Fő
6
6
6
5
4
5

%
8%
10%
14%
15%
15%
n.a.

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma

Fő
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Fő
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

A táblázatból kiolvasható, hogy a vizsgált időszakban csökkent a regisztrált munkanélküliek
száma, ezzel együtt kevéssel ugyan, de szintén csökkent az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek
száma is, arról, hogy közöttük mekkora a tartós munkanélküliek száma sajnos nincs adatunk.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az egészségügyi alapellátás biztosított településünkön az idősek számára is, a háziorvosi szolgálat
által, valamint elérhető a szociális étkeztetés, és a házi segítségnyújtás is, a Balaton-felvidéki
Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat ellátásában.

6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő
időskorúak száma

Év

65 év feletti lakosság száma Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
(TS 5101)
(TS 0328)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Fő
148
147
145
150
155
n.a.

Fő
0
0
0
0
0
n.a.

%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
n.a.

55

A táblázatból is leolvasható, hogy településünkön az idősek nappali ellátása nem megoldott, nincs
rá lehetőség.

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos
száma
Év

Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma
(fő) (TS 5701)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

1
1
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A településen aktív nyugdíjas élet folyik, ennek fő mozgatója, és megvalósítója a helyi nyugdíjas
klub. A klub taglétszáma 30 fő. A csoport havi 1 alkalommal tart klubfoglalkozást a Művelődési
Házban. Minden alkalmat egy-egy téma köré alakítanak, megünnepelve a tagok születésnapját,
valamint minden jeles eseményt, a klubban erősen őrzik a település hagyományait. A klub jó
kapcsolatot ápol a település egyéb civil szervezetivel is. A Nyugdíjas Klub tagjai részt vesznek a
település összes rendezvényén, valamint aktívan közreműködnek azok lebonyolításában is.
Az önkormányzat intézményei többé – kevésbé akadálymentesítettek, de több helyen csak
részlegesen, valamint több helyen is a rossz, vagy hiányzó járda is megnehezíti a közlekedést.
c) idősek informatikai jártassága
Digitális Jólét Program Pont jöhetett létre településünkön pályázati forrásból 2018 őszén. Az
internet hozzáférési pontot a Zalahalápi Művelődési Ház és Könyvtár épületében alakítottuk ki,
amely egy nyilvános közösségi térként működik. A pályázatban vállaltaknak megfelelően az 50 év
feletti korosztálynak alapvető informatikai ismereteket nyújtó összejöveteleket, foglalkozásokat
tartunk, melynek központjában az alapvető számítógépes és internet kezelési ismeretek átadása
áll. A foglalkozásokon résztvevők száma: 10 – 12 fő.
A pályázat keretein belül 1 db multifunkcionális eszközt (nyomtató, fax, fénymásoló), 1 db
projektort, 3 db laptopot, 2 db okostelefont, 2 db tabletet, kültéri és beltéri Wifi access Pointot, és
routert nyertünk el. A pályázati kiírásban szereplő képzést Somogyi Kinga Művelődésszervező
végezte el Veszprémben.
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Az idősebb, de még aktív nyugdíjasok egyaránt aktívak a civil, állami eseményeken egyaránt. A
még idősebbek már koruk és egészségi állapotuk miatt nehezebben mozdulnak ki otthonról, nem
járnak társaságba. A Nyugdíjas Klub egész év folyamán várja az új tagokat, és a csatlakozni
vágyókat, ahol szervezett keretek között kikapcsolódhatnak, beszélgethetnek, szórakozhatnak.
Minden rendezvényt úgy próbál megszervezni az önkormányzat, hogy abban minden korosztály,
így az idősek is, megtalálják a nekik leginkább megfelelő szórakozási, művelődési lehetőséget.
Minden év októberében az Idősek Napjának alkalmából ünnepséget szervezünk a településen élő
65 év feletti korosztálynak, kulturális és szórakoztató műsorral, amelyet vacsora, és kellemes
beszélgetés zár le.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Sok idős ember él egyedül, ők a leginkább
kiszolgáltatottabbak a bűnözőkkel szemben.
Idősek leszigetelődése, elmagányosodása

Közbiztonság növelése az idősek körében

Közlekedési nehézségek

Célzott kulturális programok szervezése
számukra
Akadálymentesítés, járdák kiépítése
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A történelem során eltérő korokban és eltérő helyeken újra és újra előkerült a testi és szellemi
hiányokkal, fejlődési elmaradottsággal született emberekkel való foglalkozás kérdésköre. A XIX.
század tendenciái újra kedvezni látszanak annak az egyébként több ezer éves gondolatnak, hogy a
sérült emberek olyan teljes jogú tagjai a társadalomnak, akik a többségi társadalom tagjainak
gondoskodására szorulnak. Emberi méltóságukat mindig, minden körülmények között
tiszteletben kell tartani. Nem csak feladatunk, hanem erkölcsi kötelezettségünk felkarolásuk, és a
társadalomba való befogadásuk elősegítése.
Az egyik legsokszínűbb felkarolásra váró célcsoport a fogyatékossággal élők csoportja. A
fogyatékosság, a valamiben való akadályoztatottság ugyanis számos területen jelentkezhet. A
legelterjedtebb felfogás szerint fogyatékos személy: aki
•
érzékszervi (különösen látás- és hallásbéli) és/vagy
•
mozgásszervi és/vagy
•
testi teljességét és/vagy
•
értelmi képességeit
jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően
korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során.
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív
Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden
olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely
számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal
egyenlő társadalmi szerepvállalását.
Az Európai Unióban a fogyatékossággal élő emberek valamint a tartós egészségügyi problémákkal
küzdők aránya eléri a 15%-ot. 2001. évi népszámlálási adatok alapján hazánkban a fogyatékkal
élők száma 577 000 fő volt, ami az összlakosság 5.7%-át tette ki. A fogyatékkal élők aránya a kor
előrehaladtával egyre nő, így a 60 éven felüliek esetében közel 38%. Ez az arányszám nem
tartalmazza a krónikus betegségekkel, és más súlyos egészségügyi problémákkal küzdők számát.
„A fogyatékosságot leginkább valamilyen tartós betegség idézi elő (43,3%-ban). A fogyatékos
személyek 31,8%-a születése óta szenved fogyatékosságban”
A fogyatékosok társadalmi rétegének túlnyomó részét a mozgássérültek alkotják. „A 2001. évi
népszámlálás kategóriái szerint megállapítható, hogy a fogyatékos személyek közül legnagyobb
arányt a testi fogyatékosok és a mozgássérültek képviselik együttesen (43,6%), - ekkor a
mozgássérült emberek száma 251 560 volt -, míg az értelmi fogyatékosok aránya megközelítőleg
10%, a vakok és gyengénlátók aránya 14,4%. Az egyéb fogyatékosságban szenvedők aránya az
1990. évi adathoz képest (6,7%) 21,6%-ra növekedett. Hallás-, beszédzavar-fogyatékosságban kb.
10%-uk szenved.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
A településen élő fogyatékkal élők helyben való foglalkoztatására nincs lehetőség, leginkább saját
lakókörnyezetükben töltik el mindennapjaik nagy részét. A fogyatékos személyek társadalmi
integrációja össztársadalmi érdek. Minden embernek joga van arra, hogy függetlenül
fogyatékossága típusától és súlyosságától, igényei szerint saját életéről, mindennapjairól önállóan
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rendelkezzen. Leginkább a fogyatékos személy maga az, aki el tudja dönteni, hogy mire van
szüksége, mi az, amit egyedül meg tud tenni és miben szorul segítségre. Ugyanakkor a
fogyatékkal élők alapvető joga, hogy fogyatékosságuknak és állapotuk súlyosságának megfelelő
speciális segítséget megkapják.
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
nemenként
Megváltozott munkaképességű személyek Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma szociális ellátásaiban részesülők száma - Összesen
Férfiak (TS 6201)
Nők (TS 6301)

Év

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

13
11
16
15
13
n.a.

16
17
16
16
17
n.a.

29
28
32
31
30
n.a.

Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban
részesülők száma nemenként
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Nők

A megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők számánál kevéssel
magasabb a nők száma, összességében a számuk 30 fő körül mozgott a vizsgált időszakban.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Mivel településünkön nem jellemző a fogyatékkal élők foglalkoztatottsága, ezért hátrányos
megkülönböztetés sem jellemző.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Önkormányzatunk segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban önálló
életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból vagy más okokból származó
problémáik megoldásában. Ezenkívül elérhető a szociális étkeztetés, és a házi segítségnyújtás is, a
Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat ellátásában.
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A szolgálat célja a fogyatékos személy önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének
megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítségével, valamint
önállóságának megőrzése mellett, a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma megjelenik a
szociális ellátottak körében, rájuk vonatkozó egyéb kimutatással nem rendelkezünk.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Az önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítése az elmúlt években nagyrészt
megtörtént. Megoldódott az orvosi rendelő, és ezzel együtt a tanácsadó épületeinek, helyiségeinek
akadálymentesítése is.
A fogyatékos személy számára a művelődési, kulturális, sport- és más közösségi célú
létesítmények látogatása biztosított, amelyben a Támogató Szolgálat is nagy segítésére van az
érintetteknek. A parkolás nem okoz gondot, a mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyek
kialakítása megtörtént.
Önkormányzati feladatként a járdák állapotának folyamatos javítása a cél.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
A Támogató Szolgálat egyik kiemelt feladata a szállító szolgálat, amelynek célja a
közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi, szociális, kulturális, és egyéb szolgáltatásokhoz
való hozzáférés segítése.
Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő mozgásában vagy tájékozódásában nagymértékben
korlátozott, kérheti személyi segítő segítségét a szállításhoz. Szállítás közben azonban csak akkor
számolható el személyi segítés, ha az ellátott rendelkezik neurológus vagy pszichiáter szakorvos
által kiadott igazolással.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Nehéz
meghatározni
azt,
hogy
településünk
munkahelyei
milyen
mértékben
akadálymentesítettek. A helyi adatgyűjtés arra engedett következtetni, hogy nagyon változó, van
ahol teljesen megvalósult, pályázati forrásból, van ahol, még csak részlegesen, de van olyan hely is,
ahol az akadálymentesítés megoldása a jövő feladata.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Zalahaláp településen 2012-ben valósult meg a faluközpont megújítása, amely érintette az
Önkormányzat, valamint a Művelődési Ház épületeinek környékét, valamint a központban
található buszmegállók környékét, és új térburkolatok is kerültek kialakításra.
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A rendezetté vált tér a térburkolatnak és a parkosításnak köszönhetően a praktikumon kívül
esztétikai megjelenésében is hozzájárul a lakosság komfortérzetének növeléséhez.
A Művelődési Ház környéke megújult, a környezetbe illő ívó-kút, a sétányt megvilágító
lámpatestek, és virágos park került kiépítésre.
Ezek a fejlesztések nagyban hozzájárultak a fogyatékkal élők közlekedésének megkönnyítéséhez.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
A településen sem önkormányzati, sem egyházi, sem civil fenntartású intézmény a nappali
ellátásban részesülő fogyatékos személyek számára nincs.
Önkormányzatunk falubusza alkalmas mozgáskorlátozottak személyek szállítására.
Támogató Szolgálat működik településünkön 2006 februárja óta, a Balaton-felvidéki Szociális
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat Támogató szolgáltatásaként.
A Szolgálat fő profilja: a személyi szállítás, a személyi segítés, a tanácsadás, és információnyújtás.

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Településünk számára fontosak az itt élő fogyatékos személyek, az önkormányzat és a Támogató
Szolgálat is mindent megtesz azért, hogy minden információról, lehetőségről, szolgáltatásról
időben értesüljenek az érintettek.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

Mentális és fizikai állapot romlása
Tájékoztatás hiánya
Szegregáció

fejlesztési lehetőségek

Mentális és fizikai állapot szinten tartására
szervezett közös programok
Tájékoztató programok, előadások szervezése
Fogyatékkal élők mindennapi életét bemutató
programok
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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 helyi önkormányzatnak, a kulturális és oktatási intézményeknek, a községben működő
vállalkozóknak, a falu lakosságának, az időseknek és a fiataloknak egyaránt közös érdeke, célja és
felelőssége, hogy Zalahaláp a jövőben is még inkább élhető településsé váljon. A polgármester, a
képviselők, civilszervezetek és a lakosság kapcsolata sikeresnek értékelhető.
A civil szervezetek a következők:
Zalahalápi Polgárőr Egyesület
Zalahaláp – Sáska Községek Önkéntes Tűzoltó Egyesülete
Zalahalápi Ifjúsági és Sportegyesület
Magyar Vöröskereszt Zalahalápi Alapszervezete
Nyugdíjas Klub
A civil szféra aktívan részt vesz a település életében, számítani lehet rájuk a mindennapok
sokaságában, valamint a falu jeles eseményein, rendezvényein is. A fejlesztési célok
megvalósításából, előremozdításából is kiveszik a részüket, legyen szó sport, egészségügyi,
kulturális közösségi célokról. Azért, hogy egy-egy rendezvény megvalósuljon, és sikeresen
valósuljon meg, rengeteget tesznek ezek a szervezetek, akik a megtervezéstől kezdve egészen a
lebonyolításig segítik a munkát.
Ahhoz, hogy egy ilyen szervezet sikeres legyen, nyilván kell egy erős és karizmatikus vezető, vagy
éppen több, akik meghatározzák a többiek számára a feladatokat, valamint irányítják azok
megvalósítását. Nyilvánvalóan ezek az emberek a szabadidejükben teszik mindezt, hiszen
mindannyiuknak van civil foglalkozása, de mégis szakítanak időt a közösségre, és arra, hogy a
településért, az itt élő emberkért tegyenek.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
Nemzetiségi önkormányzat Zalahalápon nem működik. Az önkormányzat, valamint intézményei
és a civil szféra között rendkívül jó a kapcsolat, amely a közös érdekeken, közös segítségnyújtáson,
és feladatmegoldáson alapszik. Mindenki kiveszi a részét a feladatokból, legyen szó, pl. egy
rászoruló család megsegítéséről, vagy éppen egy falunap megszervezéséről. Mindannyian
lehetőségeikhez mérten segítették és segítik akár anyagilag, akár munkával, vagy éppen szakmai
támogatással a munkát.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Az önkormányzat kiegyensúlyozott kapcsolatot ápol a térségi és a területi társulásokkal.
Kölcsönösen segítik egymást, részt vesznek egymás munkájában, hogy a település lakossága
semmilyen szolgáltatásban sem szenvedjen hiányt.
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d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Nemzetiségi önkormányzat Zalahaláp településen nem működik.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Civil szervezeteink szinte az összes célcsoportot lefedik, és az összes csoport problémáira rálátnak,
hiszen sokat vannak velük a mindennapokban, ebből kiindulva sokat tudnak tenni annak
érdekében is, hogy a fejlesztési tervek, elképzelések sikeresen megvalósulhassanak. Ők azok, akik
munkájukat önzetlenül végzik, elsődlegesen a falu, és a közösség érdekeit, boldogulását szem előtt
tartva.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
For-profit szereplők a településen nincsenek, nem jellemzőek.

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 Helyi Esélyegyenlőségi Programot Zalahaláp Község Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal
dolgozói, az állami és önkormányzati intézmények, a civil szervezetek aktív bevonásával készítette
el, és véleményeztette. A munka során a kapcsolatot személyesen, és on-line tartottuk, az említett
partnerek aktív, segítőkész munkával, szakmai tudással, és tapasztalatokkal segítették a program
elkészülését. Nélkülük ez nem is jöhetett volna létre, hiszen kellettek ezek a szakemberek, akik
egyúttal egy-egy célcsoport szakemberei is, hiszen az érintett csoporttal dolgoznak nap, mint nap.
Látják a problémáikat, illetve azt is tudják, hogy mi az, amiben még segítségre szorulnának, illetve,
hogy ezeken a gondokon, problémákon milyen eszközökkel, módszerekkel lehetne segíteni.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program a Polgármesteri Hivatalban bárki számára elérhető, a
település honlapján olvasható lesz.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

Munkanélküliség,
elhelyezkedési
problémák
Romák
Egészségtelen,
mozgáshiányos
és/vagy
életmód
mélyszegény- Életvezetési problémák - A jövedelem,
ségben élők
valamint a támogatások nem megfelelő
felhasználása.
Egészségtelen,
rendszertelen
táplálkozás
- Nem megoldott nyáron a gyerekek
napközbeni ellátása
Gyermekek
- A gyerekek nem rendelkeznek
megfelelő minőségű, és mennyiségű
ruházattal, és játékokkal
- Mozgásszegény életmód, szegényes
mozgáskultúra
- Sok idős ember él egyedül, ők a
leginkább
kiszolgáltatottabbak
a
bűnözőkkel szemben.
Idősek
Idősek
leszigetelődése,
elmagányosodása
- Közlekedési nehézségek

Nők

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
- Tanácsadás, figyelemfelhívás, a
közfoglalkoztatásba történő bevonás
lehetőségei
- Életmód Klub indítása
- Életvezetési csoport létrehozása
Figyelemfelhívás,
előadások,
bemutatások szervezése
- Adatgyűjtés a napközbeni ellátás
iránti
igényre,
Programszervezés,
lehetséges
partnerek
bevonása,
együttműködés
- Ruha-, játékgyűjtés – Ruha-, játék csere
- bere
- Változatos sportprogramok szervezése
- Közbiztonság növelése az idősek
körében.
Célzott
kulturális
programok
szervezése számukra
- Akadálymentesítés, járdák kiépítése

- A település közösségi életébe történő
bevonás, közösségi munkára való
- Elszigetelődés megszüntetése
ösztönzés a feleslegesség érzetének
megszüntetésére
- Kimerültség, önértékelési problémák,
- Önbizalom fejlesztő tréning (relaxációs
túlhajszoltság, elhanyagolás
technikák
megtanítása,
torna,
önismereti, önfejlesztő tréning stb.)
- Magyar lakosság egyoldalú, zsíros,
- „Ragadj fakanalat!” Tankonyha
fűszeres konyhája
(egészséges ételek elkészítése közösen,
megtanítása, receptek átadása)
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Fogyatékkal
élők

- Mentális és fizikai állapot romlása
- Tájékoztatás hiánya
- Szegregáció

- Mentális és fizikai állapot szinten
tartására szervezett közös programok
- Tájékoztató programok, előadások
szervezése
- Fogyatékkal élők mindennapi életét
bemutató programok

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

- Tanácsadás, figyelemfelhívás, a
közfoglalkoztatásba történő bevonás

Romák
és/vagy
- Életmód Klub indítása
mélyszegénységben élők
- Életvezetési csoport létrehozása

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
- Polgármester, Vállalkozók, Tapolcai
Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
- Családgondozó, Védőnő, Házi Orvos
- Védőnő, Családsegítő,
Művelődésszervező

Változatos
sportprogramok
- Pedagógusok, Civil szervezetek,
szervezése, mozgáskultúra fejlesztése
Művelődésszervező
Gyermekek

- Nyári napközbeni
programok szervezése

szabadidős

- Ruha-, játékgyűjtés – Ruha-, játék
csere – bere
- Közbiztonság növelése az idősek
körében

Idősek

- Programszervezés: pl. Színházba
járás feltételeinek
megteremtése, Tea-és irodalmi
délutánok szervezése
- Akadálymentesítés, járdák kiépítése
- A település közösségi életébe történő
bevonás, közösségi munkára való
ösztönzés a feleslegesség érzetének
megszüntetésére

Nők
- Önbizalom fejlesztő tréning
- „Ragadj fakanalat!”

- Művelődésszervező, Intézmények,
Pedagógusok, Civil szervezetek
- Intézmények, pedagógusok, Civil
szervezetek, lakosság
- Polgárőrség, Rendőrség, Nyugdíjas
Klub, Polgármester
- Nyugdíjas Klub, Művelődésszervező,
Civil szervezetek, Polgármester
- Polgármester, Jegyző

- Civil szervezetek, Védőnő,
Művelődésszervező
- Védőnő, Családsegítő
- Polgármester, Házi Orvos, Védőnő
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- Fogyatékkal élők mindennapi életét
bemutató programok
Fogyatékkal
élők

- Mentális és fizikai állapot szinten
tartására szervezett közös programok
- Tájékoztató programok, előadások
szervezése

- Balaton-felvidéki Szociális
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálat, Polgármesteri Hivatal
munkatársai
- Balaton-felvidéki Szociális
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálat, Szociális gondozók

- Balaton-felvidéki Szociális és
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálat, Művelődésszervező,
Polgármester
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Romák és/vagy mélyszegénységben élők

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Tanácsadás, figyelemfelhívás, a közfoglalkoztatásba történő bevonás

Munkanélküliség, elhelyezkedési problémák

A településen élő munkanélküliek munkához való jutásának segítése
R: Igényfelmérés
K: Információs napok szervezése, Különböző képzésekbe való bevonás
H: Munkahelyhez való hozzájutás

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

- Igényfelmérés
- Szakemberek, valamint Cégek, és a Munkaügyi Központ megkeresése,
bevonása a programba
- Információs napok szervezése
- Munkahelyhez, Kapcsolatokhoz való hozzájutás

Résztvevők és
felelős

Polgármesteri Hivatal, Tapolcai Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége, Vállalkozók, Munkanélküliek

Partnerek

Polgármesteri Hivatal, Tapolcai Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége, Vállalkozók

Határidő(k)
pontokba szedve

2019-2024

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

R: A munkanélküliek feltérképezése, problémáik segítése
K: Információs napokkal bővebb tudás, és információk nyújtása a
munkanélküliek számára
H: Munkahelyhez való jutás, Életminőség javítása

Érdektelenség, Erőforrások hiánya
Humán erőforrások: Polgármesteri Hivatal, Tapolcai Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltségének munkatársai Technikai: terem biztosítása,
szórólapok anyagköltsége
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Életmód klub indítása- „Éljünk egészségesebben!”

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Hiányos ismeretek az egészséges életmód terén. A magyar lakosság
egészségi állapotának rohamos romlása, egészségtelen, mozgáshiányos
életmódja.
A lakosság ismereteinek bővítése, motiválása. Havi rendszerességgel
klubot tartanánk, ahol értékes információkhoz jutnának a résztvevők
egészségi állapotuk javításával, egészségük megtartásával kapcsolatban,
valamint évente több alkalommal tartanánk egészségnapokat, különböző
szűrésekkel egybekötve.
Pl. vetítések, vendégelőadók különböző témákban.
R: 3 hónap: igényfelmérés, hely, idő, szponzorok találása
K: 6 hónap: Csoport megszervezése, egészségnap szervezése
H: 1 év: Csoport indítása, egészségnap megvalósítása, rendszeressé tétele
- Egészségnevelés-fejlesztés
- Csapatépítés, összefogás
- Ismeretátadás
- Általános egészségi állapot javítása

Résztvevők és
felelős

Egészségügyi Team, Védőnő, Házi Orvos, Civil szervezetek, Cégek,
Önkormányzat Munkatársai

Partnerek

Önkéntesek, Védőnő, Házi Orvos, Civil szervezetek, Cégek,
Önkormányzat Munkatársai

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 - 2024

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

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

R: Csapatépítés, hasznos időtöltés megszervezése, ismeretszerzés
K: Életmódváltásra motiválás, Szemléletmód váltás elérése
H: Általános egészségi állapot javítása

Érdektelenség, forráshiány

Humán, anyagi tőke
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Életvezetési csoport létrehozása

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

A mélyszegénységben élők az anyagi és a természetbeli juttatásokat nem
megfelelően használják fel. A jövedelem, valamint a támogatások nem
megfelelő felhasználása.
Életvezetési tanácsok nyújtása, a nehéz anyagi körülmények között élő
munkanélküli emberek segítése, tájékoztatása. Ezen belül, pedig egy
olyan
csoport létrehozása, amely önsegítő jelleggel bír. Fontos segítséget
nyújtani a munkanélküliség leküzdésében, a napi nehézségek
kiküszöbölésében.
R: Igényfelmérés, feltérképezés
K: A csoport létrehozása, gyakorlati bemutatók megtartása
H: A csoport fenntartása, bővítése
- Igényfelmérés
- Szakemberek, önkéntesek bevonása a programba
- Gyakorlati előadások, bemutatók tervezése, tartása
- A csoport fenntartása, segítése, ellenőrzése

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Szülők, Önkormányzat, Szakemberek, Művelődésszervező

Partnerek

Családsegítő, Pénzügyi előadó, Munkaügyi előadó, Családgondozó

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 - 2024

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

R: Igényfelmérés, a programba jelentkezők száma
K: Tanácsadás, életvezetési tanácsok elsajátítása
H: Különböző technikák elsajátítása az önálló, helyes életvitelhez

Érdektelenség, a program elutasítása
Helyszín, technikai feltételek biztosítása, humán erőforrás: min. 1 fő
koordinátor
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Gyermekek
Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Változatos sportprogramok szervezése, mozgáskultúra fejlesztése

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

A gyerekeknek nincsen lehetőségük változatos mozgás tevékenységekre,
amelyeket rendszeresen végezhetnének, szervezett keretek között,
ezáltal állóképességük gyenge, mozgáskultúrájuk beszűkült, mely az
értelmi képességek fejlődésére is hátrányosan hat.

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

A gyermekek mozgás lehetőségeinek bővítése, mozgáskultúrájuk
fejlesztése
R: Gyermekek változatos mozgása
K: Állóképesség javítása
H: Rendszeres sportoláshoz szoktatás, folyamatosság biztosítása

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

- Sporttevékenység meghatározása, tervezése
- Eszközök, helyszín, idő biztosítása
- Támogatók, segítők megkeresése
- A sporttevékenység biztonságos lebonyolítása
- Folyamatos sportolásra ösztönzés

Résztvevők és
felelős

Gyerekek, szülők, Pedagógusok, Zalahalápi Ifjúsági és Sportegyesület

Partnerek

Önkormányzat, támogatók, segítők, civil szervezetek

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 - 2024

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

Évente 1 alkalommal Sportnapot tartunk a tavaszi-nyári időszakban, a téli
időszakban pedig a Művelődési Ház nagytermében ping-pong délutánt.
R: Igényfelmérés, bevonás
K: Sportprogramok megszervezése
H: Sikerélményt okoz számukra sport, állóképességük fejlődik, igénylik
az újabb lehetőségeket

Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Balesetveszély – Amelyet az alapos tervezés, körültekintő lebonyolítás, és
a szakértő gárda segítségével minimalizálhatunk – Tervezett útvonal,
rendőrség, polgárőrség bevonása
Közlekedési ismeretek hiánya – Játékos közlekedési foglalkozások
szervezése
Humán erőforrások: segítők, pedagógusok, szülők, szülői
munkaközösség, támogatók, civil szervezetek
Tárgyi feltételek: Sporteszközök, helyszín biztosítása
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k)
pontokba szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges
erőforrások

Nyári napközbeni szabadidős programok szervezése

Nem megoldott nyáron a gyerekek napközbeni ellátása

R: adatgyűjtés, igények felmérése
K: tervezés, programszervezés
H: partnerkapcsolatok kialakítása

- Adatgyűjtés
- Forrás biztosítása, támogatók felkutatása
- Programok tervezése, szervezése
- Együttműködők bevonása
Gyermekek, Szülők, Pedagógusok, Önkormányzat, Intézmények, Civil
szervezetek
Önkormányzat, támogatók, segítők, civil szervezetek

2019 - 2024

Nyaranta 2 hét, és ezt az időszakot töltjük meg különböző sport,
kulturális, és szórakoztató programokkal.
R: Igényfelmérés, adatgyűjtés
K: Programok, résztvevők száma
H: Folytonosság biztosítása

Forráshiány, Érdektelenség

Humán, Pénzügyi
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban

Ruha-, játékgyűjtés – Ruha-, játék csere – bere
A gyerekek nem rendelkeznek megfelelő minőségű, és mennyiségű
ruházattal, és játékokkal
R: A gyerekek játékokhoz, valamint megfelelő ruhaneműhöz, lábbelihez
való juttatása
K: A játékhoz, ruhákhoz való juttatás rendszeressé tétele,
H: Szponzorok segítségével minőségi, képességfejlesztő játékokhoz,
ruhaneműkhöz juttatás

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

- A gyűjtés meghirdetése
- A játékok, ruhák összegyűjtése, dobozolása, tárolásuk megoldása
- A csere – bere helyszínének biztosítása
- A csere – bere játékos lebonyolítása
- A következő csere megtervezése, meghirdetése

Résztvevők és
felelős

Óvoda, Iskola, Szülők, Pedagógusok

Partnerek

Önkormányzat, Intézmények, civil szervezetek, lakosság, támogatók

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 - 2024

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

A gyerekek öröme, minden gyerek adhat, és kaphat is. A gyermekek
ruházata az időjárásnak megfelelő, a váltóruházat mennyisége biztosított.
Lábbelijük biztosítja komfortérzetüket, nem betegszenek meg.
R: Játékok begyűjtése, cseréje
K: Gyerekek öröme
H: szponzorok bevonásával minőségi, fejlesztő játékok beszerzése,
évszaknak megfelelő ruházat begyűjtése
Kevés játék, és ruha gyűlik össze
Folyamatos gyűjtés
Humán erőforrások, helyszín biztosítása
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Idősek
Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Közbiztonság növelése az idősek körében

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

Sok idős ember él egyedül, ők a leginkább kiszolgáltatottabbak a
csalókkal, bűnözőkkel szemben.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Napjainkban sok helyen probléma, hogy növekszik a trükkös lopások,
illetve az idősek ellen elkövetett csalások, bűncselekmények száma. Az
Önkormányzat együttműködve a helyi polgárőr egyesülettel, valamint a
rendőrséggel megerősített szolgálatot lát el az idősek lakta utcákban,
valamint figyelemfelkeltő előadásokat, tanácsadásokat tart a korosztály
számára.
R: Igényfelmérés
K: Kapcsolatfelvétel a Polgárőrséggel, Rendőrséggel
H: Az idősek biztonságának növelése
- Igényfelmérés, a tevékenység idősekkel való megvitatása
- Együttműködés megkötése a polgárőrséggel, rendőrséggel, előadások
szervezése
- Folyamatos ellenőrzés

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Polgárőrség, Rendőrség, Idősek

Partnerek

Önkormányzat, Polgárőrség, Rendőrség, Idősek

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 - 2024

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

Évente 2 alkalommal tájékoztató előadást tartunk az időseknek
R: Polgárőrök, rendőrök fokozottabb jelenléte a faluban
K: Bűnözések megelőzése
H: Közbiztonság megerősítése, nyugodt, élhető település

Érdektelenség, forráshiány

Humán erőforrás, tárgyi eszközök
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Programszervezés az idősek számára: pl. Színházba járás feltételeinek
megteremtése, Tea-és irodalmi délutánok szervezése
Idősek sokat vannak egyedül, magányosak, elszigetelődnek
Célul tűzzük ki, hogy a faluban élő idős embereknek programokat
szervezünk pl. megteremtjük a színházba járás lehetőségét, valamint az
idősek társas kapcsolatait felélesztjük egy-egy teadélután kapcsán.
R: A lehetőségek, igények feltárása
K: A közlekedés megszervezése, színházbérlet megvásárlása, tea- és
irodalmi délutánok szervezése
H: Idősek kulturális igényeinek kielégítése
- Igényfelmérés
- Programszervezés: a színház kiválasztása (Keszthely, Veszprém),
jegyvásárlás, délutánok megtervezése
- Partnerek felkeresése, bevonása
- Közlekedés megszervezése, Megvalósított programok fenntartása

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Nyugdíjas Klub, Civil szervezetek, Művelődésszervező

Partnerek

Önkormányzat, Nyugdíjas Klub, Civil szervezetek, Művelődésszervező

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 - 2024

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

Célunk, hogy az idősek számára több és minőségibb programot
szervezzünk, valamint emellett sikeresen növeljük a klub létszámát.
R: Magányosság mérséklése
K: Idősek otthonról való kimozdulása
H: Nyugdíjasok közösségépítése, Nyugdíjas Klub kibővítése, taglétszám
bővülése
Érdektelenség, esetleg fiatalabbak bevonása, akik együttműködnének a
programban, generációk találkozása, unoka-nagyszülő programok
Humán: Klubvezető
Technikai:
teremhasználat,
hozzájárulás

szórólapok,

önerő,

önkormányzati
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Akadálymentesítés, járdák kiépítése

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

Közlekedési nehézségek: a településen a járda- és útburkolat sok helyen
rossz minőségű, illetve van, ahol teljesen hiányzik. Az idősek csak
nehezen tudnak közlekedni, illetve a különböző intézményeket, helyeket
megközelíteni.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A településen, sok helyen teljesen hiányzik a járda, valamint rossz
minőségű az útburkolat. Az önkormányzat törekvéseket tesz arra
vonatkozóan, hogy az úthálózatát felújítja, járdákat alakít ki.
R: Pályázati lehetőségek megvizsgálása
K: Pályázathoz szükséges feltételek megteremtése, pályázatírás
H: Járdák kialakítása, utak javítása
- Pályázatok folyamatos figyelemmel kísérése, pályázat megírása
- A kivitelező cég kiválasztása, a munkálatok elkezdés
- Karbantartás

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, pályázatíró, kivitelező cég

Partnerek

Önkormányzat, pályázatíró, kivitelező cég

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 – 2024 - folyamatos

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

A
járdák
folyamatos
karbantartásával,
javításával,
az
akadálymentesítéssel a fő célunk a minél biztonságosabb közlekedés
elérése.
R: intézmények könnyebb elérése
K: biztonságos közlekedés
H: Kulturált falukép kialakítása, komfortos környezet
Forráshiányok

Önerő, pályázati forrás, lehetőségek
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Nők
Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A település közösségi életébe történő bevonás, közösségi munkára való
ösztönzés a feleslegesség érzetének megszüntetésére a nők körében
A nők elszigetelődésének megszüntetése,
A településen élő nők, kismamák tétlen szabadidejét értelmes, kulturált
programokkal kívánjuk megtölteni, ezen keresztül be kívánjuk őket vonni
a település közösségi életébe, hobbiszakkört indítunk el, a helyi
Vöröskereszt, és a Nyugdíjas Klub tagjainak vezetésével.
R: Lehetőségek feltárása
K: A szakkörhöz szükséges technikai feltételek biztosítása, megszervezése
H: Hagyományőrzés, Kiállítás szervezése az elkészült tárgyakból
- Igények, lehetőségek felmérése
- Technikai feltételek megszervezése, terem, eszközök beszerzése
- Szakkör meghirdetése, beindítása
- Önkéntesek, gyerekek, fiatalok bevonása
- Kiállítások szervezése az elkészült termékekből

Résztvevők és
felelős

Nyugdíjas Klub, Művelődésszervező

Partnerek

Nyugdíjas Klub, Művelődésszervező

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 – 2024 - folyamatos

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

A szakkör- klub foglalkozásait ősztől tavaszig tartjuk meg havi
rendszerességgel.
R: Nők, kismamák magányának megszűnése, közösségbe való
szerveződése
K: Fiatalok szabadidejének hasznos eltöltése
H: Hagyományőrzés, Kiállítás szervezése, a település kulturális életének
fejlesztése
Érdektelenség, technikai eszközök hiánya
Humán: édesanyák, nők, szakkör vezetők, segítők, támogatók – civil
felajánlók, Pénzügyi, technikai: önkormányzati hozzájárulás, alapanyag,
terem, szórólap
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Önbizalom fejlesztő tréning
Kimerültség, önértékelési problémák, túlhajszoltság, elhanyagolás a nők
körében.
A nők tanuljanak meg olyan technikákat, amelyekkel megelőzhetők a
lecsúszás, lealacsonyodás, depresszió tünetei. Fontos cél az egészséges
önértékelés és énkép kialakítása.
R: Igényfelmérés
K: A csoport kialakítása, létrehozása, tevékenységek, előadások
szervezése.
H: Csoport fenntartása, bővítése
- Igényfelmérés
- Önismereti előadások, tanácsadók szervezése
- Önvédelmi, mozgásos, gyakorlati előadások szervezése
- Fórumok szervezése különböző témákban, egymás támogatása- Nőklub
létrehozása

Résztvevők és
felelős

Nők, Önkormányzat, Védőnői Szolgálat, Háziorvosi Szolgálat, Civil
szervezetek, Művelődésszervező

Partnerek

Családgondozó, pszichológus, előadók

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 - 2024

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

R: Csoport sikeres kialakítása
K: Közösségépítés
H: Egészséges, kiegyensúlyozott női társadalom kiépítése települési
szinten, a fiataltól, az idősekig egyaránt.

Érdeklődés hiánya
Felhívások, plakátok készítése, személyes meggyőzés
Helyszín, Eszközök, Szakemberek
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

„Ragadj fakanalat!”

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

Magyar lakosság egyoldalú, zsíros, fűszeres konyhája

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A falu területén, egy, az Önkormányzat tulajdonában lévő területen
tankert
kialakítása, amit a falu lakói: gyerekek, szülők, közmunkások stb. közösen
gondoznának. A friss zöldségekből, gyümölcsökből a gyerekek és
rászoruló családok és rajta dolgozók részesülnének.
R: fél év: terület találása, igényfelmérés
K: 1 év:, föld felszántása ősszel, magok, palánták beszerzése
H: 1 év: tankert projekt indítása
- Megtanítani az embereket gazdálkodni
- Hasznos időtöltési lehetőséget kialakítani
- Gyerekeket, felnőtteket egyaránt értékes táplálékhoz juttatni
- Megszerettetni velük a gyümölcsöt, zöldséget (ha ők is gondozzák, talán
szívesebben fogyasztanak belőle)

Résztvevők és
felelős

Önkéntesek, Önkormányzat munkatársai, Civil szervezetek

Partnerek

Önkéntesek, Civil szervezetek, Intézmények, a falu lakosság

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 - 2024

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

A legfőbb célunk egy termő tankert megalakulása, amelyből minden
résztvevő kiveszi a részét.
- Szemléletváltás
- Összetartás erősítése
- Közösségépítés
- Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt vitamin forrás biztosítása
Érdektelenség
Szárazság
Lopás
Humán: 1 fő koordinátor, 1 fő szakember, földterület, víz, eszközök,
palánták, magok, helyszín a tárolásra, főzésre - konyha
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Fogyatékkal élők
Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Fogyatékkal élők mindennapi életét bemutató programok

Fogyatékkal élők szegregációja
Fogyatékossági típusok szemléltetése, bemutatása, akár gyakorlati úton is.
Pl.: Sötét szoba – Vakok, gyengén látók, Néma szoba – Siketek és nagyot
hallók, Terepszoba – Mozgáskorlátozottak
Fő cél az elfogadás elősegítése.
R: Igényfelmérés
K: Programszervezés, megfelelő helyszín kiválasztása, kialakítása
H: Többszöri bemutató program
- Igényfelmérés
- Programszervezés
- Megfelelő helyszínválasztás, kialakítás
- Szállítási és kíséreti feladatok kidolgozása
- Segédeszközök, bemutatáshoz szükséges kellékek beszerzése

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat

Partnerek

Fogyatékkal élő személyek, Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 - 2024

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

Évente 1 alkalommal érzékenyítő programot tartunk.
R: A településen élő fogyatékkal élő személyek és fogyatékosságuk
bemutatása
K: Fogyatékkal élők elfogadtatása, életük megkönnyítése
H: Önértékelés, önbecsülés javítása
Érdeklődés hiánya, megközelítési problémák
Rendszeres kapcsolattarással, megfelelő helyszínválasztással, és
kialakítással ez kiküszöbölhető.
Akadálymentesített helyszín biztosítása, segédeszközök beszerzése,
Helyszín kialakításához szükséges eszközök beszerzése
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

Mentális és fizikai állapot szinten tartására szervezett közös
programok – Fogyatékkal élőkkel

Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)

A fogyatékkal élő személyek mentális és fizikai állapotának romlása

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

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Fogyatékkal élő emberek mentális és fizikai állapot romlásának
késleltetése.
Pl.: felolvasó délután, mozgásgyakorlatok ismertetése zene-, szín-,
mozgásterápia
Kapcsolattartás más hasonló helyzetű emberekkel, mindennapi életükben
felmerülő problémák (betegségükkel kapcsolatban) megbeszélése.
Megoldások ismertetése saját életükből.
R: Igényfelmérés
K: Programszervezés, megfelelő helyszínválasztás, kialakítás, konduktor
keresés
H: Rendszeres programszervezés
- Igényfelmérés
- Programszervezés
- Megfelelő helyszínválasztás, kialakítás
- Szállítási és kíséreti feladatok kidolgozása
- Segédeszközök, bemutatáshoz szükséges kellékek beszerzése
- Kapcsolatrendszer kiépítése

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat

Partnerek

Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálat, Fogyatékkal élő személyek, Önkormányzat, Konduktor

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 - 2024

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

- Települési szinten a fogyatékkal élők számára az állapotuk
romlásának megakadályozása
- A fogyatékkal élők számára közös probléma megoldás
- Önbecsülés, önértékelés fejlesztése

Érdeklődés hiánya, megközelítési problémák
Rendszeres kapcsolattartással, megfelelő helyszínválasztással, és
kialakítással ez kiküszöbölhető.
Akadálymentesített helyszín biztosítása, segédeszközök beszerzése,
Közlekedési segítség, kapcsolattartás, helyszín kialakításához szükséges
eszközök beszerzése
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló
értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Tájékoztató programok, előadások szervezése fogyatékkal élők
számára
Tájékoztatás hiánya
Fogyatékkal élő személyeknek járó pénzbeli és természetbeli juttatások
naprakész
ismertetése,
változások,
módosítások
ismertetése.
Rehabilitációs
lehetőségek bemutatása, beszerzési lehetőségek ismertetése.
R: Igényfelmérés
K: Csoport létrehozása, információs csoportok megszervezése
H: Csoport működésének fenntartása
- Igényfelmérés
- Érintettek feltérképezése
- Csoport létrehozása
- Megfelelő helyszínválasztás, kialakítás
- Szállítási és kíséreti feladatok kidolgozása
- Segédeszközök, bemutatáshoz szükséges kellékek beszerzése
- Frissülő információk beszerzése

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat, Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi
Ügyeleti Szolgálat

Partnerek

Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi
Szolgálat, Fogyatékkal élő személyek, Önkormányzat, Jegyző

Határidő(k)
pontokba szedve

2019 - 2024

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

Ügyeleti

R: A településen élő fogyatékkal élő személyek informálása
K: Fogyatékkal élők életének, mindennapjainak megkönnyítése
H: Fogyatékkal élő személyek tájékoztatási rendszerének kialakítása

Érdeklődés hiánya, megközelítési problémák
Rendszeres kapcsolattartással, megfelelő helyszínválasztással, és
kialakítással ez kiküszöbölhető.
Akadálymentesített helyszín biztosítása, segédeszközök beszerzése,
Helyszín kialakításához szükséges eszközök beszerzése
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

Intézkedés
sorszáma

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A
helyzetelemzés
következtetéseib
en feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

D
A célkitűzés
összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumok
kal

E

Az intézkedés
tartalma

F

Az intézkedés
felelőse

G

Az intézkedés
megvalósításána
k határideje

H

I

J

Az intézkedés
eredményességét
mérő
indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításáho
z szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

R: A

Humán

5 év

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

Tanácsadás,

Munkanélkülis
figyelemfelhív ég,
ás,
a elhelyezkedési
közfoglalkozt problémák
atásba történő
bevonás

A településen

Nemzeti
Társadalmi
munkanélkülie Felzárkózási
Stratégia,
k
Éves
munkához
beszámoló
való

Igényfelmérés,

Polgármesteri

élő

Szakemberek,

Hivatal,
Szociális
ügyintéző

jutásának

Járási

segítése

Munkaügyi

valamint
Cégek,
és a Tapolcai

2024.
december 31.,
évente
2
alkalommal
R: 1 – 2 hónap:
Igényfelmérés

Járási Hivatal

K: 6 hónap:
Feltételek
biztosítása

Kirendeltsége

H: 5 év:

megkeresése,

Program

bevonása a

fenntartása,
fejlesztése

programba,
Információs
napok

egészséges

A lakosság
ismereteinek
bővítése, az

életmód terén. emberek

EU
2020 Igényfelmérés,
Stratégia,
Tapolcai
Éves
Egészségfejlesz
beszámoló
tési
Iroda

Munkaügyi

segítése

Kirendeltség
munkatársai

K: Információs

napokkal
Technikai,
tudás,
és pénzügyi
információk
erőforrások:
terem
nyújtása a
munkanélkülie biztosítása,
szórólapok,
k számára
anyag költsége
H:
való jutás,

Munkahelyhez
,
kapcsolatokho
z
való
hozzájutás
Életmód Klub Hiányos
indítása
ismeretek az

problémáik

Munkahelyhez

szervezése

2

munkanélkülie erőforrások:
k
Polgármesteri
feltérképezése, Hivatal,

Életminőség
javítása

Védőnő,
Háziorvos,

2024.
december 31. –
Polgármester, negyedévente
Művelődésszer egy

R:
Csapatépítés,

Helyszín

hasznos

technikai

időtöltés

feltételek

5 év

biztosítása,
–
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A

bevonása

motiválása.

magyar
lakosság

vező

alkalommal

Csoport

R:3 hó:
Igényfelmérés

egészségi

megszervezése
, egészségnap

állapotának

szervezése

Feltételek

rohamos

előteremtése,

romlása,

Csoport
indítása,

egészségtelen,

egészségnap

beindítása

mozgáshiányo
s

megvalósítása,

H: 1 év:

rendszeressé

Rendszeressé

életmódja.

tétele

tétel

K: 6 hó:

csoport

megszervezése terem,
,
résztvevők szórólap
költsége
száma
ismeretszerzés humán
erőforrás
–
K:
koordinátor,
Életmódváltásr
szakember
a motiválás,
Szemléletmód
váltás elérése
H: Általános
egészségi
állapot javítása

3

Életvezetési

Életvezetési

Életvezetési

GYEJO

R:

csoport

problémák

tanácsok

beszámoló

Igényfelmérés,

Családgondoz
ó,

létrehozása

A

nyújtása, a

feltérképezés

Polgármester

mélyszegénysé nehéz anyagi
gben élők az
körülmények
anyagi és a
között élő

K: A csoport

2019 – 2024 R: Települési
Helyszín,
R: 1 – 3 hónap: szinten az
technikai
Igényfelmérés elszegényedés, feltételek
K: 6 hónap:
eladósodás
biztosítása,

létrehozása,

Szakemberek,

visszaszorítása Humán

gyakorlati

önkéntesek

természetbeli

munkanélküli

bemutatók

bevonása a

juttatásokat
nem

emberek

megtartása

programba

K: Önfenntartó erőforrás: min.
1
fő
gazdálkodás
koordinátor
kialakításának

segítése,

H: A csoport

- Gyakorlati

elősegítése

megfelelően

tájékoztatása.

fenntartása,

előadások,

H: Különböző

bővítése

bemutatók

technikák

tervezése,

elsajátítása az

használják fel.

Ezen
belül
pedig
egy
olyan csoport

tartása

önálló, helyes

létrehozása,

H: 1 év: A

életvitelhez

amely önsegítő

csoport

jelleggel bír.

fenntartása,

5 év

segítése,
ellenőrzése
II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

Változatos

A gyerekeknek A gyermekek

sportprogramo nincsen

mozgás

k szervezése,

lehetőségeinek

lehetőségük

Gyermekvédel mi beszámoló, Sporttevékeny
Pedagógiai
ség

Pedagógusok, 2019 – 2024 Évente
Zalahalápi
R: Gyermekek alkalommal
Ifjúsági
és változatos
Sportnapot

1 Humán

5 év

erőforrások:
civil
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mozgáskultúr
a fejlesztése

tartunk
a
tavaszi-nyári
időszakban, a
téli időszakban
pedig
a
Művelődési
Ház
nagytermében
ping-pong
délutánt.

szervezetek,
segítők,
pedagógus

sporttevékenys
ég biztonságos

R: Gyermekek

rendőrség,

örömöt okoz a

polgárőrség

lebonyolítása

mozgás, és a

Tárgyi

- Folyamatos

sportolás

feltételek:

sportolásra

K: Kitartóak

Sporteszközök,

ösztönzés

lesznek, egyre

helyszín

fejlődésére is

nagyobb

biztosítása

hátrányosan
hat.
Játszóterünk,
sportparkunk
van,
erre
lehetne
alapozni.

erőfeszítésre,

változatos

bővítése,

mozgás

mozgáskultúrá
juk fejlesztése
–
Hangsúlyt
fektetni
a
rendszerességr
e. – Pl.: pingpong délután,
ügyességi
állóképességük versenyek
csapatoknak,
gyenge,
akadályversen
mozgáskultúrá yek,
juk beszűkült, biciklitúra,
mely
az gyalogtúra,
értelmi
futóverseny
képességek
tevékenységek
re, amelyeket
rendszeresen
végezhetnének
,
szervezett
keretek között,
ezáltal

program

meghatározása Sportegyesület mozgása
,
Magyar K:
, tervezése
Vöröskereszt
- Eszközök,
Állóképesség
Zalahalápi
helyszín, idő
javítása
Alapszervezete
biztosítása
H: Rendszeres
, Művelődési
- Támogatók,
sportoláshoz
Ház,
segítők

Családsegítő

szoktatás,

megkeresése

folyamatosság

-A

biztosítása

ok, szülők,
szülői
munkaközössé
g,
támogatók,
szponzorok,

teljesítményre
lesznek
képesek
H:
Sikerélményt
okoz számukra
sport,
állóképességük
fejlődik,
igénylik az
újabb
lehetőségeket,
csapatszellem
kialakulása,
közösségépítő
hatás

2

Nyári
napközbeni

Nem
megoldott

Változatos
sport,

Gyermekvédel - Adatgyűjtés, Művelődésszer 2024.
mi beszámoló, igényfelmérés vező,
nyaranta

– Nyaranta
2 Humán:
hét, és ezt az segítők,

5 év
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szabadidős
programok
szervezése

3

Ruha-,

nyáron
a
gyerekek
napközbeni
ellátása,
a
szülők
dolgoznak,
nem
mindenhol
tudnak
besegíteni
a
nagyszülők,
főleg
nem
egész nyáron.
Sok
gyerek
egyedül,
hasztalanul
tölti az időt.

kulturális, és Pedagógiai
szórakoztató
program
programok
szervezése
a
nyár folyamán
a gyerekeknek.

Önkormányzat rendszeresen
, Pedagógusok,
a
település
civil
- Programok szerevzetei,
Családsegítő,
tervezése,
szervezése
Forrás
biztosítása,
támogatók
felkutatása

Együttműködő
k bevonása

A gyűjtés

pedagógusok,
művelődésszer
vező,
civil
szervezetek,
szülői
munkaközössé
g, támogatók
Pénzügyi,
R:
Igényfelmérés, technikai:
helyszín,
adatgyűjtés
K: Programok, sporteszközök,
belépőjegyek,
résztvevők
szolgáltatások,
száma
étkeztetés,
H:
pedagógusok
Folytonosság
bérezése
biztosítása

Ruha-, játék

A
gyerekek R: A gyerekek
nem
játékokhoz,
rendelkeznek
valamint

csere – bere

megfelelő

megfelelő

ruhák

minőségű, és

ruhaneműhöz,

összegyűjtése,

mennyiségű

Művelődési
Ház, Magyar
Vöröskereszt
Zalahalápi
alapszervezete,
Pedagógusok,

lábbelihez való

dobozolása,

ruházattal, és

Családsegítő,

juttatása

tárolásuk

játékokkal

K: A játékhoz,

megoldása

ruhákhoz való

- A csere – bere

juttatás

helyszínének

rendszeressé

biztosítása

öröme, minden erőforrások:
gyerek adhat, művelődésszer
és kaphat is. A vező, segítők,
önkéntesek,
gyermekek
pedagógusok,
ruházata az
technikai:
időjárásnak
helyszín
megfelelő, a
biztosítása,
váltóruházat
tárolás,
mennyisége
szállítás
biztosított.

tétele,

- A csere – bere

Lábbelijük

H: Szponzorok

játékos

biztosítja

segítségével

lebonyolítása

minőségi,

- A következő

komfortérzetü
ket, nem

képességfejlesz
tő játékokhoz,

csere

betegszenek

megtervezése,

meg.

ruhaneműkhö
z
juttatás

meghirdetése

játékgyűjtés –

Gyermekvédel
mi beszámoló

időszakot
töltjük
meg
különböző
sport,
kulturális, és
szórakoztató
programokkal.

meghirdetése
- A játékok,

2019 - 2024

A gyerekek

R: 1 – 2 hónap
K: 3 hónap
H: 1 év

Humán

5 év
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Magyar
Vöröskereszt
Zalahalápi
III. A nők esélyegyenlősége
1

A település

A nők

A településen

közösségi

elszigetelődése
,
közösségi
életből
való
kimaradása

élő nők,

közösségi

értelmes,

munkára való

kulturált

ösztönzés a

programokkal

Művelődésszer
vező, Védőnő,
Nyugdíjas
felmérése
Klub, Magyar
- Technikai
Vöröskereszt
feltételek
Zalahalápi
megszervezése Alapszervezete
,
terem,
eszközök

feleslegesség

kívánjuk

beszerzése

technikai

kismamák

érzetének

megtölteni,
ezen

- Szakkör

feltételek

magányának

meghirdetése,

biztosítása,

megszűnése,

keresztül
bevonjuk őket
a település

beindítása

megszervezése közösségbe
H: 6 hónap: való

fiatalok

Hagyományőr
zés, Kiállítás

szerveződése

közösségi
életébe,

bevonása

szervezése az

szabadidejének

pl.
hobbiszakkört

- Kiállítások

elkészült

szervezése az

tárgyakból

hasznos
eltöltése

életébe
történő
bevonás,

megszüntetésé
re
a
nők
körében

Éves
beszámoló

kismamák
tétlen
szabadidejét

- Igények,

2019 - 2024

lehetőségek

R: 1-2 hónap:

- Önkéntesek,
gyerekek,

indítunk el, a

A
szakkörklub
foglalkozásait
Lehetőségek
ősztől tavaszig
feltárása
tartjuk
meg
K: 3- 4 hónap: havi
A
rendszerességg
szakkörhöz
el.
szükséges
Nők,

- Fiatalok

Hagyományőr
zés,

elkészült

Nyugdíjas
Klub, és helyi
Vöröskereszt

Humán:
5 év
édesanyák,
nők, szakkör
vezetők,
segítők,
támogatók
–
civil felajánlók,
Pénzügyi,
technikai:
önkormányzati
hozzájárulás,
alapanyag,
terem,
szórólap

termékekből

- Kiállítás

tagjainak

szervezése, a

vezetésével.

kulturális
élet
fejlesztése
Közösségépíté
s

2

Önbizalom

Kimerültség,

A nők

fejlesztő

önértékelési

tanuljanak

-

Igényfelmérés

Védőnő,

2019 - 2024

Művelődésszer R:

R: Csoport
sikeres

Pályázat,
pszichológus/t

5 év
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tréning

problémák,

meg

- Önismereti

túlhajszoltság,

olyan

elhanyagolás,
én-idő hiánya

technikákat,

Igényfelmérés

kialakítása

előadások,

K: A csoport

K:

tanácsadók

kialakítása,

amelyekkel

szervezése

létrehozása,

Közösségépíté
s

megelőzhetőek
a lecsúszás,

- Előadások

lealacsonyodás
, depresszió

- Fórumok

tevékenységek, H: Egészséges,
kiegyensúlyoz
előadások
ott
női
szervezése.
társadalom
H: Csoport
kiépítése
fenntartása,
települési
bővítése
szinten, a
Alakuló
fiataltól, az
foglalkozás,

tünetei. Fontos
cél az
egészséges
önértékelés és
énkép
kialakítása.

3

„Ragadj
fakanalat!”

Magyar

vező

lakosság

A
falu
területén,

egyoldalú,

egy, az

zsíros, fűszeres Önkormányzat
tulajdonában
konyhája
lévő területen
tankert
kialakítása,
amit

szervezése
szervezése
különböző
témákban,
egymás
támogatásaNőklub
létrehozása

majd
negyedévente
tréningek,
előadások

Felszerelések Eszközök,
Szólólap
költségei

egyaránt.

értékes

palánták

a falu lakói:

táplálékhoz

beszerzése

gyerekek,

juttatni

szülők,
közmunkások

Megszerettetni

H: 1 év: tankert Összetartás
erősítése
projekt

stb. közösen

velük a

gondoznának.
Majd
a
megtermelt
egészséges
alapanyagokbó

gyümölcsöt,

értékelése

zöldséget
ők

(mennyit
kell

Szemléletváltá
s

Humán: 1 fő 5 év
koordinátor, 1
fő szakember,
földterület, víz,
eszközök,
palánták,
magok,
helyszín
a
tárolásra,
főzésre
konyha

Zöldség,
gyümölcs

(ha

is gondozzák,
talán

Teremhasznála
t,

idősekig

- Megtanítani Önkormányzat 2019 - 2024
A
legfőbb
az embereket
,
Jegyző, R:
célunk
egy
fél
év:
Védőnő,
Civil
termő
tankert
gazdálkodni
terület
szervezetek
megalakulása,
- Hasznos
találása,
amelyből
időtöltési
igényfelmérés
minden
lehetőséget
K: 1 év:, föld
résztvevő
kialakítani
felszántása
kiveszi
a
- Gyerekeket
ősszel, magok, részét.

indítása

réner
bérezése/díjazá
sa

is

dolgozni azért
a
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l, egészséges,
költséghatékon
y
ételek
készítése
közösen.

szívesebben
fogyasztanak
belőle)

répáért stb..)
Gyerekeknek
vit.
forrás
biztosítása
Példamutatás Jógyakorlatok

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

Közbiztonság
növelése az
idősek
körében

Sok idős ember Napjainkban
él egyedül, ők sok
a

helyen

leginkább

probléma,
hogy

kiszolgáltatott
abbak a

Éves
beszámoló

növekszik a

csalókkal,
bűnözőkkel

trükkös
lopások,

szemben.

illetve
idősek

az

ellen elkövetett
bűncselekmén
yek száma. Az
Önkormányzat
együttműködv
e
a
helyi
polgárőr

Igényfelmérés,

Önkormányzat
, Polgármester,
a tevékenység Művelődésszer
idősekkel való vező, Polgárőr
Egyesület,
megvitatása
Rendőrkapitán
yság,
Együttműködé Nyugdíjas
s
Klub
megkötése a
polgárőrséggel
, rendőrséggel
Előadások,
tanácsadások
megszervezése

2019 - 2024
R:1-2 hónap
K: 6 hónap
H: 1év

Évente
2 Humán:
5 év
alkalommal
polgárőrök,
tájékoztató
rendőrök,
előadást
szakértők, akik
tartunk
az az előadásokat
időseknek.
tartják,
R: Polgárőrök, Technikai:
szórólapok,
rendőrök
teremhasználat
fokozottabb
az
jelenléte a
előadásokhoz
faluban
K: Bűnözések
megelőzése

- Folyamatos

H:
Közbiztonság

ellenőrzés

megerősítése,

egyesülettel,

nyugodt,
élhető

valamint a

település

rendőrséggel
megerősített
szolgálatot lát
el az idősek
lakta utcákban,
valamint
fokozott
eszközökkel
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hívja fel az
idősek
figyelmét
a védekezésre,
valamint
figyelemfelkelt
ő előadásokat,
tanácsadásokat
tart
a
korosztály
számára.
2

Programszerve
zés:
pl.
Színházba
járás
feltételeinek
megteremtése,
Tea-és
irodalmi

Idősek

Célul tűzzük Éves
hogy beszámoló
elszigetelődése ki,
különböző
,
elmagányosod kulturális, és
szórakoztató
ása,
programokat
feleslegesség
szervezünk
érzése

délutánok
szervezése

Igényfelmérés

Nyugdíjas
Klub,

- Színház

Művelődésszer K: 2-3 hónap
vező,
H: 6 hónap
Polgármester

kiválasztása
jegyek

R: 1 hónap

megvásárlása,

a faluban élő

délutánok

idős

megtervezése

embereknek
pl. színházba
járás, irodalmi
teadélutánok

- Önkéntesek
beszervezése

Ezáltal
az
idősek társas

2019 - 2024

Célunk, hogy
az
idősek
számára több
és minőségibb
programot
szervezzünk,
valamint
emellett
sikeresen
növeljük
a
klub létszámát.

Humán:
Klubvezető

5 év

Technikai:
teremhasználat
, szórólapok,
önerő,
önkormányzati
hozzájárulás

R:
Magányosság

- Közlekedés
megszervezése
,

mérséklése

- Megvalósított

K:

kapcsolatait

programok

felélesztjük.

fenntartása

Programszerve
zés
H:
Nyugdíjasok
közösségépítés
e

3

Akadálymente
sítés,
járdák
kiépítése,
felújítása

Közlekedési
nehézségek: a
településen a
járda- és
útburkolat sok

A településen, sok
helyen
teljesen
hiányzik
a
járda, valamint

Pályázatok Önkormányzat 2019 - 2024
folyamatos
, Polgármester, R: 1-2 hónap
Jegyző
figyelemmel
K: 6 hónap
kísérése,
pályázat

H: 2 év

A
járdák
folyamatos
karbantartásáv
al, javításával,
az

Önerő,
pályázati
forrás,
pályázat író

5 év
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helyen rossz

rossz

megírása

minőségű az
, útburkolat. Az
önkormányzat
törekvéseket
teljesen
tesz
arra
hiányzik. Az
vonatkozóan,
idősek csak
hogy
az
nehezen
úthálózatát
tudnak
felújítja,
járdákat alakít
közlekedni,
ki.
illetve a
minőségű,

- A kivitelező

illetve
ahol

cég
kiválasztása,

van

a munkálatok
elkezdés
- Karbantartás

akadálymentes
ítéssel a fő
célunk a minél
biztonságosab
b közlekedés
elérése.
R:
Intézmények
könnyebb
elérése
K: biztonságos
közlekedés

különböző

H: Kulturált

intézményeket,

falukép

helyeket

kialakítása,

megközelíteni.

komfortos
környezet

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

Fogyatékkal
élők
mindennapi
életét
bemutató
programok

Fogyatékkal
élők
szegregációja

Fogyatékosság
i típusok

Éves
beszámoló,

Igényfelmérés

Önkormányzat 2019 - 2024
, Polgármester,
Jegyző,
szemléltetése, Országos
Fogyatékosügy
bemutatása,
Programszerve Balatonfelvidéki
i
Program zés
akár
Szociális
2015-2025
gyakorlati
- Megfelelő
Gyermekjóléti
úton
helyszínválasz és Háziorvosi
is. Pl.: Sötét
tás, kialakítás
Ügyeleti
szoba – Vakok,
- Szállítási és
Szolgálat
gyengén látók,
kíséreti
munkatársai
Néma szoba –

feladatok

Siketek és

kidolgozása

nagyot hallók,

-

Terepszoba –

Segédeszközök
,

Mozgáskorláto
zottak
Fő cél az

bemutatáshoz
szükséges

Évente
alkalommal
érzékenyítő
programot
tartunk.

1 Akadálymente
sített helyszín

5 év

biztosítása,
segédeszközök

beszerzése,
R:
A
Helyszín
településen
kialakításához
élő fogyatékkal
szükséges
élő személyek
eszközök
és
fogyatékosság beszerzése
uk
bemutatása
K: Fogyatékkal
élők
elfogadtatása,
életük
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2

elfogadás

kellékek

megkönnyítése

elősegítése

beszerzése
Pl.
Óvodai,
iskolai
bemutatása érzékenyítés

H:
Önértékelés,

Mentális és

A fogyatékkal

fizikai állapot

élő személyek

Fogyatékkal
élő

szinten

mentális és

emberek

tartására

fizikai

mentális és

szervezett

állapotának

fizikai állapot

romlása

romlásának

közös

Éves
beszámoló

késleltetése.

programok

Igényfelmérés

önbecsülés
javítása
Támogató

2019 – 2024

Szolgálat,
Önkormányzat
Programszerve ,
Művelődésszer
zés
vező,
- Megfelelő
helyszínválasz Polgármester
tás, kialakítás Szállítási és

- Települési
szinten a

Akadálymente
sített helyszín

fogyatékkal
élők

biztosítása,

állapot

beszerzése,

romlásának

Közlekedési

megakadályoz
ása

segítség,
kapcsolattartás
, helyszín

5 év

segédeszközök

kíséreti

-Közös
probléma

feladatok

megoldás

szükséges

kidolgozása

- Önbecsülés,

eszközök

-

önértékelés

beszerzése

Segédeszközök
,

fejlesztése

kialakításához

bemutatáshoz
szükséges
kellékek
beszerzése
Kapcsolatrend
szer kiépítése
3

Tájékoztató

Tájékoztatás

programok,

hiánya

Fogyatékkal
élő

Éves
beszámoló

Igényfelmérés

előadások

személyeknek

- Érintettek

szervezése

járó
és

feltérképezése

pénzbeli

- Csoport

természetbeli

létrehozása

juttatások

- Megfelelő

Önkormányzat 2019 - 2024
, Polgármester,
Jegyző,
Balatonfelvidéki
Szociális
Gyermekjóléti
és Háziorvosi

R:
A Akadálymente
településen
sített helyszín

5 év

élő fogyatékkal biztosítása,
élő személyek

segédeszközök

informálása

beszerzése,

K: Fogyatékkal Helyszín
élők életének,

kialakításához
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naprakész

Ügyeleti
Szolgálat
munkatársai

ismertetése,

helyszínválasz
tás, kialakítás

mindennapjain szükséges
ak
eszközök
megkönnyítése beszerzése

változások,

- Szállítási és

módosítások

kíséreti

H: Fogyatékkal

ismertetése.

feladatok

élő személyek

Rehabilitációs

kidolgozása

tájékoztatási

lehetőségek

-

rendszerének

bemutatása,

kialakítása

beszerzési

Segédeszközök
, bemutatáshoz

lehetőségek

szükséges

ismertetése.

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

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi döntésre

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen
kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente)
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves
munkatervvel rendelkeznek.

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

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

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