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Helyi Esélyegyenl ségi Program (HEP)
Bevezetés

Összhangban az Egyenl Bánásmódról és az Esélyegyenl ség El mozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenl ségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenl ségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenl ségi
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
rendelkezéseivel, Balatonmagyaród Község Önkormányzata Esélyegyenl ségi Programban rögzíti
az esélyegyenl ség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenl ségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lév
intézmények m ködtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenl ségi Program elkészítése során
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami
intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenl ségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása
Balatonmagyaród Zala megyében, a megyeszékhelyt l 65 km-re, Nagykanizsa városától 25 km-re,
az M7-es f úttól 10 km-re, a Kis-Balaton közvetlen közelében, a Zalakomár és Sármellék között
futó út mellett fekszik. Autóbusszal leginkább Zalakomárról jól megközelíthet , de érkezik járat ide
Keszthelyr l is. A közigazgatási területén található a Kányavári-sziget, mely jelent s
idegenforgalmi látványosságot jelent a kirándulók számára. A település területének egy jelent s
hányada a Balaton-felvidéki Nemzeti Park védettsége alatt áll.
Balatonmagyaród és környéke sid k óta lakott hely. A Kis-Balaton visszaállítása idején nagy
feltáró munkák kezd dtek el. A Kiskányavár, a Kányavári-sziget, a Fekete-sziget és a Hidvégpuszta sok értékes régészeti leletet rejtett.
A falu nevének eredete bizonytalan. Nagy a valószín sége annak, hogy „mogyoróerd vel borított
hely”-et jelentett. 1792-t l Balatonmagyaród néven szerepel.
A hosszú történelmi múltra visszatekint település történelme során a falu lakói sok
megpróbáltatáson, nehézségen és szenvedésen mentek keresztül.
A XIV. század elején t nik fel története, akkor már k temploma, és egy Zalán átível hídja volt.
1532-ben a K szeg sikertelen ostromáról visszatér török sereg itt kelt át.
A föld egy része nehezen megm velhet volt a Kis-Balaton és a Zala folyó áradásai miatt.
1739-ben fatemplomot építettek, ami 1782-re elpusztult, de napjainkban is szép és gondozott
templom áll a község központjában.
1830-tól új talajm velési rendszer alakult ki, melynek hatására megnövekedett a termelés. A
felesleges terményt a piacon értékesítették. Nagy jelent sége volt a halászatnak és a pákászatnak a
megélhetés szempontjából.
Balatonmagyaród lakossága 1725-re megnövekedett. Az els katolikus iskolamester is ebben az
id szakban jelenik meg a faluban. 1848-ig tanítványainak száma nagyon alacsony, utána kb. 70
gyerek járt az elemi iskolába, ahol magyar nyelven folyt a tanítás. Tavasztól szig a nyájak kint
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Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció

legeltek a Kis-Balaton mentén a réteken. Magas vízállású években a víz elöntötte a réteket is, ilyen
kornyomorúság köszöntött a lakosságra.
1848-ban már 752-en laktak Balatonmagyaródon. A kapitalista fejl dés a kiegyezés után indult
meg, ez a helység gazdálkodását, életmódját, szokásait nem változtatta meg. 1896-ban római
katolikus iskolaház, tanítólakás épült. S t óvoda is létesült. 1900 el tt még óriási nagybirtok volt itt,
a lakosság száma 1334-re emelkedett, a világháború miatt azonban 1920-ban csak 1326 volt. A
parasztság f foglalkozása a gabonatermelés és a szarvasmarhatartás volt. Erre nagy legel i
alkalmassá tetté. 1920-ban vízmentesítést végeztek, így nagy területeket nyertek a mez gazdaság
számára. Korábban a kiskomáromi körjegyz séghez tartozott, de 1924-ben nagyközséggé alakult. A
településen volt vegyeskereskedés, Hangya Fogyasztási és Értékesít Szövetkezet, 13 iparos és két
kocsma is létezett a faluban.
1925-ben kéttantermes és kéttener s római katolikus felekezeti iskolája volt, tíz év múlva n tt
eggyel a pedagógusok száma. Két egyesület m ködött Balatonmagyaródon: Önkéntes T zoltó
Egyesület, 1920-ban alakult és Levente Egyesület. 1925-ben az uradalom cselédeinek lakhelyet és
szántókat parcellázott. Az épített utcát Proletárnak nevezik (jelenlegi Dózsa Gy. utca).
1935-ben lakóinak száma 1240-re csökkent, egységesen magyarok és római katolikusok. 1949-ben
298 lakóházban 1259 lélek élt. 1962-ben 311 volt a lakóházak száma 1179 f vel. A lakosság 1997re 608 f re csökkent.
1959-ben alakult „Virágzó” Termel szövetkezet a helyben dolgozóknak biztos megélhetést adott és
ad ma is.
A számos rendezvénynek helyt adó, kb. 300 f befogadására alkalmas M vel dési Otthon 1954. és
1956. között épült.
Az 1960-as évekt l kezd
en élénk volt a kulturális élet. A helyi m vészeti csoportok:
színjátszók, énekese, táncosok. A rendezvények száma az id k folyamán megritkult.
A Kis-Balatoni változás, az újra történ elárasztás kedvez en hatott Balatonmagyaród helyzetére.
1990-t l önálló Polgármesteri Hivatal m ködött a településen, de az önkormányzat 2002. február
28. napjával Körjegyz séget hozott létre Zalavár község Önkormányzatával. A körjegyz ség
egészen 2012. december 31-ig m ködött. Jelenleg a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatalhoz
tartozik a település.
Jól kiépített úthálózata van a községnek 1960 és 1965 között készültek el ször a betonjárdák, 1947l van autóbusz közlekedése. A lakásokat vezetékes ivóvízzel ellátottak. 1993-ben a gázhálózat
létrehozása, majd a következ évben a telefonhálózat kiépítése is megtörtént. 2006-ben pedig
megépült a vezetékes szennyvízhálózat.
A településr l 1960-as évekt l egyre többen jártak el Budapestre, Ajkára, Nagykanizsára dolgozni.
Az épít iparban, betonút-építkezéseknél vagy más gyáraknál vállaltak munkát.
Napjainkban az aktív korú lakosság ingázóként a legközelebb es városokban, Nagykanizsára és
Zalakarosra jár dolgozni. A legnagyobb helyi foglalkoztató a Balatonmagyaródi Mez gazdasági
Zrt, kb 20 f t foglalkoztat. Az önkormányzat, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Nyugatdunántúli Vízügyi Igazgatóság közfoglalkoztatás keretében kb. 35-40 f t foglalkoztat. A településen
egy-két f t foglalkoztató kisvállalkozások is vannak. Megfigyelhet a fiatalok körében, hogy egyre
többen külföldön vállalnak munkát, jelenleg kb. 15 f dolgozik más országban.
Balatonmagyaród közigazgatási területe 3153 ha, ebb l belterület 140 ha, a külterület nagysága
3013 ha. A lakások száma 260. A belterületi úthálózat hossza 1,338 km. A település belterülete
ivóvíz- és szennyvízhálózattal, vezetékes gázzal és telefonhálózattal teljesen ellátott. Az úthálózat
burkolt.
Balatonmagyaród nem kapcsolódik az országos vasúthálózathoz, a legközelebbi állomás 15 km-re,
Zalakomárban található.

Hazánkat az elmúlt évtizedekben a népesség számszer csökkentése mellett a rohamos elöregedés
jellemezte. Míg 1990-ben száz gyermekkorú (14 éves vagy fiatalabb) lakosra 65, 2000-ben 86,
2009-ben már 110 (65 éves vagy id sebb) id skorú jutott.
A településen is a lakónépesség számának csökkenése volt a jellemz , az utóbbi években 500 f
alatt van a lakosságszám, mely mögött a halálozások magas és a születések alacsony száma áll.
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
Változás
2007
2008
2009
2010
2011
2012

499
496
476
470
480
471

99%
96%
99%
102%
98%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
Az állandó népesség nem- és korösszetétele 2012. december 31. napján 270 n és 230 férfi volt. A
60 év alatti lakosság körében a férfiak, míg az id sebb lakosság körében a n k aránya nagyobb.
Összességében is a n k aránya több, 54 %, míg a férfi lakosságé 46 %.
A népesség kormegoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a településen az aktív korúak aránya
61%, az id skorúak aránya 28%, a gyermekkorúak aránya pedig alacsonyabb, 11 %.
2. számú táblázat - Állandó népesség
%

0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

k
270
7
19
4
136
18
91

férfiak
230
4
24
6
138
15
49

összesen
500
11
43
10
274
33
140

k
54%

férfiak
46%

44%
40%
50%
55%
65%

56%
60%
50%
45%
35%

Balatonmagyaródon a 65 év felettiek aránya majdnem eléri az összlakosság 30 %-át, ezzel szemben
a 14 év alattiak száma 10 % körüli értéket mutat. Az öregedési index a vizsgált években nagyon
magas, 300 %-ot meghaladó volt. A lakosság elöregedése figyelhet meg, mivel az id s lakosság
száma jóval meghaladja a fiatalok számát.
3. számú táblázat - Öregedési index
65 év feletti állandó
0-14 éves korú állandó
lakosok száma (f )
lakosok száma (f )
2001
141
43
2008
144
46
2009
139
38
2010
143
39
2011
140
43
2012
138
41

Öregedési index (%)
327,9%
313,0%
365,8%
366,7%
325,6%
336,6%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Balatonmagyaródon a munkalehet ség hiánya miatt, f ként 2009-2010. évben az elvándorlás volt a
jellemz , a fiatalok a tanulási, a munkahely lehet ségek érdekében elköltöztek. A táj szépsége és
nyugalma miatt számos külföldi vett ingatlant, így az évek során már több mint 60 lakóház került a
tulajdonukba, ezzel a népesség tovább csökken. 2011. évt l azonban megfigyelhet , hogy a
tendencia megfordult és a bevándorlás a jellemz . Ennek oka lehet az, hogy az elmúlt két évben
már nemcsak külföldiek vásároltak településünkön ingatlant, hanem olyanok is, – f ként magyarok
- akik állandó lakóhelyet létesítettek.

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

állandó jelleg
odavándorlás

elvándorlás

egyenleg

2008

20

15

5

2009

12

26

-14

2010

3

16

-13

2011

20

14

6

2012

20

14

6

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
A természetes szaporodás szintén negatív el jel , ami azt jelenti, hogy az élve születések száma
kevesebb, mint az elhalálozások száma. Magas az id s korúak aránya és kevés a gyermeket vállaló
családok száma. A következ években sem várható jelent sebb változás. A falu elöreged , így a
gyermekek és fiatalok mellett egyre több esetben kell figyelni a f leg egyedül él , magukra maradt
id s emberekre.
5. számú táblázat – Természetes szaporodás
élve
természetes
halálozások
születések
szaporodás
száma
száma
(f )
2008
3
10
-7
2009

4

11

-7

2010

4

4

0

2011

2

10

-8

2012

5

14

-9

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
Balatonmagyaródon az alacsony gyermeklétszám miatt el ször az általános iskolai oktatás, majd az
óvodai nevelés sz nt meg. Az önkormányzat 2012. december 31. napjáig Zalakaros Város és
Zalamerenye Község Önkormányzataival kötött közoktatási megállapodás útján látta el a feladatot.
2013. évt l az általános iskola állami fenntartásba került át. Az óvodások továbbra is a közoktatási
megállapodás keretében járnak a Zalakarosi Óvodába. Az iskolás gyerekeket iskolabusz, az
óvodásokat pedig az önkormányzat falugondnoki szolgálata viszi az intézménybe. Általános
iskolába 14 gyermek, óvodába 11 gyermek ját.
A településen a háziorvos heti két alkalommal rendel, a fogorvos és gyógyszertár a szomszéd
településen, Zalakomárban található. Községünkben m ködik postahivatal, élelmiszerbolt, presszó.
Mozgóárusítással napi illetve heti rendszerességgel pékárut, hentesárut, takarmányt, zöldség –
gyümölcsöt árusítanak.
A község rendelkezik m vel dési házzal, melyben mozgókönyvtári és az internet szolgáltatást
vehetnek igénybe az érdekl
k. Településünkön alakult több civil szervezet, ilyen például a
zoltó Egyesület, Kis-balaton Polgár rség, Kis-Balaton Alapítvány és a Balatonmagyaródi
Sportegyesület. A szervezetek keretében lehet ség nyílik a fiatalok sportolási lehet ségére,
versenyeken, rendezvényeken való részvételére stb.

Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenl ség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye
legyen jó min ség szolgáltatásokra, az esélyegyenl tlenséggel küzd emberek el nyben
részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy n vagy férfi, egészséges vagy
fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete.
Balatonmagyaród Község Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenl ségi
szempontokat a kerület m ködését, fejlesztését meghatározó alapvet dokumentumaiban. Az
esélyegyenl ség megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi
önkormányzati tevékenységet: a kötelez és önként vállalt feladatok ellátását a helyi szint
közpolitika alakítása során.
Az Önkormányzat az esélyegyenl ségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen
szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenl séggel
kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek
kidolgozásában az érdekelt civil szervez dések is aktív szerepet játsszanak, el segítve ezzel a
kerület lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás és a
jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.

Célok
A Helyi Esélyegyenl ségi Program átfogó célja
Az esélyegyenl ség minden állampolgár számára fontos érték. Érvényesítése nem csak
jogszabályok által meghatározott kötelezettségünk, hanem hosszú távú érdekünk is, hiszen azt a célt
szolgálja, hogy minden települése állampolgárnak esélye legyen a jó min ség közszolgáltatásokra,
életmin ségük javítását szolgáló feltételek biztosítására.
Balatonmagyaród település Önkormányzata az Esélyegyenl ségi Program elfogadásával
érvényesíteni kívánja:
az egyenl bánásmód, és az esélyegyenl ség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történ egyenl 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 – érint intézkedések érdekében együttm ködik
az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
Az esélyegyenl ség megvalósításának alapfeltétele a diszkrimináció- és szegregációmentesség. Az
esélyegyenl ségi programnak a kerületben él hátrányos helyzet csoportokra kell irányulnia, akik
számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és
beruházások ellenére korlátozott marad a különböz területeken jelentkez hátrányaikat
kompenzáló esélyegyenl ségi intézkedések nélkül.
Balatonmagyaród Község Önkormányzata alapvet célja, hogy községünk olyan település legyen,
ahol érvényesül az az els dleges alapelv, mely szerint minden embert egyenl nek kell tekinteni.
Közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit ne érjen sem faj,
szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni,
születési vagy egyéb helyzet szerint.

Olyan intézkedések, eljárások megfogalmazása amelyek
szolgálják egy összetartó, szolidáris társadalom er sítését a hátrányos megkülönböztetés
megszüntetésével, az esélyegyenl ség, egyenl bánásmód biztosításával a hátrányos
helyzet csoportok számára,
biztosítják a hátrányok hatásainak mérséklését, akár megel zését a pénzbeli, természetbeni
juttatásokhoz való hozzájutással, az önkormányzat intézményeiben a különböz
közszolgáltatásokhoz való egyenl hozzáféréssel, a foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi,
szociális, igazgatási és területfejlesztési célok összehangolásával,
kisz rik az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehet ségét,
támogatják a társadalmi integrációt a meglév és eredményes szolgáltatások megtartásával,
vagy a felmerül igények, szükségletek kielégítését segít új támogató szolgáltatások
bevezetésével.

A HEP helyzetelemz részének célja
Els dleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenl ségi szempontból fókuszban lév célcsoportokba tartozók számát és
arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történ
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkez problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenl ségét el segít feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenl 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 esélyegyenl ségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttm ködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellen rzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó
tematikus munkacsoportokat.

A Helyi Esélyegyenl ségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését el író jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenl ségi program elkészítését az egyenl bánásmódról és az esélyegyenl ség
el mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) el írásai alapján végeztük.
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
a helyi esélyegyenl ségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenl ségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenl ségi
program elkészítésének szempontjai” fejezete
a helyi esélyegyenl ségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.)
EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a/az
a foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.)
a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.)
a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
az épített környezet alakításáról és védelmér l szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenl ségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény és
az Egyenl Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004.
(XII. 26.) Kormányrendelet el írásaira.
Magyarország Alaptörvényének XV. Cikke alapján:
„(1) A törvény el tt mindenki egyenl . Minden ember jogképes.
(2) Magyarország az alapvet jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj,
szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi
származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.
(3) A n k és a férfiak egyenjogúak.
(4) Magyarország az esélyegyenl ség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.
(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a n ket, az id seket és a
fogyatékkal él ket.”
Az egyenl bánásmódról és az esélyegyenl ség el mozdításáról 2003. évi CXXV. törvény
alapján:
„4. § Az egyenl bánásmód követelményét
a) a magyar állam,
b) a helyi és kisebbségi önkormányzatok, ezek szervei, …jogviszonyaik létesítése során,
jogviszonyaikban, eljárásaik és intézkedéseik során kötelesek megtartani.”

1.2 Az esélyegyenl ségi célcsoportokat érint helyi szabályozás rövid bemutatása.
Az önkormányzat rendeletalkotási jogkörében eljárva, kiemelt figyelmet fordít a hátrányos
társadalmi csoportok támogatására. Az önkormányzat testülete a helyi szabályozási tevékenysége
során az esélyegyenl ségi szempontokat figyelembe véve a következ önkormányzati rendeleteket
alkotta meg, amelynek célja a törvényi el írásokon túl, hogy községünkben olyan támogatási
rendszer m ködjön, amely az állampolgárok számára a prevenció, a hátrányos helyzetb l adódó
hatások enyhítésére szolgálnak. A helyi rendeletek, szociális ellátások, szolgáltatások
középpontjában a hátrányos helyzet ek, az id sek a gyermekek, fiatalok valamint a családok állnak.
A megalkotott hatályos önkormányzati rendeletek:
- a szociális ellátásokról szóló 5/2000.(V.12.) rendelet,
- az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2004.(VIII.01.)
számú rendelet.
A szegénység elmélyülése miatt az ellátó rendszernek egyre több követelménynek kell megfelelnie
a különböz élethelyzetekb l, a lakhatásból, a betegségb l, a fogyatékosságból ered szükségletek,
eltartottak gyermekek gondozásához kapcsolódó költségek emelkedése miatt, ezért a helyi
szabályokat és ezek hatásait folyamatosan vizsgáljuk. A rendeletet az eredményesség és
hatékonyság érdekében, a felmerül igények alapján évente legalább egy alkalommal
felülvizsgáljuk.
A Képvisel -testület a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenl ségi szempontokat is
figyelembe veszi.

2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai
koncepciókkal, programokkal

és

települési

önkormányzati

dokumentumokkal,

Balatonmagyaród Község Településszabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatról szóló
rendeletét 2003. évben alkotta meg a képvisel -testület. Az el írások hatálya kiterjed
Balatonmagyaród Község közigazgatási területére. A község közigazgatási területén területet
felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani,
víteni, felújítani, helyreállítani, korszer síteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést
megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt adni az általános érvény el írások mellette e rendelet
rendelkezéseinek megfelel en lehet.
Balatonmagyaród Község Gazdasági Programjában olyan prioritásokat határozott meg, amelyek
megvalósításával a településen él k helyzete javul, mindez az egyenl esélyek biztosítását is segíti.
A programban többek között szerepel a munkahelyteremtés feltételeinek el segítése,
településfejlesztés (középületek folyamatos felújítása, felszíni vízelvezetés stb.) , helyi adókkal
kapcsolatos adópolitikai célkit zések (a lakosság tehervisel képességének figyelembe vétele),
egyes közszolgáltatások biztosítása.
Az önkormányzat által elfogadott közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási terv feladata az
önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, els dlegesen a közfeladatok ellátásához és a
mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható,
hatékony és költségtakarékos m ködtetése, értékének meg rzése, állagának védelme, értéknövel
használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.

Az önkormányzat 2016-ig elfogadta a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervet, melynek kett s szerepet
kell betöltenie:
- segítségével meg kell tudni oldani az adott településen él k helyi hulladékgazdálkodási
gondjainak jogi szabályozását,
- segítségével az országos és területi hulladékgazdálkodási terekben meghatározott célok
önkormányzati szinten végre kell hajtani.
Az önkormányzat feladatellátása, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is 2013. évt l átalakult. A
korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz került. Ezzel együtt a
feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve
egyéb, feladatokhoz szorosan nem köt
támogatások egy része is átirányításra került a központi
költségvetésbe. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben
vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás stb.) teszik
ki. Ezen helyi közügyek ellátását 2013-tól egy – az önkormányzatok jövedelemtermel
képességét l függ – általános jelleg támogatás biztosítja. Ezek figyelembevételével készül az
önkormányzat költségvetési koncepciója.
2.2 A helyi esélyegyenl ségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Balatonmagyaród Község Önkormányzata az alábbi társulásoknak tagja:
- Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2007. október 30-án alakult meg 19
település nagykanizsai kistérségb l történ kiválásával, Zalakaros székhellyel.
A Társulás abból a célból jött lére, hogy a kistérség lakossága az önkormányzati
közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jusson hozzá, és az
Önkormányzatok ezen megállapodás keretében történ együttm ködéssel minél
teljesebb, forrásaik célszer és optimális felhasználásával biztosítsák a mind
magasabb szint ellátást, közszolgáltatást és a településfejlesztést.
A 311/2007 (XI.17.) Kormányrendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról
a zalakarosi kistérséget hátrányos helyzet nek min síti. A 240/2006 (XI.30.)
Kormányrendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból
elmaradott, illetve az országos átlagot jelent sen meghaladó munkanélküliséggel
sújtott települések jegyzékér l a zalakarosi kistérség 9 települését a fent nevezett
kategóriákba sorolja.
Szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása:
Családsegítés – társulás által fenntartott intézmény (SZAK) által:
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulásának részeként 2008. január 1-vel
megalakult a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat. A Szociális Alapellátó
Központ 18 településen látja el családsegít és gyermekjóléti feladatait, ezen
települések: Zalakaros, Zalamerenye, Kerecseny, Orosztony, Kilimán, Gelse,
Zalaszabar, Balatonmagyaród, Miháld, Galambok, Zalaszentjakab, Sand, Pat,
Zalaújlak, Kisrécse, Garabonc, Zalasárszeg, Nagyrada. A Szociális Alapellátó
Központ családsegítés formájában a térségben él családok és a társadalmi
kirekesztettséggel fenyegetett rétegek életmin ségét kívánja javítani.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a térség demográfiai és szociális helyzetének
alakulását. Részt vesz a szociális szolgáltatás tervezési koncepció
kidolgozásában. Összehangolja a szociális tevékenységeket és szolgáltatásokat.
Feltárja az egyén és a család életében jelentkez mentálhigiénés problémák okait.
Tájékoztatást nyújt tanácsadással, információnyújtással, szakmák és intézmények
közötti együttm ködés kialakításával kapcsolatokat épít. A meglév kapcsolatok
ápolásával közrem ködik, szervezési feladatokat vállal.
Gyermekjóléti feladatok – társulás által fenntartott intézmény által:
A Gyermekjóléti Szolgálat feladata a gyermek veszélyeztetettségének
megszüntetése, a védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok ellátása,

illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének el segítése. Szakmai
tevékenységünk során kapcsolatot tartunk els sorban a települések
önkormányzataival, illetékes gyámhivatalokkal, véd
kkel, házi orvosokkal,
TEGYESZ-el, oktatási intézményekkel, illetékes gyermekjóléti szolgálatokkal /a
jelz rendszer tagjaival/, Munkaügyi Központtal, a területi Foglalkoztatási
Információs Ponttal. Kiemelten fontos feladatunknak tartjuk, hogy a szociálisan
hátrányos helyzet rétegek perspektívát kapjanak, ennek érdekében speciális
programokra van szükség. Balatonmagyaród Község Önkormányzata családsegítést és a gyermekjóléti feladatokat - szociális alapellátást 2009. év
decembert l Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása által m ködtetett. A
Szociális Alapellátó Központ széles körben nyújt szervezett segítséget a
térségben él rászorulók rétegének. Ez a terület is átalakulás el tt áll, tehát
nagyon fontos, hogy az a cél és a feladatok szem el tt tartásával történjen.
Egészségügyi alapellátás: Hétközi és hétvégi központi orvosi ügyelet feladatának
ellátása.
- Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével megkötött ellátási szerz dés a
házi segítségnyújtás feladatainak ellátására az Önkormányzat közigazgatási
területén. Segítségnyújtást az igénybevev önálló életvitelének minél további
fenntartása érdekében – fizikai, egészségügyi, mentális, szociális szükségleteinek
megfelel en az igénybevev lakásán, lakókörnyezetében kell biztosítani.
- ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás tagjai a Nyugat-Balaton, Zala-folyó
medence nagytérség települési szilárdhulladékai kezelésének általános
megoldására
vállalkozta,
amely
környezetvédelmi
beruházási
terv
végrehajtásában kiemelten érdekeltek az érintett települések önkormányzatainak
képvisel -testületei.
- A balatonmagyaródi óvodás korú gyermekek részére az óvodai nevelés
feladatainak teljesítésére közoktatási megállapodás Zalakaros Város és
Zalamerenye Község Önkormányzataival.
- Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal, azzal a céllal jött létre, hogy
Zalakomár,
Balatonmagyaród,
Kisrécse
és
Zalasárszeg
Községek
Önkormányzata polgármesterei, vagy a jegyz feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyek döntésre való el készítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátása s közrem ködés az Önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami
szervekkel történ együttm ködésének összehangolásában.
Az önkormányzatok számára a társulások létrehozása, fenntartása azért célszer ,
mert a társulások a kiegészít állami támogatások igénybevételére jogosulttá válnak,
mely a társulások részére a közösen fenntartott intézmények költségtakarékosabb
ködtetését eredményezik.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenl ség szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat az Országos Területfejlesztési és
Területrendezési Információs Rendszer (a továbbiakban: TeIR) adatbázisból, valamint a helyi
nyilvántartásokból gy jtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait,
szakemberek tapasztalatait. Természetesen azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs és
nem is lehet, ott a 2011. évi népszámlálás adataiból indultunk ki.
A TeIR web alapú informatikai rendszer, amelynek szolgáltatásai az Interneten keresztül érhet ek
el. Az országos, területi (regionális, kiemelt térségi, megyei, kistérségi) és települési szervezetek a
TeIR egységes adatbázisához az alkalmazási rendszeren (felhasználói felületen) keresztül
csatlakoznak.

A TeIR adatbázisa általában 2011. évig tartalmazza az adatokat, ez azonban az egyes területenként
eltér lehet. Ahol volt saját információ, ott a 2012. évi adatokkal ki tudtuk egészíteni az egyes
táblázatokat. A 2011. évi népszámlálás adatainak a Központi Statisztikai Hivatal részér l történ
feldolgozása még nem történt meg, ezért ezen adatokat nem tudtuk felhasználni.
Egyes esetekben – pl. a mélyszegénységben él k száma – semmilyen adatforrás nem állt
rendelkezésre.
3. A mélyszegénységben él k és a romák helyzete, esélyegyenl sége
A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a
szegénységben él k, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek
következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehet ségekb l mind a tanulás, mind a
foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén.
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint: „Minden harmadik
ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan
mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos
helyzet térségekben él ket. A romák nagy többsége, mintegy 5-600 ezren (összlétszámuk a
becslések alapján kb. 750 ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. Ezért Magyarországon a
romák felzárkóztatását megcélzó politikát nem lehet elválasztani a szegénység elleni általános
küzdelemt l, a társadalmi és a gazdasági versenyképesség javításától.”
A romák esetében jellemz az, hogy még a halmozottan hátrányos helyzet csoportokon belül is
legkedvez tlenebb helyzetben lév khöz tartoznak.
A mélyszegénység viszonylag új, de napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom. Ezen
els sorban azt a jelenséget érthetjük, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt
élnek, és szinte esélyük sincs arra, hogy ebb l a helyzetb l, öner
l kitörjenek. Míg korábban az
öregkori szegénység volt a jellemz bb, napjainkban a gyermekeké vált azzá. Egyre többen
tartoznak a mélyszegények közé is. k azok, akik folyamatosan csúsznak lefelé a lejt n, s nincs
számukra visszaút.
Minden társadalom fokmér je, miképpen bánik a magára maradt emberekkel.
A településen az életet, lakhatást, gyermek, id skorú, bántalmazott n , vagy fogyatékkal él
személy ellátatlanságából ered azonnali beavatkozást igényl esélyegyenl tlenségi probléma
nincs. Ez természetesen nem jelentheti azt, hogy az önhibájukon kívül, vagy akár önhibájuk okán is
szerény vagy szegényes körülmények között él kre, elesettekre, bármi okból hátrányos helyzetben
él kre, az önkormányzat a kötelez , illetve önként vállalt feladatainak ellátása során fokozottan ne
figyelne. A munkahelyek hiánya, az elhelyezkedési esélyek rohamos csökkenése a szerény
körülmények között él emberek, családok rohamos lecsúszásához vezet.
A községben roma származású lakosok nagyon kis számban élnek, így a cigányság szegregációja,
illetve ellenük irányuló diszkrimináció sem jelentkezik.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A szegénység számos társadalmi tényez 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.

A lakosok szerény, de egyel re még elfogadható körülmények között élnek. Az elmúlt évtizedekben
kialakított otthonok fenntartása azonban ma már egyre nehezebb. Ennek legf bb oka a
nagymérték munkanélküliség. Az emberek többsége a korábban összegy jtött megtakarításait
feléli, újabb megtakarításokra nincs lehet ség. Sajnálatos módon a fiatalok nem tudnak segíteni az
id s szül knek, éppen ellenkez leg, a szül k segítik ki a fiatalokat. Szomorú, hogy jelenleg a
nyugdíj t nik a legbiztosabb bevételi forrásnak.
A lakosság pénzeszközökbe, értékpapírba fektetett megtakarításairól nincs adat. Az viszont az
id sek elmondásaiból kit nik, hogy k, ha szerény mértékben is, de takarékoskodnak, gondolván
arra, hogy egy haláleset a gyerekeiket a tragédián túl, anyagi megterheléssel ne sújtsa.
A településen 260 db lakóingatlan található. A családok kevés kivétellel saját tulajdonú családi
házban élnek. Néhány otthonban több generáció él együtt. A házak jövedelmi helyzett l, a
tulajdonosok igényét l, igényességét l függ en karbantartottak. A színvonal tekintetében nincs
nagy eltérés, egy-két, a helyi viszonyokhoz képest „gazdagabb” porta is van, de ezek sem a luxus
kategóriába tartoznak. A zártkert és üdül tulajdon nincs a településen.
Az önkormányzat adatbázisa szerint 166 db különböz gépjárm van a lakosság tulajdonában.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaer -piaci integráció
A foglalkoztatás és a munkavégzés a mindenki számára biztosítandó esélyegyenl ség kulcselemei, s
jelent sen hozzájárulnak a polgároknak a gazdasági, társadalmi és kulturális életben való teljes jogú
részvételéhez. Ennek ellenére a foglalkoztatási és a munkaer piacon a hátrányos megkülönböztetés
számos esetével találkozhatunk.
A KSH adatai alapján 2012. augusztus–októberben a munkanélküliek létszáma 481 ezer f (2011.
év hasonló id szakának adata: 470 ezer f ) a munkanélküliségi ráta 2012. augusztus–októberben
10,5%-os (2011. év hasonló id szakának adata: 10,6 ) volt. A férfiak munkanélküliségi rátája az
el
évhez képest nem változott, a n ké 0,6 százalékponttal csökkent. A munkanélküliek 47,5%-a
(2011. évben az éves átlag 52,9 %-a) egy éve vagy annál régebben keresett állást. A
munkanélküliség átlagos id tartama 18,7 hónap, ez egy hónappal kevesebb az egy évvel korábbinál.
Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége,
Nagykanizsa F u. 24. szám alatti telephelyen fogadja az álláskeres ket, a nem nyilvántartott
munkát keres ket. Minden esetben els dleges szempont, hogy az ügyintéz k az ügyfelek részére
megfelel állásokat keresnek és ajánlanak fel. Az ügyfélfogadáson megjelen ügyfelek száma,
naponta átlag 150-200 f . A Kirendeltség a munkaer -piaci képzések lebonyolításában, a képzési
lehet ségek felkutatásában, a pályaválasztási tevékenységben az intézményi és a piaci képz kkel
tart fenn kapcsolatokat. Ebben a munkáltatók is részt vesznek, amennyiben az igényeik alapján
munkaviszonyban állók, vagy felvételre kerül k el zetes képzéseit igénylik. A tanácsadás
keretében: munka-, pálya-, álláskeresési-, rehabilitációs és pszichológiai egyéni tanácsadáson való
részvételre van lehet ség.
A foglalkoztatás el segítésér l és a munkanélküliek ellátásról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.)
célja, hogy biztosítsa a munka és a foglalkoztatás szabad megválasztásához való jog gyakorlásának
el segítését, a foglalkoztatási feszültségek feloldását, valamint az álláskeres k 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 lév személyek feladatellátásba történ bevonását.
A helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott foglalkoztatási
feladatainak ellátása során
közfoglalkoztatást szervez,
figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását,

döntéseinek el készítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok
foglalkoztatáspolitikai követelményeit,
az állami foglalkoztatási szerv m ködési feltételeihez és fejlesztéséhez
támogatást nyújt.
A települési önkormányzat az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaer -piaci
helyzetének javítása érdekében közmunkaprogramot szervez. A foglalkoztatási kötelezettség
közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka (a továbbiakban együtt: az önkormányzat által
szervezett foglalkoztatás) biztosításával teljesíthet . Az önkormányzat által szervezett
foglalkoztatás id tartama legalább harminc munkanap, kivéve, ha az aktív korú nem foglalkoztatott
személyt alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatják. Az alkalmi munkavállalói könyvvel
közcélú munka keretében történ foglalkoztatásra abban az esetben kerülhet sor, ha a foglalkoztatás
els napjától számított hat hónapon belül a foglalkoztatás együttes id tartama eléri a harminc
munkanapot. A foglalkoztatás megszervezését az önkormányzat másik önkormányzattal létrehozott
társulás vagy más szerv útján is végezheti.
Közcélú munka keretében foglalkoztatható
a) a rendszeres szociális segélyt kérelmez igényjogosult,
b) a rendszeres szociális segélyben részesül ,
c) a települési önkormányzattal együttm köd aktív korú nem foglalkoztatott személy.
Balatonmagyaród esetében helyben, illetve a közelben munkahely csak kevés van. A legközelebbi
lehet ség Zalakaroson, illetve 25-30 km-re található. A térségben tervezett beruházásról, potenciális
munkalehet ségr l nem hallani.
Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2012-t l Kistérségi Start Mintamunka-program
keretében 7 f t foglalkoztat mez gazdasági projekt keretében. A megtermelt növények értékesítése
kevés sikerrel járt. A terményt az önkormányzati konyhán használják fel és a rászorulók részére
kiosztásra kerül. Országos közmunkaprogram keretében a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a munkanélküliek nagy részét foglalkoztatja. A
közmunkaprogramoknak köszönhet en, f ként a férfi munkanélküliek körében történt jelent s
csökkenés következtében ez az érték felére csökkent az elmúlt két évben. Aggodalomra adhat okot
a közmunkaprogram keretében történ foglalkoztatás megsz nése.
Az alábbi táblázatokba gy jtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás
el segítésér l és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.) és a Mötv-ben
foglalt feladatai alapján településünkre jellemz foglalkoztatottságot, munkaer -piaci lehet ségeket
elemzi az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböz korosztályok, illetve nemek
szerinti bontásban.
3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeres k száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti lakónépesség (f )
nyilvántartott álláskeres k száma (f )
év
2008
2009
2010
2011

férfi
175
173
161
164

163
113
155
161

összesen
338
286
316
325

férfi
16
18
20
17

%
9,1%
10,4%
12,4%
10,4%

18
20
17
4

%
11,0%
17,7%
11,0%
2,5%

összesen
34
38
37
21

%
10,1%
13,3%
11,7%
6,5%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Településünkön a munkanélküliek aránya és száma az alábbiak szerint alakult:
2008- ban a regisztrált álláskeres k száma 34 f , a munkavállalási korú lakónépesség 10,1 %-a.

2009- ben a regisztrált álláskeres k száma 38 f , a munkavállalási korú lakónépesség, 13,3 %-a.
2010- ben a regisztrált álláskeres k száma 37 f , a munkavállalási korú lakónépesség 11,7 %-a.
2011- ben a regisztrált álláskeres k száma 21 f , a munkavállalási korú lakónépesség 6,5 %-a.
Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzet ek közé sorolhatók az id sebb, nyugdíj el tt álló
korosztályok, a gyermekvállalást követ en a munkaer piacra visszatér n k, valamint a
megváltozott munkaképesség és fogyatékos emberek. Alacsony továbbá a 15–24 éves korosztály
munkaer -piaci részvétele is. A fiatalok távolmaradását f ként az oktatási, képzési id
meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor jelent sen megn tt az iskola befejezése utáni
munkahelykeresés ideje is. A pályakezd fiatalok elhelyezkedését els sorban a munkalehet ségek
száma, a nem megfelel szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség
befolyásolja. Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaer piac elvárásai
ma már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböz személyes
kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak.
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
2008
2009
2010
nyilvántartott álláskeres k száma
34
38
37
összesen
1
1
2
20 éves és fiatalabb
%
2,9%
2,6%
5,4%
6
5
3
21-25 év
% 17,6%
13,2%
8,1%
4
8
8
26-30 év
% 11,8%
21,1%
21,6%
4
4
2
31-35 év
% 11,8%
10,5%
5,4%
4
4
3
36-40 év
% 11,8%
10,5%
8,1%
2
4
4
41-45 év
%
5,9%
10,5%
10,8%
4
1
1
46-50 év
% 11,8%
2,6%
2,7%
9
8
11
51-55 év
% 26,5%
21,1%
29,7%
0
3
2
56-60 év
%
0,0%
7,9%
5,4%
0
0
1
61 év felett
%
0,0%
0,0%
2,7%

2011

2012

21

0

0
0,0%
2
9,5%
3
14,3%
3
14,3%
1
4,8%
1
4,8%
1
4,8%
4
19,0%
6
28,6%
0
0,0%

#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########
#########

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
A regisztrált munkanélküliek korcsoport szerinti megosztása szerint a legtöbb munkanélküli az 56
év feletti és a 30 év alatti korosztályból kerül ki. Helyben kevés munkalehet ség van. A
munkahelyüket elveszít id sebb emberek nehezen tudnak elhelyezkedni.
A 180 napnál régebbi munkanélküliek aránya 2008. évt l folyamatosan emelkedett a n k esetében,
míg a férfiaknál ez az arány 2011. évig csökken értéket mutat.

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya
nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli
180 napnál régebben regisztrált munkanélküli
év
%
2008
2009
2010
2011

férfi
18
20
17
4

16
18
20
17

összesen
34
38
37
21

2
3
9
12

férfi
8
7
4
3

összesen
10
10
13
15

12,5%
16,7%
45,0%
70,6%

férfi
44,4%
35,0%
23,5%
75,0%

összesen
29,4%
26,3%
35,1%
71,4%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Információ nem áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a foglalkoztatás területén hátrányos
megkülönböztetés történt volna faji, nemi, vagy fogyatékossági alapon. A kiválasztási
szempontoknál nem szerepelnek ezen tényez k.
Az iskolai végzettség vizsgálata azt mutatja, Balatonmagyaródon a munkanélküliek közül
nagyszámú csoport a nyolc általános iskolai végzettséggel, vagy annál magasabb végzettséggel
rendelkezik.
3.2.4. számú táblázat - Pályakezd álláskeres k száma és a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek száma
Nyilvántartott pályakezd álláskeres k száma
év
2008
2009
2010
2011

férfi
35
33
28
29

37
39
37
38

összesen
72
72
65
67

Férfi
1
2
2
2

%
2,9%
6,1%
7,1%
6,9%

1
1
1
0

%
2,7%
2,6%
2,7%
0,0%

összesen
2
3
3
2

%
2,8%
4,2%
4,6%
3,0%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az elmúlt években is többször is
módosították, melynek el írásait a Képvisel -testület a szociális igazgatásról szóló 5/2000.(V.12.
önkormányzati rendeletébe épített be.
Az aktív korúak ellátásának körében megállapított rendelkezésre állási támogatást felváltotta a
bérpótló juttatás, majd a foglalkoztatást helyettesít támogatás, amelynek feltételei folyamatosan
átalakulnak. Alapvet módosítás, hogy a juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A
két felülvizsgálat között eltelt id ben minden támogatottnak legalább 30 nap munkaviszonyt kell
létesítenie, olyan módon, hogy az igazolható legyen a felülvizsgálatkor. Erre lehet sége van több
módon. Nyílt munkaer piacon folytat keres tevékenységet, egyszer sített foglalkoztatottként létesít
munkaviszonyt, háztartási munkát folytat, munkaer -piaci programban vesz részt, közérdek
önkéntes tevékenységet folytat, vagy közfoglalkoztatásban vesz részt.
Rendszeres szociális segélyre lehet jogosult, aki egészségkárosodott, vagy aki a rá irányadó
nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölt, vagy 14 év alatti gyermeket nevel és a településen nincs

biztosítva a gyermek napközbeni ellátása. A rendszeres szociális segély 90%-ban fedezett ellátási
forma, a foglalkoztatás helyettesít támogatás csak 80%-ban.
Az aktív korúak ellátásában részül knek továbbra is el írás a munkaügyi központokkal való
együttm ködés, míg az egészségkárosodott személyek kivételével a rendszeres szociális segélyre
jogosultak az arra kijelölt szervvel, a Szociális Alapellátó Központtal kötelesek együttm ködni. A
megállapodás els dleges célja olyan szolgáltatások biztosítása, amely a munkaer piacra történ
visszahelyezést segíti. A beilleszkedést el segít program a munkanélküliség káros hatásait segített
enyhíteni. Az anyagi helyzet romlásának következményeként a munkanélküli emberek kapcsolatai
besz kültek, megváltozott énképük és életvitelükben is izolálódtak. Az anyagi nehézségek
konfliktusokat idéznek el a munkanélküliek családjában.
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesül k száma
15-64 év közötti lakónépesség
év
segélyben részesül k f
száma
2008
338
2009
286
2010
316
2011
325
2012
328
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3
5
2
3
1

segélyben részesül k %
0,9%
1,7%
0,6%
0,9%
0,3%

A 15-64 közötti lakónépesség 2 %-át a segélyezettek száma nem éri el. Az álláskeres részére
álláskeresési ellátásként álláskeresési járadék, nyugdíj el tti álláskeresési segély, valamint
költségtérítés jár. Az álláskeresési járadék maximum 90 nap lehet, a munkaer -piaci járulékalap 60
%-a, legfeljebb a minimálbér 100 %-a.
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma
nyilvántartott
álláskeresési járadékra
álláskeres k száma
jogosultak
év
%
2008
2009
2010
2011
2012

30
36
27
28
21

3
5
2
3
1

10,0%
13,9%
7,4%
10,7%
4,8%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Az aktív korú lakosságot alapul véve, meglehet sen alacsony az álláskeresési ellátásban részesül k
száma. A munkanélküliek számához viszonyítva pedig kis arányban vannak jelen az álláskeresési
járadékban részesül k. Jogszabályváltozásnak köszönhet en, az ellátás maximális id tartama az
elmúlt években 270 napról 90 napra csökkent, így az érintetteknek a korábbi id szak harmada alatt
kell, hogy újabb munkahelyet találjanak, vagy jövedelem nélkül maradnak.

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

év

rendszeres
szociális
segélyben
részesül k
15-64
évesek %ában

Foglalkoztatást helyettesít
támogatás (álláskeresési
támogatás)

2008
8
2,36
0
2009
1
0,35
3
2010
1
0,32
2
2011
3
0,92
2
2012
1
0,3
2
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

munkanélküliek
%-ában

0
8,3
7,4
7,14
9,52

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

Azoknak a száma, akikt l
helyi önkormányzati
rendelet alapján
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Településünkön családi segélyezés van, a segélyek célzottak és általában természetbeni juttatásként
kerülnek megállapításra.
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
fellelhet
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segít támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra
vonatkozó egyéb jellemz ket, els sorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Balatonmagyaródi lakosok saját tulajdonú családi házakban élnek. A 260 házból kb. 50 üresen áll.
A lakók kihalnak, az örökösök a házak csak kevés hányadát szeretnék megtartani, a többségük
értékesíteni szeretné. Az ingatlanárak nagyon alacsonyak. Számos külföldi, kezdetben német és
osztrák, majd holland és orosz vásárolt ingatlant a településen. Közülük többen egész évben a
településen él, de még mindig több azok száma, akik évi 2-3 hetet töltenek csak a településen.
Balatonmagyaródon hajléktalan személy nincs, az önkormányzatnak bérlakás-állománya, szociális
lakhatásra és egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanja nincs.
Az Önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt helyi támogatással nem tud segítséget nyújtani
azoknak, akik a településen házat, lakást vásárolnak, építenek vagy lakásukat korszer sítik,
felújítják.
Balatonmagyaród Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
többször módosított 1993 évi III. törvény (továbbiakban Szt.) rendelkezései alapján normatív
lakásfenntartási támogatást nyújt az arra jogosult személynek.
2011- ben a Szt. alapjaiban megváltoztatta a támogatás feltételrendszerét, jelent sen megemelve az
egy fogyasztási egységre jutó jövedelem összegét. Az összeg megemelése nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy a támogatásból korábban kizárt személyek is hozzájuthassanak ehhez az ellátási
formához. A helyi lakosok rászorultságtól függ en lakásfenntartási támogatást igényelhetnek.
A településen adósságcsökkentési támogatásról nem alkotott rendeletet az önkormányzat.
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3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Balatonmagyaród szegregált lakókörnyezetben nem élnek emberek.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A településünkön él állampolgárok a közszolgáltatások többségét helyben eléri. Az Önkormányzat
minden kötelez feladatát ellátja.
A népesség egészségügyi helyzetére jellemz , hogy egyes népbetegségek, mint a magas vérnyomás,
a szív- és érrendszeri elváltozások 2009. évben a népesség 22,8%-át érintette, 2011. évben ez a
szám 29,6% -ra változott. Az emészt szervi és az anyagcsere betegségek aránya is magas. A
háziorvosi egészségügyi statisztikák alapján megállapítható, hogy az ún. belgyógyászati
megbetegedések fordulnak el leggyakrabban (magas vérnyomás, különböz szívbetegségek,
anyagcsere-kórképek, cukorbetegség, rosszindulatú daganatok). A gyermekek esetében továbbra is
az asztma (26,7%), az általános immunrendszer elváltozásai (20,5%), a b r speciális
immunrendszerének gyulladásos állapota (19,1%), valamint a táplálkozási és anyagcsere
megbetegedések a legjellemz bbek (15,4%).
Az egészségügyi ellátás színvonalasan biztosított az alapellátás körébe tartozó települési
önkormányzati feladatok tekintetében:
háziorvosi ellátás,
fogorvosi alapellátás,
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (feln tt, gyermek),
véd
i ellátás,
iskola orvosi ellátás.
A háziorvosi ellátás biztosítása érdekében Balatonmagyaród község közigazgatási területe
Zalakomár község I-es számú háziorvosi körzetéhez tartozik. A háziorvos heti két alkalommal
rendel a településen. Alapellátási tevékenysége elég széles sprektumu. Acut betegek ellátása a
rendel ben és a rendel n kívül. Idült betegek ellátása és gondozása. Szaktanácsadás,

egészségnevelés, hatósági feladatok, keres képtelenség elbírálása, különböz igazolások kiadása,
iskolaorvosi tevékenység. Balatonmagyaród feln tt lakossága körében vezet betegségcsoport a
szív- érrendszeri megbetegedés, valamint a cukorbaj, sok a daganatos megbetegedés és egyre több a
psychés zavar. A fiatalabb korosztályban is szaporodik a kalóriatöbblet miatti elhízottak száma és a
mentális és viselkedészavarok. 2012. évi betegforgalom nagysága a háziorvosi körzetben 13.562 f
volt, havi bontásban 1.130 f /hónapot jelent.
A fogorvosi ellátás biztosítása érdekében Balatonmagyaród község közigazgatási területe
Zalakomár fogorvosi körzetéhez csatlakozik. Balatonmagyaródon a fogorvosi tevékenységet külön
megállapodás alapján Zalakomár község fogorvosi körzetének fogorvosa látja el.
A településen fogorvosi rendel nincs, a fogorvos a zalakomári rendel ben látja el a
balatonmagyaródi betegeket is.
A fogászati járóbeteg-ellátás f bb tevékenységei:
- konzerváló fogászat (az él szuvas fogak ellátása, a már elhalt,de még
megmenthet , esztétikailag, prothetikailag fontos fogak konzerválása),
- szájsebészet (már menthetetlen, az álcsontok gyulladását veszélyeztet ,
prothetikailag alkalmatlan, nagy fájdalmat okozó, vagy akár gócot fenntartó
radixok eltávolítása),
- iskolafogászat (preventio),
- prothetika (hiányzó fogak pótlása),
- parodontológia (nyálkahártya-betegségek tudománya).
A fogorvosi rendelésen 2012. évben megjelent személyek száma 1132 f volt.
A zalakomári véd

látja el Balatonmagyaródon a véd

i feladatokat.

Az egészségügyi ellátás kapcsán szó kell ejteni a közgyógyellátásra való jogosultságról, mely a
szociálisan rászorult személyek részére- egészségi állapotuk meg rzéséhez és helyreállításához- az
egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzációjára szolgál. Három jogcímen
kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: alanyi jogon, normatív alapon, méltányossági alapon.
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási
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Közgyógyellátási igazolványban részesül k száma évr l-évre kevesebb. Az ellátottak számának
csökkenése arra vezethet vissza, hogy a jogosultsági feltételként meghatározott jövedelemhatár
évek óta nem változott, az ellátásban részesül k – f ként nyugdíjasok – jövedelme emelkedett.
Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó
részére biztosított anyagi hozzájárulás.
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Ápolási díj megállapítása iránti kérelem csak elvétve került benyújtásra. Az id sek ápolása családon
belül megoldott, illetve a szomszédos településen m ködött szociális otthon jelent megoldást. Egyre
több esetben az intézményi ellátás igénybevételére kerül sor.
Az alanyi és normatív ápolási díj folyósítása a jogszabályváltozásoknak köszönhet en már a járási
hivatalokhoz tartozik, az önkormányzat méltányos alapon megállapítható ápolási díjat
megszüntette, mivel ezzel kapcsolatos költség teljes egészében az önkormányzatot terheli.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény kötelez feladatként
el írja a szociális támogatási rendszer biztosítását, valamint az alapszolgáltatások (falugondnoki
szolgálat, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelz rendszeres házi segítségnyújtás,
közösségi ellátások, támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás) m ködtetését. Az
önkormányzat önként vállalt feladatként – a jelentkez igényeket kielégítve – ellátja a falugondnoki
szolgáltatást is.
A házi segítségnyújtást és a jelz rendszeres házi segítségnyújtást a Magyar Vöröskereszt gondozója
látja el, az igénybevev k száma: 9 f
Az étkeztetést igénybevev k száma: 28 f (a szociálisan rászorultakról való gondoskodás legalább
napi egyszeri meleg étel biztosításával). Ebéd lakásra kiszállítása a falugondnoki busszal történik
valamennyi igényl részére. A szolgáltatást az egészségi állapotuk miatt étkezésükr l nem vagy
csak részben képesek gondoskodni, illetve a 62 év felettiek vehetik igénybe. Az önkormányzat az
étkeztetést a településen 1993. évben felújított saját konyhával oldja meg a szociális étkeztetést
igényl k számára. Továbbá a településen él k közül bárki igénybe veheti a szolgáltatást. Mivel a
konyhában naponta csak egyfajta ebéd készül, ezért fokozottan kell figyelni az egészséges
táplálkozásra. Az étrendet a körzeti orvos áttekinti, ha szükséges javaslattal él. Amennyiben az
étlapot megfelel nek ítéli, aláírásával hagyja jóvá.
A falugondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzet , szolgáltatáshiányos kistelepülések és tanyák
esélyegyenl ségének növelése, az ott él k életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való
hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének el segítése, a települések szolgáltatási
funkcióinak b vítése, közösségfejlesztés, valamint a jobb életmin ség elérése. Igény szerint a
kistérségi közlekedési szolgáltatásokban való részvétel.
Ezen f célok tekintetében a település a falugondnoki szolgálat létrehozásával, m ködtetésével és
fenntartásával a következ ket kívánja elérni:
a település demográfiai, társadalmi hanyatlásának megállítása, e folyamat visszaszorítása, a
település népességmegtartó erejének növelése;
a település és a lakosság elszigeteltségének mérséklése;

a lakosság életfeltételének javítása, a településen a jobb életmin ség elérése;
a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás el segítése;
az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások kiépítésének és m ködtetésének
el segítése;
a településre nézve kedvez gazdasági folyamatok elindítása;
a települési funkciók b vítése;
a közösség fejlesztése, a helyi társadalom és civil szféra er sítése;
helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szint igények
kielégítése;
az esélyegyenl ség feltételeinek megteremtése, javítása.
A szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre: a településen életvitelszer en tartózkodó lakosság,
amely szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete
alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válik a falugondnoki szolgáltatás igénybevételére.
A falugondnoki szolgáltatás valamennyi eleme térítésmentes.
A falugondnoki szolgálat segítségével minden els és harmadik hét szerdáján laborba szállítja az
érintetteket, napi szinten az óvodásokat az intézménybe. Az id s, mozgásukban korlátozott, illetve
önálló közlekedésre képtelen személyek számára, szükség szerint betegszállító igényelhet .
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokat nyújtó intézmény (ápolást,
gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmény és egyéb speciális ellátást nyújtó intézmény) a településen nincs.
A településen célzott korosztály számára kétévente rendszeresen van mammográfiai
sz vizsgálat, melyet az érintettek igénybe is vesznek, hiszen ez az egészségügyi szolgáltatás
Nagykanizsai Kórházban történik, igény esetén a szállítás a falugondnoki busszal történik.
Sajnálatos, hogy a hosszú évtizedeken keresztül szintén helybe érkez tüd sz
mára megsz nt.
A kisgyermekek és iskoláskorú gyermekek számára kötelez sz vizsgálatok véd
, háziorvos,
gyógy-testnevel és fejleszt gyógypedagógus bevonásával rendszeresen megtörténik. A 0-2 éves
korú gyermekek évenkénti státusz vizsgálata véd
, orvos bevonásával, az iskolás korú
gyermekek (2-4-6 évfolyam) kötelez sz vizsgálata véd
, orvos bevonásával, az iskolai
gyógytestnevelésbe sorolás véd
, orvos, gyógypedagógus bevonásával történik.
Elmondható, hogy az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki
számára elérhet . E tekintetben hátrányos megkülönböztetés, az egyenl bánásmód követelmények
megsértése a szolgáltatások nyújtásakor senkit nem érhet. Néhány esetben kellett felhívni a
figyelmet arra a lehet ségre, hogy vegyék igénybe legalább a szociális étkeztetést, mert csak így
jutottak rendszeres meleg ételhez. Többeknek fizikai állapota, betegsége miatt a f zés nehezére
esik.
Az egészséges életmód szerves része a sportolás is, mely a helyi lehet ségek tekintetében település
minden lakója számára elérhet .
A településen nincs sportcsarnok, van azonban az önkormányzat által karbantartott füves
futballpálya és egy aszfaltozott kézilabdapálya. M ködik a településen Sport Egyesület, melynek
keretében lehet ség nyílik testépítésre, karatéra, torna-és tánctanulásra. Az épületeket az
önkormányzat biztosítja az egyesület részére.
Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az
egyenl bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
A közösségi élet színterei: a lakóközösségek, a munkahelyek, önkormányzati intézmények, a
templom, a civil szervezetek. Településünk kedvez természeti adottságokkal, értékekkel
rendelkezik.
A civilszervezetek rendszeres üléseinek a M vel dési Ház ad otthont, ahol rendezvényeiket is
megszervezhetik. Azok számára, akiknek otthonában nincs internet hozzáférés szintén a
vel dési Házban vehetik igénybe ezt a szolgáltatást.
A helyi közösségi szolidaritásnak szép példái vannak a településen. Adományozásból összegy lt
pénzek is segítették pl. az els és második világháborús emlékm állítását, a templom felújítását. A
zoltószertár építése során is egy emberként fogott össze a falu lakossága és a helyi vállalkozók.
Az épület társadalmi munkával épült.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenl ségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
A magyarországi romák kétségkívül az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportjai közé
tartoznak. A mintegy 6-700 ezres roma népesség négyötöde él létminimum alatt, többségük
társadalmi és fizikai értelemben is szegregált, vagy szegregálódó településeken, településrészeken,
lakáskörülményeik évtizedekre vannak a magyarországi átlagtól, oktatási és munkaer -piaci
esélyeik többtízszer alacsonyabbak a nem romákénál, egészségügyi helyzetük katasztrofális.
Tapasztalataink szerint körükben a rizikófaktorok közül a dohányzás, a magas vérnyomás, valamint
táplálkozási problémák, és a prevenció hiánya egyértelm en az egészségi állapotot befolyásoló
tényez nek bizonyulnak. Tapasztalataink szerint a romák nagy része az ingyenes egészségügyi
ellátást sokkal ritkábban veszik igénybe.
Nem áll rendelkezésünkre adat arra vonatkozóan, hogy a településen hány f vallja magát roma
nemzetiséghez tartozónak. A községben roma nemzetiségi önkormányzat nem m ködik.
A településen mélyszegénységben él knél és romáknál problémát jelent a generációkon keresztül
fennálló problémák átörökl dése.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehet ségek meghatározása.
A szegénység, az elszegényedés folyamatának felszínre kerül problémái között a lakosság
munkaer -piaci helyzete, a munkanélküliségb l ered problémák, valamint a generációkon
keresztül fennálló problémák átörökl dése szerepel.
A mélyszegénységben él k és a romák helyzete, esélyegyenl sége vizsgálata során kerületünkben
beazonosított problémák
fejlesztési lehet ségek
Településen a munkanélküliséget nagy arányban A közfoglalkoztatásban lév ket visszahelyezni
els dleges
munkaer piacra,
egyéni
segítette a közfoglalkoztatás lehet sége, de az az
id sebb korosztály, vagy a pályakezd knél a vállalkozások el segítése, szociális szövetkezet
lehet ségének átgondolása, képzések és
munkanélküliség lehet sége jelen van.
átképzések szervezése a TKKI és a Munkaügyi
Központ segítségével.
A településen mélyszegénységben él knél és Szemléletváltás az oktatás, foglalkoztatás,
romáknál problémát jelent a generációkon egészséges életmód, életvezetés területén.
Életmód vezetési tréning tartása. Információs
keresztül fennálló problémák átörökl dése.
napok tartása a területen lév szakemberek
bevonásával.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenl sége, gyermekszegénység
Magyar Országgy lés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ
Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a Gyermekeknek
2007-2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum f célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és
családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejl dési esélyeit. Ez minden gyermekre kiterjed, de
azokra a gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a legjobban sérülnek.
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemz i (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
A település teljes lakosságszáma 2012. évben 500 f , amelyb l a 0-14 korú gyermekek száma 40 f .
Az élve születések száma jóval alacsonyabb, mint a halálozások száma, így megállapítható, hogy a
természetes szaporodási mutatónk, jelenleg még mínuszban van, mely folyamatot megállítani, a
gyermekvállaláshoz szükséges kedvez feltételeket településünkön megteremteni a lakossággal
közös cél kell, hogy legyen.
Fontos célkit zése önkormányzatunknak az is, a fiatalokat a településünkön megtartsa, mely
célkit zést szem el tt tartva a helyi rövid, közép és hosszú távú stratégiáink f szempontja ezen
törekvés megvalósításának eszközeinek megteremtése.
4.2 Szegregált, telepszer lakókörnyezetben él gyermekek helyzete, esélyegyenl sége
A településen nem él szegregált, telepszer lakókörnyezetben gyermek.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet , valamint fogyatékossággal él
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek
nevelésében, megfelel támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít. A helyi
rendszer további jellemz je, hogy a veszélyeztetettség megel zését szolgálja. A megel
tevékenység a köznevelési, egészségügyi, szociális, közm vel dési és sport intézményhálózaton
keresztül (esetenként civil szervezetek bekapcsolódásával) valósul meg, és az egyes ágazatok
együttm ködésén alapul. Településünkön a gyermekvédelmi alapellátások kiépültek.
A helyi gyermekvédelemben dolgozó szakemberek tapasztalata szerint nem változott az a
tendencia, hogy a veszélyeztetettség okai között kimagaslóan a szociális helyzet a meghatározó:
A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjed intézkedéseket igényel. Az
egyes részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális és
gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épül
intézkedéseit kell meghozni, amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az esélyek
javításában. A szegénységben vagy szegénység kockázatával él gyermekek sajátos csoportját
alkotják a fogyatékos gyermekek. A fogyatékos gyermeket nevel családok helyzete az átlagosnál
sokkal nehezebb, különösen a halmozottan fogyatékos gyermeket nevel családok esetében
figyelhet meg.
Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejl dése bármely ok folytán
veszélybe került, a települési önkormányzat jegyz je - 2012. december 31-ig tartozott hatáskörébe védelembe vette a gyermeket. A gyermekek védelme a gyermek családban történ nevelkedésének
el segítésére, a veszélyeztetettségének megel zésére, megszüntetésére szolgál.
A gyermekek védelmét:

-

pénzbeli és természetbeni ellátások,
személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások,
személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások,
gyermekvédelmi gondokoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések,
az ellátások, intézkedések megtételének ellen rzése, adatok kezelése

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

védelembe vett 18 év
alattiak száma

Megsz ntetett esetek száma a
18 év alatti védelembe vettek
közül

veszélyeztetett kiskorú gyermekek
száma

2008

0

0

0

2009

0

0

0

2010

2

2

0

2011

1

1

0

2012

2

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Balatonmagyaródon 53 f (0-18 év közötti) gyermek él. A fenti táblázat adataiból látható, hogy a
településen az elmúlt öt évben kevés esetben került sor védelembe vételre. Az okok között az
iskolai mulasztás, illetve a szül k magatartása, a gyermekek elhanyagoltsága szerepelt. A
védelembe vétel során meghatározott magatartási szabályokat a legtöbb esetben sikerült az
érintetteknek teljesíteni, így a védelembe vételt a felülvizsgálatot követ en sikerült megsz ntetni.
A környezet és a szakemberek odafigyelése, a jelz rendszer azonnali, több lábon álló m ködésének
szinten tartása, javítása elengedhetetlen. Az évek során szoros együttm ködés alakult ki a Szociális
Alapellátó Központtal, melynek munkatársai nagy segítséget jelentenek a gyermekvédelemben.
Elmondható, hogy a lakosság létszámához képest nem magas a védelembe vett gyermekek száma.
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

év

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek
száma

Ebb l
tartósan
beteg
fogyatékos
gyermekek
száma

Kiegészít
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek
száma

Ebb l tartósan
beteg
fogyatékos
gyermekek
száma

Rendkívüli
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek száma

2008

12

0

0

0

8

2009

9

0

0

0

0

2010

11

0

0

0

0

2011

11

0

0

0

0

2012

8

1

0

0

3

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

A fenti táblázatból látható, hogy kiegészít gyermekvédelmi kedvezmény nem volt a településen. A
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül k száma magasabb, ez az ellátási forma a
nyugdíjminimumhoz viszonyított egy f re es havi jövedelem összege és a vagyoni helyzet
függvényében állapítható meg. A rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben akkor részesülhet a
gyermeket nevel család, ha id szakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást
veszélyeztet rendkívüli élethelyzetbe került.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a szociálisan rászoruló kiskorúak vagy közoktatási
intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása,
formái:
- gyermekétkeztetés normatív kedvezmény,
- pénzbeli támogatás,
- külön jogszabály szerint egyéb kedvezmény.
Nyári gyermekétkeztetésre nem került sor.
A településen halmozottan hátrányos helyzet megállapítására nem került sor.
Balatonmagyaród Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be játszótér kialakítására. A szül i
igényként merült fel egy gyermekklub létrehozása. A játszótér kiépültével lehet ség adódna arra,
hogy ez a kezdeményezés megvalósuljon. Óvoda és általános iskola hiányában a gyermekek
közösségi élete nem megoldott, eltávolodnak egymástól. A gyermekklub megvalósítása javítaná a
közösségi életet.
4.4 A kiemelt figyelmet igényl gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal él gyerekek
közoktatási lehet ségei és esélyegyenl sége
Általános iskolai oktatási és óvodai nevelési intézmény nincs a településen. A diákok Zalakarosi,
Galamboki, Zalakomári illetve Nagykanizsai oktatási intézménybe járnak. Az óvodai ellátást pedig
a zalakarosi óvoda biztosítja, de el fordult, hogy más település pl.: Zalakomári óvodába íratták be a
szül k gyermeküket.
A kompetencia alapú óvodai nevelés elemei a zalakarosi óvodában:
- a gyermek egyéni és életkori sajátosságaihoz, fejl dési üteméhez igazodó fejlesztés
- a játék a gyermek legelemibb pszichés szükséglete
- az óvodában komplex nevelés folyik
- tapasztalatok, cselekvés útján megszerzett ismeretek
- az anyanyelvi nevelés kiemelt szereppel bír
- a gyerekek számára biztonságot nyújtó szokásrendszer kialakítása, csoporttal való
Együtt m ködés igényének kialakítása
- egészséges életvitel, egészséges életmód iránti igény kialakítása
- az óvodáskorú gyermekek környezettudatos viselkedésének megalapozása
- munka jelleg tevékenységek végzése játékos elemekkel ötvözve
- a családból való befogadás rendszere, az óvodába való beszokás segítésére
- a bölcsödéb l való befogadás elemei
- az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése
- környezeti nevelés, környezettudatos magatartásformálás, zöld szemlélet
Gyógypedagógiai tevékenységük: az enyhe értelmi fogyatékosságból, gyermekkori autizmusból, a
beszédfogyatékosságból, a megismer funkciók vagy a viselkedés fejl désének organikus okokra
visszavezethet tartós és súlyos rendellenességéb l, a megismer funkciók viselkedés fejl désének
nem organikus okokra visszavezethet tartós és súlyos rendellenességéb l fakadó hiányzó vagy
sérült funkciók helyreállítására, újak kialakítására irányul.
Ezt a munkát gyógypedagógus végzi a szakért i bizottság által el írt heti id tartamban.

Fejleszt pedagógiai tevékenységük: a megel zést és a tanuláshoz szükséges pszichés funkciók
fejlesztését a sérült funkciók javítását, az esetleges hiányzó funkciók pótlását szolgálja. Megel zi
vagy csökkenti azokat a tanulási nehézségeket, amelyek a lassúbb érés vagy egyéb okok miatt
késlelteti a gyermekeket.
Formái: egyéni ill. kiscsoportos pedagógiai foglalkozás
A munkát szakképesített fejleszt pedagógus látja el.
A beszédhibák javításával utazó logopédus foglalkozik.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehet ségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenl sége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehet ségek

település
központjában
EMVA
A településen iskola és óvoda hiányában a A
gyerekek közösségi élete nem megoldott. A falumegújítás pályázaton kiépítésre kerül egy
új játszótér. A játszótér közelében lehet ség
gyermek eltávolodnak egymástól.
adódna egy gyermekklub szervezésére.
5. A n k helyzete, esélyegyenl sége
5.1 A n k gazdasági szerepe és esélyegyenl sége
A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést több jogszabály is tiltja, ezek között is kiemelt
szerepet foglal el az Alaptörvény és a Munka Törvénykönyve.
Ugyanakkor a n k és férfiak között a társadalmi élet minden területére kiterjed egyenl tlenség
természetének, okainak feltárását nem írja el jogszabály. A n k között is kiemelten hátrányos
helyzetben vannak
1. a 45 év feletti n k a változó képzettségi követelmények,
2. a pályakezd k a szakmai tapasztalat hiánya,
3.a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt.
A n k esélyegyenl ségének jogi alapvetései, miszerint
- a n k és férfiak egyenjogúak, egyenl jogok illetik meg ket minden polgári, politikai, gazdasági,
szociális, kulturális jog tekintetében,
- a n ket a férfiakkal egyenl bánásmód illeti meg a munkavállalás, szakképzés, el meneteli
lehet ségek, valamint a munkafeltételek terén,
- szociális biztonság területén.
A munkaviszonnyal, a munka díjazásával kapcsolatban érvényesülnie kell az egyenl
bánásmódnak. A n k tekintetében figyelemmel kell lenni a védett tulajdonságokra: nem, családi
állapot, anyaság és terhesség tekintetében.
A településen a munkanélküliek száma a n knél magasabb, mint a férfiaknál. A munkanélküliség
ként az 50 év feletti n esetében fordul el nagyobb számban.
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a n k körében
év
2008
2009
2010

Munkavállalási korúak száma
férfiak
163
113
155

k
175
173
161

Foglalkoztatottak
férfiak
145
93
138

Munkanélküliek
k

159
155
141

férfiak
18
20
17

k
16
18
20

2011
161
164
Forrás: TeIr és helyi adatgy jtés

157

147

4

17

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

véd
k
száma

0-3 év közötti
gyermekek
száma

átlagos
gyermekszám
véd
nként

2008

1

9

9

2009
2010
2011

1
1
1

10
13
13

10
13
13

2012

1

13

13

Forrás: TeIR és helyi adatgy jtés

A közfoglalkoztatásnak köszönhet en a munkavállalási korú férfiak körében kevesebb lett a
munkanélküli, mint a n k körében. Képzéssel, átképzéssel lehet ség kaphatnának arra, hogy minél
többen visszakerüljenek az els dleges munkaer piacra.
5.2 A munkaer -piaci és családi feladatok összeegyeztetését segít szolgáltatások (pl.
bölcs dei, családi napközi, óvodai fér helyek, fér helyhiány; közintézményekben rugalmas
munkaid , családbarát munkahelyi megoldások stb.)
A kisgyermeket nevel n k és férfiak esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvet en rontják.
Bölcs de, családi napközi nincs a településen. Az óvodás korúakat a 15 km-re lév Zalakarosi
óvodába szállítja a falugondnoki busz.
A n k elhelyezkedése szempontjából fontos tényez , hogy a gyermekek napközben ellátása
megoldott legyen.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A család-és n védelmi gondozás célja, hogy a gyermekvállalás optimális biológiai és pszichés
körülményeit el segítése a fogamzás el tti gondozás és a genetikai tanácsadás, valamint a
termékenységi ciklus alatti gondozás alapján (a várandós anya gondozása, a magzat születés el tti
gondozása, a gyermekágyas és szoptató anya gondozása). A községben a véd
segíti ezt
a fajta a gondozást. A véd
nem csak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi,
hanem a kismama gyakorlati és lelki segítése is feladata. Szoros kapcsolatban áll a családokkal,
rálátása van a gyermek családi körülményeire. Kapcsolatot tart a kisgyermekellátó intézményekkel,
gyermek/házi orvossal.
A településen az el
években (2008, 2009) nem volt, aki 18. életévének betöltése el tt szült.
5.4 A n ket ér er szak, családon belüli er szak
Az önkormányzatnak nincs tudomása családon belüli er szakról. Nagyon nehéz sok esetben
feltárni az ilyen jelleg problémákat, akár család, akár párkapcsolat esetében. Épp a n k azok, akik
a lehet legtovább próbálnak úgy tenni, mintha mi sem történne, ezzel nehezítve a probléma
megoldását. A település kicsi, mindenki, mindenkit ismer és a súlyos bántalmazás hamar kiderül.
Természetesen a kisebb bántalmazást, vagy lelki terrort sem szabad figyelmen kívül hagyni, és

szigorúan fel kell lépni ellene A Családsegít Szolgálathoz fordulhat, aki ilyen jelleg atrocitás ért,
továbbá rend rségi feljelentést lehet tenni.
Az önkormányzat támogat n i érdekeket, jogot véd , áldozatokat segít szolgáltatást,
terhesgondozást.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehet
otthona)

szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti

A rendszerváltás éveiben, egyre több igény merült fel, gazdasági okok és családi konfliktusok miatt,
hajléktalanná vált anyák és gyermekeik, együttes elhelyezésére.
A családok átmeneti otthona a gyermekvédelmi alapellátások rendszerébe tartozik. F profiljuk az
anyaotthoni elhelyezés. Az 1997. évi XXXI. Törvény kimondja, hogy „Az otthontalanná vált szül
kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhet el a gyermek és szül je, ha az
elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és emiatt el kellene választani a gyermeket a
szül jét l”
Az Anyaotthonok els dleges feladata a prevenció, a gyermek állami gondozásba vételének
megakadályozása.
A község önállóan ilyen szolgáltatást nem nyújt, szükség esetén az itt él k a Zalakaros Kistérség
Többcélú Társulásának közvetítésével vehetik igénybe.
5.6 A n k szerepe a helyi közéletben
Önkormányzat példamutatással hívja fel a figyelmet a n k társadalmi szerepvállalásának
er sítésére. Az önkormányzatnál többségében n i alkalmazottakat foglalkoztatnak.
Megállapítható, hogy településünkön nincs olyan szervezet, amely a n k érdekvédelmére alakult
volna.
A helyi civil szervezetekhez kapcsolódóan vesznek részt a n k a helyi közéletben. A település
közösségi programjainak szervezésében, a sportéletben.
A településen az elmúlt években kézimunka-kiállítás megtartására került sor. A sok szép alkotás
nemcsak a település, hanem a szomszédos települések lakossága körében is nagy érdekl dést váltott
ki. Jelenleg nincs olyan szervez dés (pl.: kézimunkaszakkör), mely teret biztosítana a
kikapcsolódásra, a hagyományok rzésére, a közösségi élet szervezésére.
5.7 A n ket helyi szinten fokozottan érint
irányuló kezdeményezések

társadalmi problémák és felszámolásukra

A n ket helyi szinten érint társadalmi problémák felszámolására indított kezdeményezések a
településen nincsenek, mivel nem érzékelhet k a n ket ér hátrányos megkülönböztetés, így
annak felszámolására sem jött létre kezdeményezés.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehet ségek meghatározása.
A n k helyzete, esélyegyenl sége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
A településen a munkanélküliek száma a
knél magasabb, f ként az 50 év feletti
korosztálynál.
A korosztálytól függetlenül hagyományok
visszaállítása. Kézimunkaszakkör, sportolási
lehet ségek szervezése a településen.

fejlesztési lehet ségek
Képzésük, átképzésük lehet ségével az
els dleges
munkaer piacra
történ
visszahelyezésük.
A kézimunkákból kiállítás szervezése. Feln tt
k részére programok megszervezése akár a
sport, akár a hagyományok rzése területén.

6. Az id sek helyzete, esélyegyenl sége
Az esélyegyenl ségi szempontok fejlesztését az EU közösségi politikában els dlegesen gazdasági
és foglalkoztatáspolitikai szempontok szem el tt tartásával kerültek megfogalmazásra. Fokozatosan
teret nyert az a felismerés, hogy az esélyegyenl ség elvének e téren történ biztosítása, már
önmagában nem képes a már kialakult társadalmi egyenl tlenségeket felszámolni. Ezen társadalmi
egyenl tlenségek negatívan befolyásolják az országok gazdasági teljesítményét és
versenyképességét. Az emberi jogi érvényesülésével, párhuzamosan teret engedett, és az
esélyegyenl ségi szempontok fokozatosan a középpontba kerültek, velük együtt az életkor alapú
diszkrimináció is. Az élet számos területén éri hátrányos megkülönböztetés az id skorúakat
hazánkban. Legjelent sebb az id sek foglalkoztatásával kapcsolatos diszkriminációja, amely súlyos
következményekkel jár, különösen a n k esetében. Gyakori még a szociális ellátások, az
egészségügyi szolgáltatások területén elszenvedett diszkrimináció. Magyarországon több törvény is
tiltja, mint a 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) és a munka törvénykönyve az életkor alapú
diszkriminációt, az id sebb korosztály már 45–50 éves kortól nagyobb mértékben kiszolgáltatott a
foglalkoztatásbeli diszkriminációnak.
6.1 Az id skorú népesség f bb jellemz i (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)

A településen a 63 év feletti lakosság száma 169 f , mely az összlakosság 34 %-a. Egyre több olyan
háztartás van, amelyben id s személyek (is). Minél id sebb személyr l van szó, annál nagyobb az
esélye annak, hogy az illet egy személyes háztartást tartson fenn. A statisztikai adatok alapján az
utóbbi években er södni látszik az a tendencia, hogy az id s emberek ameddig csak el tudják látni
magukat, még a megözvegyülés után sem költöznek össze gyermekeikkel, unokáikkal, hanem
megpróbálnak önállóan élni. Ennek ellenére a családi kapcsolatoknak nagy jelent sége van az id s
emberek életében. A feleslegesség tudata, a bizonytalanságérzet akkor is fizikai-lelki hanyatlást
idézhet el , ha az id s emberek viszonylag kiegyensúlyozott anyagi lehet ségek között élnek.
Ezért az id sek életmódját javító társadalmi programok, civil szervezetek tevékenységét az élet e
területére, az intenzív családi kapcsolatokból kirekeszt
id s emberek aktivitásának er sítésére
célszer kiterjeszteni.
Az Európa egészére érvényes általános öregedési folyamat Magyarországon is jellemz .
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszer
ellátásban részesül k száma nemek szerint
nyugdíjban,
nyugdíjban,
nyugdíjszer
nyugdíjszer
összes
év
ellátásban
ellátásban
nyugdíjas
részesül
részesül n k
férfiak száma
száma
2008

71

129

200

2009

74

123

197

2010

73

118

191

2011

73

120

193

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.3.1. számú táblázat - 64 évnél id sebb
népesség és nappali ellátásban részesül
id skorúak száma
nappali ellátásban
64 év feletti
részesül
lakosság száma
év
id skorúak száma
2008
144
2009
139
2010
143
2011
140
2012
149
Forrás: TeIR, KSH Tstar

0
0
0
0
0

%
0%
0%
0%
0%
0%

6.2 Id sek munkaer -piaci helyzete

A községben él nyugdíjasok további foglalkoztatásáról nincsenek adataink. A településen él
emberek helyben, a ház körüli mez gazdasági termelésb l önmaguk és sz kebb családjuk számára
zöldséget termesztenek, kisállatokat tenyésztenek, többen feltételezhet en közülük kerülnek ki az
stermel k, de vannak olyan id sek, akik egyéni gazdasági vállalkozásukat továbbviszik így
biztosítva az aktív id skort.
Balatonmagyaródon elenyész számban, de találkozhatunk olyan id skorú személyekkel, akik a
nyugdíj folyósításához szükséges feltételekkel nem rendelkeznek. Annak érdekében, hogy ezen id s
személyek megfelel megélhetése biztosítva legyen, bevezetésre került az id skorúak járadéka.
6.3.2. számú táblázat - Id skorúak
járadékában részesül k száma
év

id skorúak járadékában
részesül k száma

2008

2

2009

2

2010

2

2011

1

2012

1

Forrás: TeIR, KSH Tstar
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés

A helyi közszolgáltatások terén az id sekkel való foglalkozás megfelel színvonalú. Az
egészségügyi, szociális, közm vel dési és egyéb szolgáltatások egy része a település minden
állampolgára részére biztosított, egy része kor alapján az id skorúak részére szervez dik. Az

önkormányzat eleget tesz minden kötelez feladatának és emellett önként vállalt intézkedéseket is
biztosít.
A mai kor vívmányai közül, az id s emberek is ismerkednek az informatikával. Nagyon nehezen
mérhet , hiteles adatot kapni arról, hogy milyen arányban használja ez a korosztály az internetet. A
megkérdezés mellet, következtetések lehet levonni, a tért hódító közösségi hálón való megjelenése
az id sebb korosztály részér l.
6.4 Az id seket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen

A településünkön szervezett programokhoz a lakosság legfiatalabb és legid sebb tagjának is
egyenl hozzáférést biztosítunk, és a programok elérése, valamint a programokról való tájékoztatás
teljes kör .
Formálisan m ködik a településen a nyugdíjasok szervez dése. Az érdekl
k rendszeresen
találkoznak az önkormányzat által biztosított helyiségben, az idei évben kirándulást is szerveztek.
Fontos lenne a pályázatok, támogatások érdekében a kezdeményezés egyesületté szervezése.
Fontos lenne a településen el forduló betegségek javítása, megel zése érdekében az egészséges
életmódra nevelés, prevenciós programok, sz rések szervezése.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehet ségek meghatározása.

Az id sek helyzete, esélyegyenl sége vizsgálata során kerületünkben
beazonosított problémák
fejlesztési lehet ségek
létrehozása,
egyesületté
Formálisan m ködik a településen a Nyugdíjasklub
nyugdíjasok szervez dése, de fontos lenne alakítása.
egyesületté szervezése a támogatások,
pályázatok érdekében.
Egészséges életmódra nevelés, ezáltal a Prevenciós programok, sz rések létrehozása.
településen el forduló betegségek javítása, Minél több id s embert bevonni a programba.
kiküszöbölése.
7. A fogyatékkal él k helyzete, esélyegyenl sége
Az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik feltétele volt, hogy az állampolgárok- köztük a
fogyatékossággal él emberek- számára biztosítva legyen az esélyegyenl ség a társadalmi élet
minden területén. A szociális, egészségügyi ellátásban, mint a fizikai és kulturális környezetben,
valamint az iskoláztatási, munkalehet ségek a társadalmi élet, a sport és a szórakozás területén is.
Ezen emberek számára kiemelt célként a min ségi szolgáltatásokhoz való egyenl hozzáférés a f
cél. Biztosítani kell az esélyegyenl séget az intézményi ellátások területén is, az intézmények
kiépítésével átalakításával. A legsérülékenyebb társadalmi csoportot a fogyatékos emberek és
családjaik alkotják.
A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékkal él ember van Magyarországon, a
népesség 5,7 százaléka. A népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása: mozgáskorlátozottak
aránya 43,6 %, látássérült 14,4 %, értelmi fogyatékos 9,9 %, hallássérült 10,5 %, egyéb 21,6 %.A
fogyatékos népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport. Jelent sen
emelkedett az egyéb, pontosan meg nem határozott fogyatékosságban szenved k aránya.
Az aktív korú megváltozott munkaképesség személyek száma a Nyugdíjfolyósító szerv adatai
alapján 700 ezer f re tehet . Ezen célcsoportból Magyarországon 7-9%-ra tehet azok aránya, akik
dolgoznak, míg az Európai Unióban ez az arány 40%-os.

Az esélyegyenl ség megteremtése területén az egyik legfontosabb célkit zés a szemléletformálás.
A fogyatékos emberek integrációja mindannyiunk feladata és érdeke. Az egyenl hozzáférés nem
csak a rámpák, liftek speciális táblák jelentik, hanem azt, hogy a fogyatékos embert egyenrangúnak,
egyenjogúnak kell tekinteni. Az egyenl esély hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, a
komplex akadálymentesítés, amely lehet vé teszi a látássérült, a hallássérült, a mozgássérült,
valamint a fogyatékos emberek számára is az igénybevételt.
Az akadálymentesítés alapkövetelménye, az egyetemes tervezés módszere. Hazánk is igyekszik
különböz intézkedésekkel, programokkal, törvényekkel, rendeletekkel el segíteni a fogyatékosok
esélyegyenl ségét.
7.1 A településen fogyatékossággal él személyek f bb jellemz i, sajátos problémái

A fogyatékkal él kre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhet statisztikai adatok,
amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal él k lakhatási, egészségügyi,
foglalkoztatási helyzetér l.
A fogyatékkal él emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják.
Feladatunk olyan környezet teremtése, m ködtetése, hogy egyenl esélyekkel érvényesülhessenek a
mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és
egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehet ségek, a kulturális és társadalmi élet, valamint
a sport és a szórakozás területén is.
A célcsoport részére szervezett ellátásokat, szolgáltatásokat, az egyes intézkedéseket az egyéni
szükségletek alapján tervezzük.
Tapasztalataink szerint elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeni. A munkáltató
el ítélete mellett a közlekedés eszközök használata is nehezíti helyzetüket. A fogyatékosok körében
a foglalkoztatottsági arány meghatározásánál a 2001.évi népszámlálás adataiból tudunk kiindulni,
mely 9%.
A fogyatékos személyek elszigeteltek a társadalomban, így családjaik is jobban elkülönülnek a
környezetükt l, ami értelmi fogyatékosság esetén még jelent sebb.
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott
munkaképesség személyek szociális ellátásaiban
részesül k száma
megváltozott
egészségkárosodott
munkaképesség
személyek szociális
év
személyek
ellátásaiban részesül k
ellátásaiban
száma
részesül k száma
2008

12

8

2009

11

1

2010

12

1

2011
30
Forrás: TeIR, KSH Tstar

3

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesül fogyatékos személyek száma
Nappali ellátásban részesül fogyatékos személyek száma
év

önkormányzati fenntartású
intézményben

egyházi fenntartású
intézményben

civil fenntartású
intézményben

2008

0

0

0

2009

0

0

0

2010

0

0

0

2011

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszer bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével
7.2 Fogyatékkal él személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei

A szociális ellátásokat igénybevev k között nagy valószín séggel jelen vannak fogyatékos
személyek is, nyilvántartott adattal azonban csak az alanyi jogon közgyógyellátásban részesül k
(2012. évben 10 f ), az id skorúak járadékában (2012. évben 1 f ), súlyos mozgáskorlátozottak
közlekedési támogatásában (2011. évben 10 f ), súlyos fogyatékos hozzátartozó ápolása címén
(2012. évben 0 f ), részesül kre vonatkozóan rendelkezünk.
A fogyatékkal él személyek számára külön pénzbeli és természetbeli ellátást és kedvezményt az
önkormányzat nem nyújt, és erre az ellátásra vonatkozó helyi rendeletünk nincs.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehet ségei, akadálymentesítés

Az egyenl esély hozzáférés egyik eszköze az akadálymentesítés, amelynek fogalma az utóbbi
években teljesen új tartalmat nyert: ma már valamennyi fogyatékossági csoporthoz tartozó ember
- azaz a mozgássérült, a látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékos, autista és súlyosan halmozottan fogyatékos emberek - speciális szükségleteinek figyelembevételét kell a komplex
akadálymentesítés, azaz az egyenl esély hozzáférés megteremtése alatt érteni. Ez olyan eszközök
és megoldások telepítését jelenti, amely lehet vé teszi, hogy egy-egy szolgáltatást a mozgássérült
embereken túl látás-vagy hallássérült, valamint értelmi fogyatékos emberek is igénybe vehessenek.
(Hangostérkép, indukciós hurok, könnyen érthet tájékoztató füzetek, stb.) A kulcs az, hogy ma már
nem pusztán épületek akadálymentesítésér l, hanem a közszolgáltatások egyenl esély
hozzáférésér l beszélünk, amely tehát magában foglalja az épületek komplex akadálymentességét,
de annál jóval több. Az akadálymentesítés követelménye beépítésre került a nem kifejezetten
akadálymentesítési célú pályázatokba is, hogy a különböz közszolgáltatásokat nyújtó szervek
vezet i szembesüljenek azzal, hogy az ügyfélkörükben is vannak, lehetnek fogyatékos emberek.
A fentieken túl pedig minden lehetséges eszközzel küzdeni kell azért, hogy széles körben elterjedtté
váljon az a felfogás, amely alapján az esélyegyenl ségi feladatok megoldása nem egyetlen szerv
feladata, hanem természetes, hogy az ehhez kapcsolódó követelményeknek való megfelelés a saját
területén mindenkinek a maga feladata és felel ssége.
Ugyancsak elengedhetetlen, hogy alapkövetelménnyé váljon az egyetemes tervezés módszere.
Ennek lényege, hogy a használati tárgyaktól az épületeken át egészen a közszolgáltatásokig

mindent úgy kell megtervezni, hogy az már a létrejöttekor, eleve megfeleljen az egyenl esély
hozzáférés követelményeinek, s hogy ezért ne kelljen –jelent s id , energia és pénz ráfordításával
–utólag akadálymentesíteni.
A hatályos jogszabályoknak megfelel en új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet
biztosításával történik. Az Önkormányzat tulajdonában lév járdák, zöldterületek, játszóterek
felújítása során gondoskodunk a hozzáférés akadálymentességének biztosításáról.
Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más településfejlesztési dokumentációkban
általános elvárásként jelenik meg az egyenl esély hozzáférés szempontrendszere.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehet ségek meghatározása

A fogyatékkal él k helyzete, esélyegyenl sége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehet ségek

A
településen
lév
közintézmények Minél több helyen valósuljon meg az
akadálymentesítése részben valósult meg.
akadálymentesítés, hogy a közintézmények a
településen mindenki számára könnyebben
elérhet vé váljanak.
8. Helyi partnerség, lakossági önszervez dések, civil szervezetek és for-profit szerepl k
társadalmi felel sségvállalása
Balatonmagyaródon több civil szervezet m ködik. Településünkön a civil szervezetek
függetlenségét elismerjük és tiszteletben tartjuk. Partneri viszony van az önkormányzat és a civil
szervezetek között. Az együttm ködésnek köszönhet en az önkormányzati rendezvényeken,
közösségi és kulturális programokon, aktívan részt vesznek a szervezetek. Az egyházzal is jó az
önkormányzat viszonya, az önkormányzat pályázatok megírásával segíti az egyházat
településünkön.
9. A helyi esélyegyenl ségi program nyilvánossága
A helyzetelemzés el készítésben részt vettek a településen dolgozó szociális, egészségügyi,
gyermekjóléti, köznevelési, közm vel dési szakemberek. Módszere az online kapcsolattartás az
egyes esélyegyenl ségi csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, majd program tervezet
véleményezésére koncentrálódott. A tervezet az Önkormányzat teljes kör en akadálymentesített
honlapján, www.balatonmagyarod.hu. közzétételre kerül, így állampolgárok is véleményt
mondhattak. A honlapon az elfogadott dokumentum hozzáférhet lesz, amely alapján az
esélyegyenl ség folyamatokat, intézkedéseket megismerik és így biztosított lesz a megvalósítás
folyamatos ellen rzése.
Cél, hogy Balatonmagyaród olyan település legyen, ahol érvényesül az els dleges alapelv, mely
szerint minden embert egyenl nek kell tekinteni. Közvetlen vagy közvetett hátrányos
megkülönböztetés senkit ne érjen sem faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény,
nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzete miatt.
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Települési Esélyegyenl ségi Programjának célja a helyi
viszonyokhoz igazodó, a hátrányos helyzetben él állampolgárokat segít , támogató tevékenységek
rendszerezése, ütemezése, az eddig jól bevált hagyományok meger sítése, megtartása. Ezen belül:

Az összetartó, szolidáris társadalom er sítése, a hátrányos megkülönböztetés megszüntetése, az
esélyegyenl ség, egyenl bánásmód biztosítása a hátrányos helyzet csoportok számára.
A megfelel pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás, valamint az önkormányzat
intézményeiben a különböz közszolgáltatásokhoz való egyenl hozzáférés biztosítása. A
foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási és területfejlesztési célok
összehangolása az esélyegyenl ség biztosítása érdekében.
Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehet ségének kisz rése.
A hátrányos helyzet egyének és csoportok esélyegyenl ségének el mozdítása a társadalmi
folyamatokban, a már eddig jól bevált hagyományok meger sítése, megtartása, valamint szükség
esetén új támogató szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a meglév hátrányokat,
hozzájárulnak az állampolgárok életmin ségének javításához.
A diszkriminációmentesség és szegregációmentesség biztosításával a társadalmi integráció
támogatása.

A Helyi Esélyegyenl ségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
Az intézkedési terv a megjelölt hátrányos helyzet csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet
és társadalmi integráció esélye a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenl ségi intézkedésekkel valósul
meg. Az intézkedési terv olyan beavatkozásokat fogalmaz meg, amelyek a helyzetértékelésben
felvetett problémákra nyújtanak megoldást.
1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
Településen a munkanélküliséget nagy
arányban segítette a közfoglalkoztatás
lehet sége, de az id sebb korosztály, vagy
a pályakezd knél a munkanélküliség
lehet sége jelen van.

Romák
és/vagy
mélyszegényA telepépülésen mélyszegénységben
ségben él k
él knél és romáknál problémát jelent a
generációkon
keresztül
fennálló
problémák átörökl dése.

Gyermekek

k

Id sek

Fogyatékkal él k

A településen iskola és óvoda hiányban a
gyerekek közösségi élete nem megoldott.
A gyermekek eltávolodnak egymástól.

fejlesztési lehet ségek meghatározása
rövid címmel
A
közfoglalkoztatásban
lév ket
visszahelyezni
az
els dleges
munkaer piacra, egyéni vállalkozások
el segítése,
szociális
szövetkezet
lehet ségének átgondolása, képzések és
átképzések szervezése a TKKI és a
Munkaügyi Központ segítségével.
Szemléletváltás
az
oktatás,
foglalkoztatás, egészséges életmód,
életvezetés területén. Életmód vezetési
tréning tartása. Információs napok
tartása a területen lév szakemberek
bevonásával.
A település központjában EMVA
falumegújítás pályázaton kiépítésre
kerül egy új játszótér. A játszótér
közelében lehet ség adódna egy
gyermekklub szervezésére.
Képzésük, átképzésük lehet ségével az
els dleges munkaer piacra történ
visszahelyezésük.
A kézimunkákból kiállítás szervezése.
Feln tt
n k
részére
programok
megszervezése akár a sport, akár a
hagyományok rzése területén.
Nyugdíjasklub létrehozása, egyesületté
alakítása.

A településen a munkanélküliek száma a
knél magasabb, f ként az 50 év feletti
korosztálynál.
A korosztálytól függetlenül hagyományok
visszaállítása.
kézimunkaszakkör,
sportolási
lehet ség
szervezése
a
településen.
Formálisan m ködik a településen a
nyugdíjasok szervez dése, de fontos lenne
egyesületté szervezése a támogatások,
pályázatok érdekében.
programok,
sz rések
Egységes életmódra nevelés, ezáltal a Prevenciós
településen
el forduló
betegségek létrehozása. Minél több id s embert
bevonni a programba.
javítása, kiküszöbölése.
Minél több helyen valósuljon meg az
akadálymentesítés,
hogy
a
A településen lév közintézmények
közintézmények településen mindenki
akadálymentesítése részben valósult meg.
számára
könnyebben
elérhet vé
váljanak.

A beavatkozások megvalósítói
Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
1.Foglalkoztatás mindenki számára

Romák
és/vagy
mélyszegény- 2.Szemléletváltás megváltoztat
ségben él k

1.Játék boldoggá tesz
Gyermekek
1.Egyenl esély

k
2.Vidámság mindenkinek

1.Arany alkony

Id sek

Fogyatékkal
él k

2.Egészséggel hosszan élhetsz

1.Akadálymentesítés

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felel st
Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képvisel -testülete
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal
Munkaügyi Központ Kirendeltsége
TKKI
Balatonmagyaród
Község
Önkormányzatának Képvisel -testülete
Szociális Alapellátó Központ
Háziorvos
Véd
Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képvisel -testülete
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal
Munkaügyi
Központ
Nagykanizsai
Kirendeltsége
Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képvisel -testülete
Zalakomár Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonmagyaródi M vel séi Ház
Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képvisel -testülete
Zalakomár Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képvisel -testülete
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal
Szociális Alapellátó Központ
Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képvisel -testülete
Háziorvos
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal
Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képvisel -testülete

Jöv képünk
Balatonmagyaród Község Önkormányzata legfontosabb célja a községben él állampolgárok
jólétének biztosítása, életmin ségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet
ködtetésével, amely
er síti a közösséghez és a lakóhelyhez köt dést, a lokálpatriotizmus, a társadalmi
szolidaritást,
kiemelt figyelmet, ha kell pozitív diszkriminációt alkalmaz a veszélyeztetett célcsoportok
számára,
tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzet csoportok
felzárkózási esélyei, életmin ségük és életük önálló irányításának lehet sége javul.

A HEP IT részletei

Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
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eszközei
Szükséges
er források

2. Összegz táblázat - A Helyi Esélyegyenl ségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
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kívánt cél
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els dleges
els dleges
nagy
arányban
munkaer piacra,
munkaer piacra,
segítette
a
egyéni vállalkozások
egyéni vállalkozások
közfoglalkoztatás
Gazdasági
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valósult polgármester
mindenki számára
meg.
Pályázati
programok. HEP meg.
Pályázati
könnyebb
és
lehet ség
lehet ség
elérhet vé váljon.
kihasználása.
kihasználása.

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét
határideje
mér indikátor(ok)

I
J
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
szükséges
eredményeinek
er források
fenntarthatósága
(humán, pénzügyi,
technikai)

Humán, technikai
forrásokat
az
Minél több id s önkormányzat
Hosszútávú
embert bevonni a biztosítja
folyamatos
programba.
pályázati
források
igénybevételével.

2013.08.20.

Humán, technikai
forrásokat
az
Minél több helyen önkormányzat
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3. Megvalósítás
A megvalósítás el készítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezet i számára feladatul adja és
ellen rzi, a településen m köd nem önkormányzati fenntartású intézmények vezet it pedig
partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenl ségi Programot valósítsák meg, illetve
támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeit l és partnereit l, hogy vizsgálják meg, és a
program elfogadását követ en biztosítsák, hogy az intézményük m ködését érint , és az
esélyegyenl ség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenl
bánásmódra és esélyegyenl ségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat
Helyi Esélyegyenl ségi Programjában részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenl ségi Program Intézkedési
Tervében szerepl vállalásokról, az ket érint konkrét feladatokról intézményi szint
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére,
ellen rzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba
történ beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenl ségi Programért Felel s Fórumot hoz
létre és m ködtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenl ségi Programban foglaltak végrehajtásának ellen rzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekr l a település képvisel -testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megel
id szakban végrehajtott intézkedések
el segítették-e a kit zött 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 el készítése képvisel testületi döntésre
- az esélyegyenl séggel összefügg problémák megvitatása

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenl ség fókuszban lév célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen
kit zött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezet i egyben tagjai az
Esélyegyenl ségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente)
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenl ségi Fórum számára. A munkacsoportok éves
munkatervvel rendelkeznek.

A HEP Fórum m ködése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum m ködését megfelel en dokumentálja, üléseir l jegyz könyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felel st jelölhet ki tagjai közül,
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.
Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenl ségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellen rzi, és
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek
felel seinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.
Nyilvánosság
A program elfogadását megel en, a véleménynyilvánítás lehet ségének biztosítása
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehet ségét biztosítja az Helyi Esélyegyenl ségi Program
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum els
ülésének mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekr l, a monitoring eredményeir l a település döntéshozóit,
tisztségvisel it, az intézményeket és az együttm köd szakmai és társadalmi partnerek
képvisel it.
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 különböz rendezvényein, beépítjük
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzet ek támogatásának fontosságát
igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása
érdekében.

Kötelezettségek és felel sség
Az esélyegyenl séggel összefügg feladatokért az alábbi személyek/csoportok felel sek:
A Helyi Esélyegyenl ségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részér l
………………………….. felel.:
- Az feladata és felel ssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, m ködésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttm ködik a HEP Fórum vezet jével.
- Felel sségi 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 elérhet legyen a Helyi Esélyegyenl ségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségvisel i és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezet i
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenl bánásmód elvét sért esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
A HEP Fórum vezet jének feladata és felel ssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek
tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenl ség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felel sével közösen
- a HEP Fórum összehívása és m ködtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségvisel i és a települési intézmények vezet i
- felel sek azért, hogy ismerjék az egyenl bánásmódra és esélyegyenl ségre vonatkozó
jogi el írásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a
befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az
esélyegyenl séggel kapcsolatos ismereteiket b vít képzésen, egyéb programon részt
vegyenek.
- Felel sségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közrem ködjenek
annak megvalósításában.
- Az esélyegyenl ség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezet i intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenl ségi Programban foglaltaknak az intézményükben történ maradéktalan
érvényesülésér l.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerz déses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felel ssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelez ként
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jöv ben bele kell
foglalni a szerz désbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által el írt feladat-megosztás,
együttm ködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló
szerepl k ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a
köznevelési intézmények fenntartása és m ködtetése.)

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente el írt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhet felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felel sét l, amelyben bemutatja az
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára,
kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok
teljesíthet k legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képvisel testületének a szükséges
intézkedésekre.

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért
felel s személy intézkedik a felel s(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felel sségre
vonásáról.
Az egyenl bánásmód elvét sért esetekben az HEP IT végrehajtásáért felel s 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 elegend módon járulnak
hozzá a kit zött célok megvalósításához.

4. Elfogadás módja és dátuma

I. Balatonmagyaród község Helyi Esélyegyenl ségi Programjának szakmai és társadalmi
vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követ en a HEP Intézkedési
Tervébe beépítettük.
III. Ezt követ en Balatonmagyaród község képvisel -testülete a Helyi Esélyegyenl ségi
Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és az 50/2013.(VI.26.) Kt. sz.
határozatával elfogadta.
Mellékletek:

Dátum

Aláírás

A Balatonmagyaród Önkormányzat Helyi Esélyegyenl ségi Programjának partnerei ismerik a
Helyi Esélyegyenl ségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak
venni.
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Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskör egyetértésen és közös munkán
alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt dokumentum
3
A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvev személyeket, intézményeket, partnereket.
4
A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott bet karikázásával jelezni lehet, hogy az adott
személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett, támogatta, ellenezte.
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.
5
Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.

