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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Zalavár Község Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az Esélyegyenlőségi Program célja, hogy az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos
megkülönböztetést és elősegítse az egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét.
A 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 1 § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP célcsoportjai a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a nők, gyermekek, mélyszegénységben élők, romák,
idősek és fogyatékkal élők.
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglakoztatási, egészségügyi és szociális
helyzetéről helyzetelemzést kell készíteni, majd a feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket intézkedési tervben (HEP IT) kell rögzíteni.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Helyi esélyegyenlőségi programmal összehangolja
a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények
működtetését. Vállalja továbbá, hogy a Helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során bevonja partneri
kapcsolatrendszerét.
2013. július 1-től minden hazai, EU társfinanszírozású vagy egyéb, pályázat útján elnyerhető forráshoz való
hozzájutásnak feltétele, hogy a település rendelkezzen a képviselő testület által elfogadott helyi
esélyegyenlőségi programmal. A pályázatokhoz nem elég a HEP megléte, hanem be kell mutatni azt is, hogy
a HEP-ben meghatározott célok és a tervezett intézkedések összhangban vannak a pályázni kívánt
fejlesztésekkel. A pályázati támogatással elérendő célnak olyan probléma részleges vagy teljes
megoldásához kell hozzájárulnia, amely a HEP helyzetelemzésében is szerepel és megoldására intézkedést
terveztek.
A Helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a település
ötévente, öt év időtartamra fogad el. A HEP időarányos megvalósulását két évente át kell tekinteni, szükség
esetén felül kell vizsgálni, és az új helyzetnek megfelelően kell a helyzetelemzést és az intézkedési tervet
módosítani.
2019-ben Zalavár Község Képviselő Testülete a fentiek alapján új Helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.
Az elkészült HEP a Szociális és Gyermekvédelmi Felügyelőség honlapján (szgyf.gov.hu) és Zalavár község
honlapján (zalavar.hu) megtekinthető, bárki számára elérhető.
A Helyi esélyegyenlőségi programban szereplő adatok többnyire a TeIR rendszerből származnak, a
táblázatok és diagramok is a TeIR alkalmazásainak segítségével készültek.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
1
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A település bemutatása
Zalavár község Zala megyében, a Keszthelyi járásban található település, a Kis-Balaton két tározója közötti
északi földnyelven helyezkedik el. A község területének nagy része víz alatt fekszik vagy mocsaras, és a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park része. Keletről a Kis-Balaton 2-es tározója, nyugatról az 1-es tározó és a Zala
folyó határolja.
A település a Sármellék–Zalakomár mellékútról rövid kitérővel elérhető egy, a Zalakomár–Zalacsány–
Zalaszentgrót útra vezető úton. Autóbusszal Keszthely felől jól megközelíthető. Zalakaros felől is
rendszeresen közlekednek buszok a faluba, amit pár járat Zalakomárral és Nagykanizsával is összeköt.
Zalavár külterületi lakott helye a két tározó közötti földnyelv csúcsán elhelyezkedő Balatonhídvég, két
lakossal, valamint a Kis-Balaton ölelésében lévő Vársziget egy külterületi lakossal.
A 4. században Valcum erőd kiépítése után Keszthely környéke sűrűn lakott hellyé vált. Valószínűleg ekkor
épült Zalavár területén egy cölöpökre vert, mocsárral körbe zárt castrum. A népvándorlás idején több nép
is elfoglalta, állt a keleti gótok, longobárdok, hunok, frankok birtokában is.
A 840-es években az elűzött Pribina (Privina) nyitrai szláv fejedelem kapta hűbérbe, majd később örökbe a
Zala folyó és a Balaton találkozásánál lévő mocsaras vidéket. A keleti-frank források szerint a korábbi
castrum helyén várat építtetett, amelynek a Mosaburg nevet adta (ószláv nyelven Blatengrad, szlovák
nyelven Blatnohrad, jelentésük: "Mocsárvár"). A szláv fejedelem Mosaburgot országának központjává tette.
A történészek szerint Pribina vára nem azonos a karintiai Moosburggal, hanem a mai Zalavár területén
állhatott. Mosaburg első temploma 850-ben Mária tiszteletére épült, és Liutprand salzburgi érsek szentelte
fel. A későbbiekben további templomok is épültek Pribina, illetve utódja, Kocel uralkodása idején. Az utóbbi
fejedelem fogadta Cirill és Metód szerzeteseket udvarában. Kocel 876-os halála után Mosaburg ismét a
frankok kezére jutott. Egy 885-ös összeírás szerint a salzburgi érsek tulajdonában állt a palánkvár, azonban
továbbra is a szlávok egyik kulturális központja maradt.
Végül, a magyarok 900 körül elfoglalták a várost, a Zalavár nevet adták neki, és egyik fontos központjukká
alakították. Az őslakosság a környéken keresett megélhetést, így a 10. században a magyar és szláv lakosság
keveredéséből egy önálló kultúra jött létre ezen a területen.
Szent István király vármegyerendszerében a Zalavár közelében fekvő Kolonvár lett Kolon vármegye
központja. Zalavár ekkoriban királyi udvarház lehetett. Amikor az ispán Kolonvárból Zalavárba költözött,
akkor Zalavár az új nevén Zala vármegye központja lett.
1019-ben új bazilika és bencés kolostor épült, amely alapításától fogva a település birtokosa volt. Zalavár
ispánsági székhely rangjáról az első forrás 1137-ben szól. A vár első említése 1164-ből való, majd 1222-ben
esik szó még, mint királyi birtokról.
Az 1420-ban megerősített vár a 15. század közepére a Rozgonyiak tulajdonába került. Közben a település
folyamatosan növelte jelentőségét, 1424-ben országos, 1474-ben hetivásár jogot kapott a királytól, és így a
jelentősebb helyek közé tartozott.
A török 1532-es első támadása után azonban a lakosságszám drasztikusan fogyott, a város korábbi
jelentőségét elvesztette. 1565-től a vár, mint királyi végvár működött, Nagykanizsa 1600-as eleste után
jelentősége nagyban fokozódott, közben azonban a település és a kolostor többször teljesen lakatlanná
vált. A török katonai központhoz, Kanizsához legközelebb eső várban nehéz volt a szolgálat. Súlyos károkat
szenvedett 1644-ben és 1650-ben, illetve 1682-ben, de egyébként is sok támadást vert vissza. 1690-ben,
Kanizsa visszafoglalása után Zalavár védelmi funkciói megszűntek, 1702-ben a várat felrobbantották.
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A 18. század elején a település korábbi mezővárosi jogaival újraéledt, azonban a kolostor és így a település
birtokosa, a götweigi monostor, egyre nagyobb befolyást gyakorolt itt. Így a század végére már csak mint
falu szerepel a felmérésekben. Mindazonáltal elmondható, hogy Zalavár lakosai jó anyagi helyzetben éltek,
mivel a Zala menti lápos földek gazdag terméshozamot biztosítottak. Így a település lakosságszáma nagy
ütemben nőtt. Ennek következtében a 19. századra a lakosság nagy része már zsellér, akik közül többen a
Keszthely környéki uradalmon találtak idénymunkát.
1860-as években az apátság több vállalkozásba is kezdett. Először egy széntelep kiaknázásába kezdett, ám
ezzel a tervvel felhagyott. Majd 1865-re a Zala folyó szabályozását hajtották végre, így korábban mocsaras
földeket vonhattak művelés alá.
Még a 20. században is a mezőgazdaság biztos megélhetést nyújtott a település lakóinak. A megművelhető
földek nagyságát nagyban növelték a Kis-Balaton rovására. Azonban az 1990-es években a Kis-Balaton
újraélesztésével a település termőterületeinek egy jelentős hányadát elvesztette, így kierőszakolva a már
szükséges gazdasági változásokat. Azóta Zalaváron nagyban nőtt a szolgáltatások aránya, és a turizmus is
megjelent a településen.
Nevezetességeink:


Zalavári Történelmi Emlékpark

Az Emlékparkban található:


Szent István-emlékmű és –emlékkápolna
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Kis-Balaton Ház



Cirill és Metód-emlékmű



Récéskúti bazilika romjai



Szent Adorján-bazilika romjai

6




Salzburgi apátság romja
Karoling-kori palota romjai

Fekete István-emlékszoba és Matula bácsi kunyhója

A községben: Szentolvasó Királynéja templom

A település demográfiai adatai:
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

Év

Fő

2013
859
2014
853
2015
835
2016
838
2017
829
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, Önk.adat

Változás

99%
98%
100%
99%
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Lakónépesség
865
860
855
850
845
840
835
830
825
820
815
810
2013

MUTATO
0101 Lakónépesség száma az év végén
(a népszámlálás végleges adataiból
továbbvezetett adat) (fő)
0300 Állandó népesség, férfiak (fő)
0301 Állandó népesség (fő)
0302 Állandó népesség, nők (fő)
0303 Állandó népesség, férfiak aránya
(%)
0304 Állandó népesség, nők aránya (%)

2001

2014

2015

2016

2017

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

917
467
973
506

923
473
987
514

932
480
992
512

936
480
989
509

915
482
977
495

886
473
966
493

859
455
947
492

853
454
944
490

835
461
938
477

838
451
930
479

48

47,92

48,39

48,53

49,33

48,96

48,05

48,09

49,15

48,49

52

52,08

51,61

51,47

50,67

51,04

51,95

51,91

50,85

51,51

2017

Forrás: TeIR Segédlet
A lakosságszám alakulása az elmúlt években:
A lakónépesség számának változása a termékenység és a halálozás függvénye. A termékenységnek a
gazdasági és társadalmi fejlődéssel világszerte együtt járó jelentős csökkenése két tényezőre vezethető
vissza: az egyik a nők tömeges munkavállalása, a másik a társadalombiztosítás bevezetése. Az előbbi a
gyermeknevelés legfontosabb tényezőjét, az anya erőforrásait köti le más célokra, az utóbbi pedig azt az
időskori biztonságot teremti meg, amit a szülők korábban nagyszámú, őket majdani öregségükben eltartó
gyermekek vállalásával biztosítottak maguknak.
A lakónépesség a vizsgált években az alábbiak szerint alakult: 2010-ig a község lakosságszáma emelkedő,
majd innen csökkenő tendenciát mutat, amely alól csak a 2016-os év képez kivételt az előző évhez
viszonyított 3 fős emelkedésével.
2013-ban 859, 2017-ben 829 fő volt a település lakónépességének száma az év végén. 4 év alatt 30 fővel
csökkent a község lakónépessége.
A vizsgált időszakban (2007-2016) az állandó népességen belül a nők százalékos aránya folyamatosan
magasabb a férfiakénál, 1-4 % közötti értékkel.

8

2.1. számú táblázat - Állandó népesség (a 2016-os év adatai)

Fő

Korcsoport

Állandó népesség száma (nők TS 0302, férfiak TS 0301)
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)
0-14 éves (nők TS 0307, férfiak TS 0306)
15-17 éves (nők TS 0309, férfiak TS 0308)
18-59 éves (nők TS 0311, férfiak TS 0310)
60-64 éves (nők TS 0313, férfiak TS 0312)
65 év feletti (nők TS 0315, férfiak TS 0314)
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Nők
479
47
9
252
41
130

Az állandó
népességből a
megfelelő
korcsoportú nők és
férfiak aránya (%)

Férfiak Összesen Nők
Férfiak
451
930
51,51% 48,49%
2,04%
19
54
101
5,05%
5,81%
12
21
0,97%
1,29%
277
529
27,10% 29,78%
29
70
4,41%
3,12%
79
209
13,98%
8,49%

Zalavár településen az állandó népesség száma a 2016. évben 930 fő. A férfiak száma 451 fő, amely a
település állandó lakosságának 48,5 %-a, a nők száma 479 fő, amely a település állandó lakosságának
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51,5 %-a, amely alapján megállapítható, hogy a településen a féri lakosság aránya és létszáma alacsonyabb
a női lakosokénál.
Míg az állandó népesség 0-59 év közötti korosztályaiban a férfiak vannak többségben, a 60-64 évesek
között már a nők (közel 1,5x a számuk), a 65 év felettiek esetében pedig még jelentősebb az eltolódás a nők
irányába (165%).
2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma

Fő

Változás

2001 2011

Fő
0
5
-3
2

Korcsoport

15 éves gyermekek száma
16 éves gyermekek száma
17 éves gyermekek száma
Összesen
Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok

6
13
19

11
10
21

Ha a település 15-17 éves gyermekeinek számát vizsgáljuk a 2001 és 2011-es évekre vonatkozóan, akkor
megállapíthatjuk, hogy a 16 évesek száma emelkedett, míg a 17 évesek száma csökkent.
A 15-17 év közötti korcsoport létszáma 10 év alatt 2 fővel emelkedett, 19–ről 21 főre.

3. számú táblázat - Öregedési index

Év

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)

2013
218
97
2014
213
101
2015
214
97
2016
209
101
2017
201
101
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, Önkormányzati adat

Öregedési index (%)

224,74%
210,89%
220,62%
206,93%
199,01%

Az öregedési index adatai alapján megállapítható, hogy a településen túlsúlyban vannak a 65 év felettiek a
0-14 évesekhez képest. A 65 év felettiek száma a vizsgált években több mint kétszerese a 0-14 éves korúak
10

számának, ez alól csak a 2017-es év kivétel. A 2016-ig 200% feletti, de 2017-re is csak 199%-ra csökkenő
öregedési index figyelembevételével megállapítható, hogy a település lakossága elöregedő, amelynek oka
elsősorban a népesség belső szerkezetében és az alacsony születési számban rejlik. Öregedő
népességszerkezet esetén az idősek fokozottabb ellátására van szükség.

Öregedési index (%)
230,00%
220,00%
210,00%
200,00%
190,00%
180,00%
2013

2014

2015

2016

2017

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év

Állandó jellegű
odavándorlás
(TS odavándorlás 0601)

2013
13
2014
24
2015
28
2016
36
2017
24
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Elvándorlás
(TS elvándorlás 0601)

Egyenleg

23
19
27
22
36

-10
5
1
14
-12

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra
vetített száma
(TS 0602)
-10,6
5,3
1,07
15,05

A belföldi vándorlásokat vizsgálva a fenti adatokból megállapítható, hogy a településre 2013. évben az
elvándorlás volt a jellemző, míg 2014-től az odavándorlás, vagyis többen költöztek be a településre, mint
ahányan elköltöztek. 2013 óta településünkön az állandó jellegű odavándorlás folyamatosan emelkedő
tendenciát mutat. 2014-től 2016-ig a belföldi vándorlások egyenlege pozitív. 2017-ben ismét az elvándorlás
a jellemző.
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás

Év

Élve születések száma

2013
4
2014
5
2015
7
2016
3
2017
8
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Halálozások száma

Természetes
szaporodás (fő)

18
15
14
14
12

-14
-10
-7
-11
-4

természetes szaporodás (fő)
0
-2

2013

2014

2015

2016

2017

-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16

A településen magasabb a halálozások száma, mint az élve születések száma, amelyből következik, hogy a
településen a természetes szaporodás mértéke negatív értéket mutat. 2013-2016 között 2-4,5x-se, 2017ben 1,5x –se volt a halálozások száma az élve születések számának. Mivel a településen a belföldi
vándorlások egyenlege 2014-től 2016-ig pozitív, így az elmúlt években a település lakosságszámának
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folyamatos csökkenését a természetes szaporodás negatív értéke okozta. 2017-ben ehhez a negatív belföldi
vándorlási egyenleg is hozzájárult.

Értékeink, küldetésünk
Zalavár esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy
az egyes projektek kidolgozásában az érdekeltek is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a település
lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is.
A község természeti adottságai, valamint elhelyezkedése jó lehetőséget biztosít a mezőgazdasági
tevékenységnek, amelynek fenntartása, illetve fejlesztése hosszú távon elősegítheti a helyiek
foglalkoztatását, valamint a mélyszegénység felszámolását. A táj szépsége és a környező erdők az év
minden szakában kellemes túralehetőséget nyújtanak azoknak, akik szeretik a csendet, a kikapcsolódást.

Célok
Zalavár község Önkormányzata célként fogalmazta meg a lakosság helyben tartását, valamint az
odavándorlás növelését. Ezzel együtt előirányozta a széles körű foglalkoztatottság megteremtését is, amely
nagyban hozzájárul a mélyszegénységben élők számának a lehető legkisebb értékre történő
csökkentéséhez.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Zalavár település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
 a diszkriminációmentességet,
 szegregációmentességet,
 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.
A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint
helyzetét a településen.
Emellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat és azokat a
területeket, amelyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését a HEP IT
tartalmazza.

A HEP IT célja

13

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
érdekében.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a kidolgozását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés,
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus
munkacsoportokat.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A Helyi esélyegyenlőségi program kidolgozása Magyarország Alaptörvénye szellemében és a kapcsolódó,
célcsoportokkal foglalkozó EU-direktívák figyelembevételével történt.
A Helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról
szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI
rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.),
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.),
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.),
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény),
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.),
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.) és
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. törvényben foglalt
helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és nemzeti
szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz:
AZ EU 2020 stratégia
Az EU 2020 az Európai Unió 10 évre szóló foglalkoztatási és növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett
Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai célrendszer és
ahhoz tartozó intézkedési terv. A stratégiában hangsúlyt kap az intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedés, mert ennek révén orvosolhatók az európai gazdaság strukturális hiányosságai, növelhető a
versenyképesség és a termelékenység, illetve lefektethetők a fenntartható szociális piacgazdaság alapjai.
Az esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, amelyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie
kell, két területen is megjelennek:
- az oktatásban a korai iskolaelhagyók arányát 10% alá kell csökkenteni
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a szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem során célul tűzték ki, hogy legalább 20
millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve
akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.

Nemzeti Reform Program
Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti
reformprogramok jelentik, amelyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a stabilitási/konvergencia
programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján
megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni,
illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik,
mikor és milyen intézkedéseket hoznak majd, és ezeknek milyen költségvetési vonzatai lesznek. A Nemzeti
Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen
jelentőséggel bíró célkitűzéseket is intézkedéseket tett.
Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia
A Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben jóváhagyott, „A
nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című dokumentumban foglaltakhoz
illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkóztatás-politikát helyezi
középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése,
felszámolása. A stratégia célja, hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületekgyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek- hosszú távú elképzeléseinek
integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését előmozdítsa, figyelemmel a többi, a
társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztésre és
foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre.
„ Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia
A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia megalkotása a nélkülöző gyermekek és családjaik
számának csökkentése és a gyermekek egészséges és kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása célok
elérését hivatott szolgálni. A Nemzeti Stratégia megalkotásának másik fontos indoka az, hogy a szegénységi
ciklus megszakítása mind a gyermekek, mind a társadalom közös távlati érdeke.
Roma Integráció Évtizede Program
Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló
68/2007. (VI.28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a Stratégiai Terv végrehajtására
készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási
területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével
kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz
kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges
intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen
megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani.
Nemzeti Ifjúsági Stratégia
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta el a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot
(88/2009. (X.29.) OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség
összefoglalása a 2009-2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi
céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez
kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Stratégia megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén történik,
a 2012-2013.évi cselekvési tervekről az 1959/2012.(XII.27.) Korm. határozat rendelkezik.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
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Helyi szinten Zalavár Község Képviselő-testülete a döntésein keresztül fejezi ki elkötelezettségét az
esélyegyenlőség területén, hiszen a jogszabályokban meghatározott, ilyen irányú kötelező feladatok
ellátásán túl a község civil szerveződéseivel, egyházközségével, önszerveződéseivel, társulásaival közösen
törekszik érvényre juttatni az esélyegyenlőség eszméjét a társadalmi élet minden területén.
Zalavár Község Önkormányzata az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége során mindent megtesz
annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet
játszanak, elősegítve ezzel a község lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is.
Fontos megemlíteni azokat a koncepciókat, programokat és terveket, melyek jóllehet egy- egy szektor
konkrét célkitűzéseit és terveit határozzák meg, mégis szervesen és elválaszthatatlanul kapcsolódnak az
esélyegyenlőség kérdésköréhez.
- Zalavár Község költségvetése
- Zalavár Község közfoglalkoztatási terve
- Településszerkezeti terv
- Társulási Megállapodás a Szociális és Gyermekjóléti feladatok ellátására
Az önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben - törvény keretei között önállóan mérlegelhet.
A célzott helyi szabályozáshoz tartozik a szociális természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet, amely célzottan a hátrányos
munkaerő-piaci helyzetű, illetőleg a mélyszegénységben élőkre vonatkozóan rendelkezik a lakhatással
kapcsolatos települési támogatásról, az egészségi állapotuk miatt rászorulókra vonatkozóan a gyógyszer- és
gyógyászati segédeszköz támogatásról, valamint az újszülöttek támogatásáról. A rendkívüli települési
támogatások között a szociálisan rászoruló személyeknek eseti jelleggel nyújtható támogatásról, mely
elsősorban természetbeni támogatás – az önkormányzat által üzemeltetett konyháról történő meleg étel
biztosítása vagy élelmiszercsomag, vagy vásárlási utalvány- lehet, de pénzbeli ellátásként is folyósítható.
Rendelkezik a halálesethez kapcsolódó támogatásról és a köztemetésről.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében az önkormányzat étkeztetés keretében gondoskodik
azon szociálisan rászorultakról, akik ezt önmaguk vagy eltartottjaik részére különösen koruk, egészségi
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt nem képesek
biztosítani.
A koruk, illetőleg egészségi állapotuk miatt rászorulókra vonatkozóan rendelkezik a házi segítségnyújtásról,
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról; a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szorulókra vonatkozóan pedig a családsegítésről.
Az esélyegyenlőség eszméjének egyre mélyebb és szélesebb körű társadalmi tudatosulása következtében
Zalavár Község Önkormányzata a következőkben felvázolt települési esélyegyenlőségi programot alkotja
meg.

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
Az Esélyegyenlőségi Program készítése során az alábbi stratégiákat, fejlesztési terveket, koncepciókat
tekintettük át az Esélyegyenlőségi Program készítéséhez:
 Zala megyei integrált területi program és fejlesztési terv (2014-2020)
 Keszthely Város Önkormányzata Járási szintű esélyteremtő programterve
Területi együttműködéseket segítő esélyegyenlőségi programok a Keszthelyi járásban
 Keszthely Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója
 Keszthely város drogellenes stratégiája 2014-2020
 Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (VI.30) önkormányzati
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rendelete a településszabályozási tervéről és a helyi építési szabályzatról
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015 (XI.30.) önkormányzati
rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról
Nagykanizsai Tankerületi Központ Fejlesztési Terve 2017-2022

Zalavár településen az esélyegyenlőségi szempont a község mindenkor hatályos költségvetési és szociális
ellátásokról szóló rendeleteiben fontos szerepet kap, amelyek tartalmaznak rendelkezéseket az egyes
célcsoportok vonatkozásában, főként az önkormányzat által nyújtható pénzbeli és természetbeli ellátások
tekintetében.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Zalavár a 281 önkormányzat által alapított Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás tagja. A Társulás célja,
hogy a Nyugat-Balaton és a Zala folyó medencéje megőrizze természeti szépségét, a Társulás településein
élők környezete tiszta és biztonságos legyen, életminőségük színvonala emelkedjen.
Zalavár községre vonatkozó, az esélyegyenlőség szempontjából releváns helyi szabályozás a ViridisPannonia Nonprofit Kft-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésből és a szociális és
gyermekjóléti alapellátási feladat ellátására kötött megállapodásából áll.
A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja 2007 júliusában
létesült. A központ a szociális alapszolgáltatások közül négy területet lát el: családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás.
A szolgáltatások középpontjában a család áll. Az ellátó rendszernek egyre több követelménynek kell
megfelelnie, ezért a helyi szabályokat és ezek hatásait folyamatosan vizsgáljuk.
2017. november 1-től Zalavár község közigazgatási területén a hulladék gyűjtésére, elszállítására,
kezelésére és ártalmatlanítására a Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft
jogosult. (111 települést lát el.)
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza. A Helyi esélyegyenlőségi programban felhasznált adatok forrása a TeIR adatbázisban
megtalálható adathalmazok (pl. TeIR, KSH, Népszámlás), valamint a helyi adatgyűjtésből származó
információk voltak. Az adathiányok pótlására a zalajaras.hu oldal település statisztikai adatainak egy részét
is felhasználtuk.

17

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A mélyszegénység nemcsak tudományos fogalom a szociológiában, hanem a hétköznapi élet jelensége is.
Mélyszegénységről akkor beszélünk, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és
szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek.
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok,
iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési
zavarokhoz vezetnek.
A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben és az
érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi
jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység, valamint a falusi lakókörnyezet.
A 2015. évre vonatkozó statisztikai adatok szerint (KSH) Magyarországon összesen mintegy 2,735 millió
ember élt szegénység által veszélyeztetett helyzetben vagy társadalmi kirekesztődésben. A szegénység vagy
társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek száma/aránya összetett mutató, nem csupán a hétköznapi
fogalmak szerint szegénynek, nélkülözőnek tartott emberek körét jelöli, hanem azon népességet, amelyet
fenyeget a szegénység. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű
térségekben élőket. Ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik a romák nagyobb többsége.
A szegénységi küszöb alatt élőkből 1,2 millióan mélyszegénységben élnek.
Magyarország az Európa 2020 Stratégiának a szegénység csökkentését szolgáló céljához kapcsolódva a
gyermekes családok szegénységi rátájának, a súlyos anyagi nélkülözésben élők számának, valamint a
nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők számának 20-20 %- os csökkentését vállalta 2020-ig;
ez – a három indikátor által lefedett népesség közötti átfedések kiszűrésével – 450 ezer fő szegénységből
való kiemelésével egyenértékű.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
Jövedelmi és vagyoni helyzetre vonatkozó információk – pl. a településen élő öregségi nyugdíjban
részesülők átlagnyugdíjára, a településen élők bruttó átlagbérére vonatkozó adatok- nem állnak
rendelkezésre Zalavár községre vonatkozóan. A jövedelmi helyzet alakulására a településen nyilvántartott
gépjárművek, védendő fogyasztók, illetve ismert közműtartozások figyelembe vételével tudunk
következtetni.
A településen sokan vannak, akik alacsony jövedelemből élnek, pl. nyugdíj, egyéb nyugdíj jellegű ellátás,
családtámogatási ellátás, segélyek. A nyugdíjasok körében viszonylag sok az egyedülálló idős ember.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.)
és a Mötv.-ben foglalt feladatai alapján a településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok,
illetve nemek szerinti bontásban.

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
Zalavár község lakosságára vonatkozóan 2013-ban még az alacsony szintű foglalkoztatottság, illetve magas
munkanélküliségi ráta, továbbá az inaktív népesség magas aránya volt a jellemző
A 3.2.1. számú táblázatból és a hozzá kapcsolódó diagramból kitűnik, hogy 2013-2017 között a
nyilvántartott álláskeresők aránya folyamatos csökkenést mutat. A vizsgált időszak kezdetén a 15-64 év
közötti népesség 10,8%-a volt regisztrált munkanélküli, míg 2017-re ez az arány 4,5%-ra csökkent le.
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A nyilvántartott álláskeresők közül 2013-2015 között változóan hol a nők, hol a férfiak aránya volt
magasabb, 2016-ra ez az arány kiegyenlítődött a nemek között. 2017-ben a 15-64 év közötti állandó
népességből 2x annyi férfit tartottak nyilván álláskeresőként, mint nőt.

3.2.1. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti állandó népesség (fő)
Év

Nő
(TS 0804)

Férfi
(TS 0803)

Összesen

Nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

Nő (TS 0802)

Fő
Fő
Fő
Fő
2013
313
319
632
32
2014
311
319
630
32
2015
303
324
627
21
2016
302
318
620
18
2017
300
302
602
9
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Önkormányzati adat

Férfi (TS 0801)

%
10,2%
10,3%
6,9%
6,0%
3,0%

Fő
36
24
25
19
18

%
11,3%
7,5%
7,7%
6,0%
6,0%

Összesen
Fő
68
56
46
37
27

%
10,8%
8,9%
7,3%
6,0%
4,5%

Álláskeresők aránya
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
2013

2014

2015
nők

férfiak

2016

2017

összesen
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint

Regisztrált munkanélküliek/
nyilvántartott álláskeresők száma
összesen

20 év alatti
20-24 év
25-29 év
30-34 év
35-39 év
40-44 év
45-49 év
50-54 év
55-59 év
59 év feletti

2013

2014

2015

2016

2017

67

57

47

40

22

1
1,5%
10
14,9%
5
7,5%
7
10,4%
8
11,9%
9
13,4%
12
17,9%
6
9,0%
8
11,9%
1
1,5%

2
3,5%
11
19,3%
4
7,0%
6
10,5%
6
10,5%
6
10,5%
11
19,3%
4
7,0%
4
7,0%
3
5,3%

1
2,1%
5
10,6%
3
6,4%
6
12,8%
5
10,6%
4
8,5%
7
14,9%
5
10,6%
4
8,5%
7
14,9%

1
2,5%
5
12,5%
3
7,5%
4
10,0%
4
10,0%
4
10,0%
6
15,0%
4
10,0%
3
7,5%
6
15,0%

0
0,0%
2
9,1%
3
13,6%
2
9,1%
2
9,1%
1
4,5%
4
18,2%
1
4,5%
1
4,5%
6
27,3%

Fő összesen

Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%
Fő
%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
A regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 2013 és 2017 között folyamatos csökkenést
mutat. 2013-ban 67 fő álláskeresőt, 2017-ben 22 főt tartottak nyilván. A vizsgált 5 éves időtartamban a
regisztrált munkanélküliek száma 1/3-ára csökkent le. 2016-ban 40 főt, 2017-ben 22 főt tartottak nyilván,
így ebben az egy évben közel 50%-os csökkenés volt tapasztalható.
2013-2017 között, ha a regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők létszámát tekintjük, akkor két
korcsoportban tapasztalunk folyamatos csökkenést: a 35-39 év és a 45-49 év közöttiek között.
A vizsgált 5 éves periódusban a 20-24, a 45-49 év közöttiek és az 59 év felettieknél a legmagasabb a
nyilvántartott álláskeresők aránya.
Három korcsoport kivételével a 2013-as induló évhez képest 2017-re csökkent a regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma. A 25-29 év közöttieknél 7,5%-ról 13,6%-ra emelkedett
az álláskeresők száma, a 45-49 éves korúak esetében mérsékelt -17,9%-ról 18,2%-ra – emelkedés volt
észlelhető. Legjelentősebb változás az 59 év feletti korosztálynál következett be, ahol az 1 főről az ötödik
év végére, 6 főre – a 1,5%-os arány 27,3%-ra - nőtt a munkanélküliek száma.
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3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma és aránya
Nyilvántartott álláskeresők/regisztrált
munkanélküliek száma

180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott
álláskeresők/regisztrált munkanélküliek száma

Év
fő
Nő (TS 0802) Férfi (TS 0801) Összesen
2013
32
36
68
2014
32
24
56
2015
21
25
46
2016
18
19
37
2017
9
18
27
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

fő
Nő
13
14
5
2
2

Férfi
15
12
7
8
9

%
Összesen
28
26
12
10
11

Nő
40,6%
43,8%
23,8%
11,1%
22,2%

Férfi
41,7%
50,0%
28,0%
42,1%
50,0%

Összesen
41,2%
46,4%
26,1%
27,0%
40,7%

2013 és 2017 között a nyilvántartott álláskeresők/regisztrált munkanélküliek száma folyamatos csökkenést
mutat. 2013-ban 68 főt, 2017-ben 27 főt tartottak nyilván, ami 4 év alatt 60%-os csökkenésnek felel meg.
A munkanélküliek közül a nők száma csökkent jelentősebben, 32 főről 9 főre, ami közel 70%-os csökkenést
mutat. A férfi álláskeresők száma 36 főről 18 főre csökkent, ami 50%-os mérséklődésnek felel meg.
A környező településeken a nők – főleg a szezonális munkák tekintetében- a mutatók alapján könnyebben
el tudnak helyezkedni a vendéglátás, szolgáltatás, kereskedelem által kínált álláshelyeken.
2013-ban és 2014-ben a regisztrált munkanélküliek közül 40% feletti volt a tartósan- 180 napnál hosszabb
ideje- munkanélküliek aránya. 2015-2016-ra ez az arány 26-27%-ra csökkent le, majd 2017-ben 40,7%-ra
emelkedett.
Ha 2013 és 2017 közötti időszakot nézzük, azt láthatjuk, hogy a 180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott
álláskeresők száma több mint 60%-kal csökkent, 28 főről 11 főre.
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Ha a Közép-Dunántúl megyéiben megnézzük a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők számát, azt
tapasztalhatjuk, hogy ez Zala megyében a legmagasabb. Számuk azonban mindhárom megyében
folyamatos csökkenést mutat.

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma a Közép-Dunántúlon
2014. december
Győr-Moson-Sopron
445
577
Vas
1157
Zala
Forrás: www.ksh.hu/docs/hun/xstadat

2015. december
233
380
934

2016. december
195
307
628

2017. december
146
294
489

A pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedése a végzettségüknek megfelelő munkahelyen a
munkáltató által a munkavállaláshoz elvárt szakmai tapasztalat hiánya miatt nehezebb.
Településünkön a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma a 2013-2016 közötti időszakban több mint
ötödére csökkent le. 2016-ban 2 főt, 2017-ben 3 főt tartottak nyilván.
3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek száma

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

Év
Nő

Férfi

Összesen

Nő

Fő
Fő
Fő
Fő
%
2013
76
60
136
6
7,9%
2014
68
63
131
3
4,4%
2015
67
63
130
2
3,0%
2016
72
59
131
0
0,0%
2017
69
54
123
1
1,4%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Önkormányzati adat

Férfi
Fő
5
5
1
2
2

Összesen
%
8,3%
7,9%
1,6%
3,4%
3,7%

Fő
11
8
3
2
3

%
8,1%
6,1%
2,3%
1,5%
2,4%
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága:

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

Év

Legalább az általános iskola 8. évfolyamát elvégzett 15
éves és idősebb népesség, a megfelelő korúak
százalékában

Nő
%
76,1%
2001
2011
87,7%
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

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

Férfi

Nő

Férfi

%
85,7%
95,7%

%
23,9%
12,3%

%
14,3%
4,3%
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A 3.2.5. táblázat az alacsonyan iskolázott népesség arányának alakulását mutatja a 2001-es és 2011-es
népszámlálási adatok tükrében.
A legalább az általános iskola 8. osztályát elvégzők aránya mindkét nemben emelkedett a vizsgált 10 éves
periódusban.
Az általános iskolai tanulmányaikat befejezők között a férfiak vannak többségben. Ennek okaként szerepet
játszhat a nők korai –sokszor nem tervezett- gyermekvállalása is.
Az iskolai végzettséggel nem rendelkezők közül a férfiak aránya jelentősebb csökkenést mutat, mint a nőké.
Az alábbi 3.2.6. számú táblázatból nyert adatok fényében megállapítható, hogy a nyilvántartott álláskeresők
száma 2013 és 2017 között folyamatos csökkenést mutat. A legalább általános iskolai végzettséggel
rendelkező regisztrált munkanélküliek száma a vizsgált 5 éves periódusban folyamatos csökkenést mutat. A
8 általánosnál alacsonyabb végzettséggel rendelkező álláskeresők száma 2013-ban és 2017-ben is egyaránt
2 fő volt.
Az általános iskolai végzettséggel rendelkezők esetében 52 %-kal, a 8 általánosnál magasabb
végzettségűeknél pedig 69%-kal csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma.
Ha a nyilvántartott álláskeresők iskolai végzettség szerinti %-os arányát, megoszlását tekintjük, akkor a 8
általánosnál alacsonyabb végzettséggel rendelkezők aránya a legkisebb. (1,8-7,4%)
2013 és 2015 között a 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők aránya volt magasabb,
2016-tól pedig az általános iskolai végzettségűeké.

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

Év

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai
végzettség szerint

Nyilvántartott álláskeresők
száma összesen

Fő
2013
68
2014
57
2015
47
2016
37
2017
27
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

8 általánosnál
alacsonyabb
végzettség

Általános iskolai
végzettség

8 általánosnál
magasabb iskolai
végzettség

Fő
2
1
1
1
2

Fő
27
24
21
19
13

Fő
39
32
25
17
12

%
2,9%
1,8%
2,1%
2,7%
7,4%

%
39,7%
42,1%
44,7%
51,4%
48,1%

%
57,4%
56,1%
53,2%
45,9%
44,4%
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3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők

Év

Általános iskolai
felnőttoktatásban tanulók száma
(TS 3401)

Fő

8. évfolyamot eredményesen
befejezte a felnőttoktatásban
(TS 3301)

Fő

%

2013
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2014
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2015
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2016
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2017
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)
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3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
Szakiskolai
Középiskolai
Középfokú
Szakközépiskolai
Gimnáziumi
felnőttoktatásban
tanulók száma a
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban felnőttoktatásban
résztvevők
száma
felnőttoktatásban
Év
résztvevők összesen
résztvevők száma
résztvevők
(TS 3501)
(fő) - (TS 3601)
Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

2013
NA
0
########
########
2014
NA
0
########
########
2015
NA
0
########
########
2016
NA
0
########
########
2017
NA
0
########
########
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat
(TÁKISZ)

%

Fő

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

0
0
0
0
0

Zalavár településen nincs általános iskolai felnőttképzés. Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók
létszáma és a 8. évfolyamot eredményesen végzettek létszámára vonatkozó 2013-2017. évi adatok alapján,
a zalavári lakosok közül senki sem vett részt helyben általános iskolai felnőttoktatásban, illetőleg senki sem
végezte el a 8. évfolyamot felnőttoktatás keretében. A TeIR adatbázis nem tartalmaz adatot erre
vonatkozóan.
Felnőttoktatásban résztvevő zalaváriak számáról középfokú iskolára vonatkozóan a 2013-2017 közötti
időszakra a TeIR adatbázis nem tartalmaz adatot. Zalavár településen nincs középfokú felnőttképzés.
Mindazonáltal a munkaerő-piaci hátrányok csökkentése érdekében a jövőre nézve célként jelölhető meg az
iskolázottság felmérése és annak eredménye alapján az iskolai végzettség javítására vonatkozó középfokú
felnőttoktatás szervezése a település felnőtt korú lakossága számára partnerintézményekkel.

c) közfoglalkoztatás:
A központi költségvetésből finanszírozott közmunkaprogram célja a tartósan álláskeresők szakmailag
irányított munkavégzésének elősegítése és egyben ezen foglalkoztatottak fokozatos visszavezetése a
munka világába. 2018. júniusától változások következtek be a közmunkaprogramban. A közfoglalkoztatás
statikusságának megváltoztatásával, a közfoglalkoztatottak számának fokozatos csökkentésével a
versenyszféra számára szükséges munkaerő biztosítását tűzték ki célul. Az új szabályok alapján három éven
belül legfeljebb 12 hónapig lehet majd közfoglalkoztatotti státusban maradni, valamint a 25 év alatti
fiatalokat csak akkor vonhatják be a közfoglalkoztatási programokba, ha az Ifjúsági Garancia Rendszer
keretében megvalósuló munkaerő-piaci program nem kínál számukra egyéb reális lehetőséget. A
szakképzettséggel rendelkezők csak abban az esetben vonhatók be a közfoglalkoztatásba, ha a járási hivatal
közvetítési kísérlete három alkalommal sikertelen volt, vagy 3 hónapig nem tudott a hivatal az álláskereső
számára megfelelő állást felajánlani.
Tekintettel arra, hogy kevés a szakember és a regisztrált álláskeresők száma fokozatosan csökken,
nehézséget okoz az optimális létszámfeltöltés az önkormányzatnak, ami az értékteremtő munkák
mennyiségét is szerényebben tervezhetővé teszi.
Ugyanakkor a közfoglalkoztatás jelentős szerepet tölt be az álláskeresők jövedelmi helyzetének
stabilitásában. A foglakoztatási osztály által engedélyezett keretszámok alapján a Zala Megyei Járási
Kormányhivatal által kiközvetítetten több helybeli lakos rövidebb vagy hosszabb távú foglalkoztatása
megoldott.
A közfoglalkoztatási programokba azok az álláskeresők vonhatók be, akik a lakóhelyük szerinti illetékes
Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályán regisztráltak, és a foglalkozás–egészségügyi szakorvos által
kiállított foglalkoztathatósági szakvélemény alapján foglalkoztathatóak.
Bár minden évben tud a helyi önkormányzat munkavállalókat alkalmazni a közfoglalkoztatás keretében, de
az elmúlt években csökkent a közmunka programban foglalkoztatottak száma Zalaváron.
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Az önkormányzat törekszik arra, hogy minél több országos közfoglalkoztatási programban tudjon részt
venni, ezzel is esélyt nyújtva az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, és tartós munkanélküliek
elhelyezkedésére.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek,
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – közlekedés
elérhetőség
átlagos
ideje
autóval

autóbusz
járatpárok
száma
munkanapokon

Legközelebbi
centrum

20-25

16

Megyeszékhely

45

Főváros

120

átlagos
vonat járatok
utazási idő átlagos száma
autóbusszal munkanapokon
30-45 perc

átlagos
átlagos
utazási Kerékpárúton való
utazási idő
idő
megközelíthetőség
kerékpáron
vonattal

0

0

0

50

csak
Sármellékről
átszállással
40 perc
érhető el

0

0

0

170

csak
Sármellékről
átszállással
150 perc
érhető el

0

0

0

620

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, Önkormányzati adat
Zalavár községben kevés álláslehetőség nyílik az emberek számára. A térség természeti adottságaiból
adódóan a jellemző gazdálkodási tevékenység a szántóföldi növénytermesztés, a kertgazdálkodás és a
szőlő- és gyümölcstermesztés. Legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat.
A munkavállalók nagy része a környező településeken, a környező városokban és a megyeszékhelyen
helyezkedik el. A község történelmi múltjára, a Kis-Balaton közelségére tekintettel, a falusi turizmusra épülő
vállalkozások fejlesztése jelenthetne munkahely teremtési lehetőséget.
Zalavár- Várszigeten található a II. János Pál pápa által Európa társvédőszentjeivé nyilvánított Cirill és
Metód apostolok emlékműve. Az önkormányzat a jelenlegi és - a tervek szerint bővítendő - nemzetközi
kapcsolatait is felhasználva szeretne bekapcsolódni a Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaúthálózatba. Zalavár a védőszenteken alapuló európai zarándokturizmus egyik központja, az észak-déli és a
kelet-nyugati zarándokutak csatlakozási pontja lehet.
Az önkormányzat a település régi uradalmi magtár épületét szeretné felújítani. Szállást, találkozási és
konferencia tereket alakítanának ki benne, valamint helyet kapna egy régészeti leletekből álló kiállítás.
A zarándokturizmus és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások javítanák a foglalkozáshoz való hozzáférés helyi
esélyeit.
A városokban kínálkozó álláslehetőségek esetén felvételkor előnyben részesítik a helybéli lakosokat. A
kistelepülési álláskeresők hátrányos helyzetbe kerülnek részben a bejárás költségei, részben az esti vagy
hétvégi munkavégzést folytató munkahelyek esetében a tömegközlekedéssel való bejárási-, illetve
hazajutási lehetőségek korlátozott volta miatt.
Vasúti megállóhellyel nem rendelkezik a község.
A településhez legközelebbi centrumok Keszthely és Hévíz. Míg hétköznap Keszthelyre 16 közvetlenátszállás nélküli- járat indul a településről, addig ezek száma szombatra 8, vasárnapra 7 járatra csökken le.
Hétköznap és szombaton 20 óra 25 perckor, vasárnap 20 óra 40 perckor indul az utolsó autóbusz
Keszthelyről Zalavárra. Hévízről is legkésőbb 21 órakor eljön az utolsó járat a településre.
Aki a munkavégzés tekintetében tömegközlekedéshez között, a menetrend miatt korlátozott
lehetőségekkel bír a munkavállalás tekintetében.
A községben élő munkanélküliek a Keszthelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával tartják a kapcsolatot,
onnan kapják meg a szükséges információkat a munkalehetőségekről, képzésekről.
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A település könyvtárában mindenki számára biztosított az internet elérhetősége, így az érdeklődők
közvetlenül is tudnak tájékozódni a lehetőségekről.
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyét csökkenthetik a potenciális foglalkoztatottak objektív jellemzői
(fogyatékkal élők, nagycsaládosok, egyedülálló szülő). A Keszthelyi Család és KarrierPONT ilyen esetekben is
segíteni próbálja a munkavállalók és a munkaadók egymásra találását.
A nagy adminisztrációs teherből fakadóan alacsony vállalkozói kedv tartós fennállása nem teremt stabil
foglalkoztatotti környezetet a településen. Ebből következően a helybeli vállalkozók által biztosított
munkalehetőség minimális.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok
a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
A helyi általános iskola szakkörök, a sikeres továbbtanulást segítő felkészítő foglalkozások tartásával segíti a
diákok középfokú intézményekbe történő felvételijét.
A tanulók rendszeresen részt vesznek a
pályaválasztási fórumokon, hogy ezáltal is segítséget kapjanak a környékben elsajátítható képzések
megismeréséhez.
A középiskolai tanulók esetében az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat
elvégzésének igazolása. Az önkormányzat lehetőséget biztosít a település diákjai számára a közösségi
szolgálat teljesítéséhez.
Keszthelyen és a megyeszékhelyen több OKJ-s képzés is indul rendszeresen a 21. életévüket még be nem
töltöttek számára nappali képzés keretében.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez
és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
Az önkormányzat folyamatosan kapcsolatban áll a Zala Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala
Foglalkoztatási Osztályával. A Foglalkoztatási Osztály által szervezett szakmai átképzések, továbbképzések a
felnőttképzések lényegi bázisát jelentik.
Keszthelyen és a megyeszékhelyen is rendszeresen indítanak államilag támogatott OKJ-s képzéseket
felnőttképzés keretében. Az ingyenes és térítéses képzési lehetőségekről a helyi felhívásokon kívül a
település könyvtárában a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal oldalán is tájékozódhatnak az
érdeklődők.
A községben több alkalommal indult volna már olyan tanfolyam, ahol számítástechnikai ismereteket vagy
nyelvet tanulhattak volna a település lakói, annak érdekében, hogy versenyképesebb tudással
rendelkezhessenek a munkaerő piacon, de a tanfolyam indításához szükséges minimális létszámú
jelentkező nem mindig jött össze.
A Zalavár - Várszigeten időszakosan zajló régészeti ásatások a feltárások alkalmával szezonális
segédmunkát, a sármelléki székhelyű mezőgazdasági szövetkezet pedig idényjellegű mezőgazdasági munkát
biztosít a település lakói számára.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
A település ugyan rendelkezik saját fenntartású intézményekkel, de nem tud nagymértékű foglalkoztatást
biztosítani a mélyszegénységben élők és romák részére, szakképesítés hiányában. További lehetőségük
ezeknek az embereknek a közfoglalkoztatási programokban rejlik.
Zalavár településen 2017-ben 4 fő közfoglalkoztatott dolgozott.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Hátrányos megkülönböztetésként érinti a munkanélkülieket, hogy:
- a nőket a gyermekvállalás miatt, vagy már a gyermek megléte miatt kevesebb számban
foglalkoztatják,
- a közeli városokban történő munkavállalásnál, a munkáltatók a munkába járás magas költsége
miatt, inkább helybelieket alkalmaznak.
A település a közmunkaprogramok révén tud szerepet vállalni a helyi lakosok foglalkoztatásában. Hátrányos
megkülönböztetés a foglalkoztatás területén a településen nem tapasztalható.
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3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
a) igényelt, illetve megállapított támogatások összege, száma stb.

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

Év

15-64 év közötti állandó
népesség száma

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő)

Álláskeresési segélyben
részesülők %

2013

632

2

0,3%

2014
630
2015
627
2016
620
2017
602
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Önkormányzati adat

2
3
4
5

0,3%
0,5%
0,6%
0,8%

Álláskeresési segélyben részesülhet az, aki álláskereső, munkát akar vállalni, önálló álláskeresése nem
vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.
A táblázat azt mutatja, hogy a településen a nyilvántartott álláskeresők közül mennyien részesülnek
segélyben. Az adatok alapján elmondható, hogy a településen 2014. évtől folyamatosan nő a segélyben
részesülő személyek száma, míg 2014. évben 2 fő részesült segélyben, addig 2017. évben 5 fő.
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Nyilvántartott álláskeresők száma
Év

Fő
2013
68,00
2014
57,75
2015
45,75
2016
35,75
2017
26,75
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresési
járadékra
jogosultak

Fő

%

10,00
5,25
5,50
2,50
3,00

14,7%
9,1%
12,0%
7,0%
11,2%

A táblázat adatai alapján a nyilvántartott álláskeresők száma folyamatos csökkenést mutat a 2013-2017
közötti időszakban.
Az álláskeresési járadékra jogosultak aránya változó, 7-14,7 % között van. Álláskeresési járadékra az az
álláskereső jogosult, aki a munkájának elvesztését megelőző 3 évben legalább 360 napig munkában állt és
nincs másmilyen munkaviszonya, valamint vállalkozói tevékenységet sem folytat.
2017-ben a nyilvántartott álláskeresők 11,2%-a volt álláskeresési járadékra jogosult, ami 3 főt jelentett.
Az önkormányzat és a családsegítő szolgálat próbálja felkutatni, tájékoztatni és a programba bevonni az
érdekelteket.
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3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesítettek száma

Év

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásban részesülők átlagos száma 2016.
márc. 1-től
(2015. február 28.-ig rendszeres szociális
segélyben részesülők)
Fő

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (álláskeresési
segély - negyedévek átlagában számolva)

15-64 évesek %-ában

2013
24,25
3,84%
2014
24,25
3,85%
2015
19,95
3,18%
2016
16,09
2,60%
2017
9,25
1,54%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Fő

Munkanélküliek %-ában

2,00
2,00
3,00
4,00
5,00

2,94%
3,46%
6,56%
11,19%
18,69%

Ellátottak száma (fő)
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2013

2014

2015

2016

2017

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők

A Járási Hivatal aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg – a jogosultsági feltételek fennállása
esetén – a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére. Az aktív korúak
ellátása lehet:
a) egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg 28.500Ft) 80%-a,
2018. évben 22.800 Ft.
Aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult, kivéve, ha az egyik személy a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás feltételeinek felel meg.
A rendszeres szociális segélyben, majd egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülők
száma a 2013-2014-es évekbeli stagnálását követően folyamatos csökkenést mutat.
A foglakoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma 2014-től folyamatosan emelkedik.
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete szól a
szociális célú tűzifa juttatásáról. Szociális célú tüzelőanyag juttatása kérelem alapján történik. Szociális célú
tűzifa juttatásban az a személy részesíthető, aki a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló
törvényben foglalt feltételeknek megfelel.
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete rendelkezik
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a szociális ellátásokról. A feltételek fennállása esetén települési támogatásként: lakhatáshoz kapcsolódó
települési támogatás, gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz támogatás, újszülöttek támogatása – 25.000 Ftfolyósítható. A rendkívüli települési támogatások közé az eseti jelleggel nyújtott támogatás, halálesethez
kapcsolódó támogatás- 20.000 Ft- és a köztemetés tartozik. Az eseti jelleggel nyújtott települési támogatás
lehet pénzbeli ellátás is, de elsősorban természetbeni ellátásként kell nyújtani. A természetben nyújtott
eseti jellegű támogatás lehet az önkormányzat által üzemeltetett konyháról történő meleg étel biztosítása;
élelmiszercsomag vagy vásárlási utalvány.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
rendelkezik az étkeztetésről, házi segítségnyújtásról, a családsegítésről és a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtásról.
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a
lakhatást segítő támogatásokat. Emellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket,
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
Zalavár településen a 2017. évben 411 db lakás található.
Zalaváron a lakásállomány stagnáló képet mutat a vizsgálat időszakban, új lakás építésére nem került sor.
3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Év

Lakásállomány (db)
(TS 4201)

2013

411

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
5

0

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
0

0

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
0

0

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma
0

2014

411

5

0

0

0

0

0

0

2015

411

5

0

0

0

0

0

0

2016

411

5

0

0

0

0

0

0

2017

411

5

0

0

0

0

0

0

Bérlakás állomány
(db)

Szociális
lakásállomány (db)

Egyéb lakáscélra
használt nem
lakáscélú ingatlanok
(db)

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

a) bérlakás-állomány
Zalavár település nem rendelkezik bérlakás-állománnyal.
b) szociális lakhatás
Zalavár település nem rendelkezik szociális lakásállománnyal.
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c) egyéb, lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok:
Zalavár település nem rendelkezik egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlannal.
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
Az elégtelen lakhatási körülményekkel jellemezhető lakás meghatározásához segítséget nyújt az ENSZ
Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága által 1991-ben kiadott indoklás, amelyben értelezésre
került a megfelelő lakás fogalma.
Eszerint a megfelelő lakás meghatározása az alábbi elemeket tartalmazza:
1. a lakhatási jogok biztonsága, azaz védelem az erőszakos kilakoltatás ellen;
2. alapszolgáltatásokhoz és infrastruktúrához való hozzáférés (ivóvíz, energia, szennyvízcsatorna,
fűtés, világítás stb.)
3. megfizethetőség (a lakhatással kapcsolatos költségeknek olyan szinten kell lennie, hogy más
alapvető szükséglet kielégítését vagy megszerzését ne veszélyeztesse);
4. a lakás alapvető mennyiségi és minőségi elemei (alapterület, fűtés stb.);
5. biztosítani kell az elesett csoportok lakáshasználatának lehetőségét (idősek, gyerekek,
mozgáskorlátozottak stb.);
6. elhelyezkedés (a megfelelő lakásnak olyan helyen kell lennie, amely lehetővé teszi a munkába
járást, valamint az egészségügyi szolgáltatás, iskola és egyéb szociális szolgáltatások
igénybevételét);
7. kulturális megfelelés (a lakás megépítési módjának és az építéshez használt anyagoknak
alkalmasnak kell lennie a kulturális identitás és különbözőség kifejezésére).
Az ezen tényezőknek meg nem felelő lakásokat tekintjük elégtelen lakhatási feltételeknek.
Zalavár településen konkrét adat nem áll rendelkezésre, becsléseink szerint kb. 5 elégtelen lakhatási
körülményeket biztosító lakás található. Ezen lakások felújítása pl. a tulajdonosok életvezetési problémáiból
adódó anyagi nehézségek vagy idős életkor, hozzátartozó hiánya miatt nem történik meg.
e) lakhatást segítő támogatások:
2004-től normatív lakásfenntartási támogatásra volt jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladta meg a nyugdíjminimum 250 %-át, és a háztartás
tagjai egyikének sem volt vagyona.
A költségvetési törvény elfogadásával az Országgyűlés 2014. december 15-én a normatív lakásfenntartási
támogatás 2015. március 1-jével történő megszüntetéséről döntött. Ezen időponton túl az önkormányzatok
saját hatáskörükben dönthették el, folyósítanak-e támogatást a lakhatási problémákkal küzdő
háztartásoknak.
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete a
lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásról az alábbiak szerint rendelkezik:
A Képviselő-testület a szociálisan rászoruló háztartások részére az általuk lakott lakás fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást biztosíthat. A
lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások: az áram-, a gáz-, a víz és csatornaszolgáltatás, a
szemétszállítás díja.
A lakhatáshoz kapcsolódó támogatásra az a kérelmező jogosult, aki a szolgáltatóval szerződésben áll, és a
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 120 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át, és vagyonnal a háztartás egyik tagja sem rendelkezik.
Az önkormányzat által a szociális törvényben biztosított lakásfenntartási támogatásban részesülők számát a
3.4.3 táblázat tartalmazza a 2015-ös évig, amikor is ez a fajta támogatás megszűnt. A táblázatban
megjelenítettük az önkormányzat által adható –lakhatást segítő- települési támogatásban részesítettek
létszámadatait is, 2016-ra és 2017-re vonatkozóan.
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3.4.3. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési
támogatásban részesülők száma

Év

Lakásfenntartási
támogatásban részesített
személyek száma

Összesen
adósságcsökkentési
támogatásban részesítettek
száma

2013

46

0

2014

50

0

2015

44

0

21

0

22

0

Települési támogatás

2016
Települési támogatás

2016

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adat

A község szegénységi küszöb alatt élő lakosai közül sokan rendelkeznek rezsi hátralékkal.
A normatív lakásfenntartási támogatás megszűnését követően csökkent a települési támogatás keretében
lakhatáshoz kapcsolódó támogatásban részesítettek száma, a csökkenés mértéke 50% körül mozog.
A településen 2017/2018-ban, tűzeset miatt egy család került lakhatási szempontból súlyosan
veszélyeztetett helyzetbe. Az önkormányzat minden rendelkezésre álló eszközzel, pénzbeli támogatással, a
fizikai állomány mozgósításával, rendkívüli elhelyezéssel segítette a kialakult helyzet átmeneti megoldását.
Ugyanakkor elvárta azt is, hogy aki a segítséget kapta, az minden tőle elvárható lépést megtegyen annak
érdekében, hogy életkörülményei rendeződjenek.
Településünkön nincs hajléktalan.
f) eladósodottság:
Az eladósodás általában a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy alacsony jövedelmű, idős vagy
többgyermekes családoknak jelenthet komoly problémát. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat
hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolhatják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat.
A településünkön élők között leginkább életvezetési problémák, szenvedélybetegség miatt áll fenn
elsősorban az eladósodás veszélye.
A településen eladósodásról nincs tudomásunk, ilyen helyzettel kapcsolatos kérelem nem is érkezett az
önkormányzat felé. 2018-ban két családnál került sor arra, hogy végrehajtási eljárás miatt el kellett
hagyniuk korábbi otthonukat, de a kialakult helyzetet családon belül sikerült megoldaniuk, az
önkormányzatnak nem kellett közbelépnie. Ugyanakkor a település lakásállományának egy részére a

34

tulajdonosok hitelt vettek fel, így a házak egy része banki jelzáloggal terhelt. A lakáscélú ingatlanok kb. 1-2
%-nál végrehajtási eljárás folyik.
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
Külterületen négy lakás tartozik a településhez. A közszolgáltatásokhoz és a közműszolgáltatásokhoz való
csatlakozási lehetőségük részben biztosított.
Közműellátás:
A község közműellátása jónak tekinthető. A község közműellátottsága teljes körű.
A gázellátás a belterületen teljes körű.
A vezetékes ivóvíz ellátás, valamint a csatornahálózat kiépítése teljes egészében megvalósított.
A hulladék elszállításáról 2017-ig a 287 települést tömörítő ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás
gondoskodott, heti 1 alkalommal.
Törvényi változások következtében 2017. november 1-től Zalavár község közigazgatási területén a hulladék
gyűjtésére, elszállítására, kezelésére és ártalmatlanítására a Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft jogosult. (111 települést lát el.) Tevékenységét Zalavár belterületén heti egy
alkalommal végzi.
Havi egy alkalommal ingyenesen kerül sor a szelektív hulladék elszállítására az ingatlanokról.
Községünk utcái túlnyomórészt megfelelő aszfaltos útburkolattal rendelkeznek. A járdák állapota nem
megfelelő, felújításuk, kiépítés szükséges.
Közlekedés:
A település autóbusszal Keszthely felől jól megközelíthető. Nagykanizsa felől is rendszeresen közlekednek
buszok a faluba.
Zalavár települést vasúti vonal nem érinti.
Zalavár és Sármellék községek tulajdonát képező repülőtér működik a községtől kb. 5 km-re. Vagyonkezelői
szerződés alapján a Hévíz-Balaton Airport Kft. üzemelteti.
A Hévíz-Balaton nemzetközi repülőtér Magyarország öt nemzetközi repülőterének egyike. Keszthelytől
mintegy 12 kilométerre, délnyugatra, Sármellék és Zalavár között található. 2005-től 2012-ig FlyBalaton
néven volt ismert, azóta pedig Hévíz-Balaton Airportként.
A repülőtér jelentős fejlesztések előtt áll. 2016 decemberében kormányhatározat biztosított 6,6 milliárd
forintot a légikikötő technológiai és infrastrukturális fejlesztésére. A beruházás légijárat-fejlesztéseket is hoz
majd, így a tervek szerint 2020-ig több menetrendszerinti járatot fogad majd a megújult repülőtér.
2016-ban 23,5 ezer, 2017-ben 20 ezer utast regisztráltak.
Menetrendszerű járat nem közlekedik, a légi közlekedés charter járatokra és kisgépes forgalomra
korlátozódik.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Szegregátumnak nevezzük azokat a földrajzilag egybetartozó és elhatárolható területeket, ahol a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korú lakosságon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot.
A településen telep, szegregátum nincs.
A községben élő romák sem különülnek el egy adott településrészen belül, a település valamennyi
utcájában élnek családjaik.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás keretében az alábbiakról gondoskodik:
 háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás
 fogorvosi alapellátás
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 az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás
 védőnői ellátás
 iskola-egészségügyi ellátás
Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkezés, házi segítségnyújtás,
családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, utcai szociális munka, nappali
ellátás.
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a
rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális
szociális intézmény.
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Az egészségügyi törvény 88.§-ának meghatározása szerint:
„Az alapellátás célja a közösség egészségét fejlesztő megelőző tevékenység, illetve az egyén egészségi
állapotának figyelemmel kísérése, valamint egészségügyi felvilágosítása és nevelése, a külön
jogszabályban meghatározott kompetencia keretében történő gyógykezelése, gondozása és
rehabilitációja az adott diagnosztikus és terápiás háttér mellett. Ezen kívül a szakorvoshoz történő
irányítása a betegség megállapítása, kezelési terv készítése vagy terápiás ellátás céljából, a beteg
gyógykezelése, házi ápolása és rehabilitációja a kezelőorvos által javasolt terápiás terv alapján, és
szükség esetén a beteg otthonában történő ellátása, illetőleg a beteg otthonában végzendő
szakorvosi konzílium kérése."
Az alapellátás lakosság-közeli ellátási forma, amely az általánosan igénybe vett "alap" (nem szak)
ellátásokat biztosítja.
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendelete szól az
egészségügyi alapellátások körzeteiről.

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

Év

Felnőttek és gyermekek
részére szervezett háziorvosi
szolgálatok száma

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma

A házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma

1

0

0

1
1
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

A településen egy háziorvosi rendelés működik, vegyes praxisú háziorvos látja el a felnőtteket és a
gyermekeket. Hetente négy alkalommal 3 óra időtartamban várja Zalaváron a betegeket, többnyire a
délelőtti órákban, de heti egy nap délután is van rendelés.
A háziorvos körzeti ellátási kötelezettségéből adódóan Sármelléken is rendel, így heti 4 alkalommal a
sármelléki rendeléseken is elérhető a praxisába tartozó zalavári betegek számára.
A háziorvos tevékenységét vállalkozóként végzi, munkáját egy asszisztensnő segíti.
Az önkormányzat az orvosi rendelő minden költségét (fenntartás, karbantartás) átvállalta.
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A háziorvos kézigyógyszertárat üzemeltet Zalaváron a rendelési idővel megegyező időpontokban, hogy a
betegek minél hamarabb és utazás nélkül hozzájuthassanak a szükséges gyógyszerekhez. Gyógyszertári
ügyelet a közelben Keszthelyen és Hévízen vehető igénybe.
A háziorvos vegyes praxisú orvosként egészséges gyermekek számára is tart tanácsadást. Az önkormányzat
megbízási szerződéssel gyermekorvost is foglalkoztat, aki 2 havonta tart szakorvosi tanácsadást a
kisgyermekek és szüleik részére.
Amennyiben a szülők házi gyermekorvost szeretnének választani gyermekük számára, akkor ezt Hévízen
vagy Keszthelyen tehetik meg a településhez legközelebb.
A háziorvosi ügyeleti ellátást a "Ügyelet”Nonprofit Közhasznú Kft látja el, amelynek székhelye a keszthelyi
Városi Kórház. Hétköznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és ünnepnap 8-tól másnap reggel
8 óráig tart az ügyeleti idő. Az ügyeleti ellátás biztosítására az ellátott települések Önkormányzatai az
ellátott terület lélekszáma alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által biztosított finanszírozás
kiegészítéseként havonta, lakosonkénti támogatást nyújtanak az Ügyelet Nonprofit Közhasznú Kft részére.
Járóbeteg szakellátásra az ellátás jellegétől függően a környező városokban Keszthelyen, Hévízen,
Nagykanizsán vagy Zalaegerszegen van lehetőség.
Kórházi ellátás a betegség/sérülés jellegétől függően Keszthelyen, Nagykanizsán és Zalaegerszegen vehető
igénybe.
A fogorvosi ellátás a település lakói esetében a szomszédos településeken, Sármelléken és Zalaszabarban
valósul meg. A körzeti fogorvosi ellátás területi megosztásáról Zalavár Község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendelete rendelkezik.
Fogászati ügyelet egyelőre Zalaegerszegen, az IV Dentál Kft-nél vehető igénybe. Amennyiben a
későbbiekben, Keszthely városban is lehetőség nyílik majd a környező települések lakói számára a fogászati
ügyeleti ellátás igénybe vételére, akkor a község ide szeretne csatlakozni, a könnyebb megközelíthetőség
miatt.
A település Védőnői Szolgálatot is működtet, egy fővel, aki területi védőnőként az óvoda-, és iskolaegészségügyi feladatokat is ellátja.

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

Év

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2013

28

2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

35
37
41
54

A közgyógyellátás – a társadalmi szolidaritás elve alapján- a szociálisan rászorult személy részére az
egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében
biztosított hozzájárulás. Háromféle jogcímen állapotható meg: alanyi jogcímen, normatív jogcímen és
méltányossági alapon. Az alanyi és normatív jogcímen járó közgyógyellátási jogosultságot a járási hivatal
állapítja meg.
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális
ellátásokról rendelkezik a szociálisan rászoruló személyek számára megállapítható gyógyszer-, gyógyászati
segédeszköz támogatásról.
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A településen közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma a vizsgált 2013-2017-ig terjedő időszakban
folyamatos emelkedést mutat, 5 év alatt közel megduplázódott a közgyógyellátottak száma.

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

Év

Ápolási díj, alanyi jogon:
támogatásban részesítettek évi
átlagos száma

Ápolási díj, méltányossági
alapon: támogatásban
részesítettek évi átlagos száma

Összesen

2013

10

0

10

2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

13
9
9
11

0
0
0
0

13
9
9
11
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Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére
biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó vagy tartós gondozásra
szoruló, súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi. Az
ápolási díj pénzbeli ellátás, amely jövedelmi helyzettől független.
A településen az elmúlt 5 évben átlagban 10 fő részesült ápolási díjban. 2017-ben 11 fő kapta ezt az
ellátást.
Méltányossági alapon ápolási díjat a település képviselő testülete állapíthatna meg, de erre egyelőre még
nem terjed ki az önkormányzat szociális rendelete.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés
A 0-7 éves korú gyermekek életkorhoz kötött koragyermekkori szűrővizsgálatait a védőnő és a gyermek
háziorvosa, házi gyermekorvosa végzi. 2017. szeptember 01-től a védőnői szűrővizsgálatok új módszerrel,
szülői kérdőívek kitöltésével egészültek ki, hogy a szülők észlelései, tapasztalatai is segítsék a szakemberek
munkáját illetve bővüljön a szülők ismerete gyermekeik fejlődésével kapcsolatban.
A felnőttek több szűrési lehetőséget is igénybe vehetek a háziorvosnál: pl. vérnyomásmérés,
koleszterinszűrés, vércukorszint-vizsgálat.
A község önkormányzata a népegészségügyi célú szűrővizsgálatokon (pl. emlőszűrés, méhnyakszűrés) való
részvételt lehetőségeihez mérten segíti. A mammográfiai szűrővizsgálatokra történő utazáshoz autóbuszt
biztosít a szűrővizsgálatra utazók számára. A méhnyakszűrést kihelyezett szűrővizsgálat keretében a
községben biztosítja a település női lakossága számára.
2016-ban a Mályvavirág Alapítvány felhívására Zalavár község csatlakozott a Mályvagyöngyös települések
sorába, hogy az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét hazai rendezvénysorozata keretében évente, január
hónapban településszintű programmal hívja fel a figyelmet a méhnyakrák és a HPV elleni küzdelem
fontosságára.
A településen a keszthelyi Egészségfejlesztési Irodával közös prevenciós és szűrőprogramok is
megvalósításra kerülnek.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A gyermekek részére történő korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás és gondozás, a fejlesztő
felkészítés feladatait szükség esetén a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat látja el.
Korai fejlesztés keretében olyan 0-6 éves korú kisgyermekek számára nyújtanak segítséget, akiknek
fejlődése eltér a velük azonos korú gyermekekétől. A korai fejlesztés egyénre szabott, tervszerűen felépített
fejlesztő és terápiás segítséget jelent, amely minden esetben a szülők bevonásával történik. Korai fejlesztés
szükség esetén, Keszthelyen, a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Keszthelyi Tagintézményében vehető
igénybe.
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Az oktatási intézmények tanulóit- óvoda, iskola- a ZMPSZ Keszthelyi Tagintézményének és a keszthelyi
Zöldmező Utcai Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény fejlesztő szakemberei helyben, a településen látják el. Logopédiai ellátás is ezen a módon
történik.
Az iskola pedagógusai között több fejlesztő szakember is van, így ők is nyújtanak ellátást a rászorulóknak.
Az orvosi szűrővizsgálat alapján gyógytestnevelésre utalt tanulók létszámát az iskola jelenti le a pedagógiai
szakszolgálatnak, akinek a feladata a településen a gyógytestnevelési ellátás megszervezése.
A mozgásszervi szűrővizsgálatokon kiszűrt tanulókat a szakrendelésekről gyógytornára irányíthatják, egyéni
vagy csoportos gyógytorna foglalkozásokra Keszthelyre vagy Hévízre lehet járni.
Az aktív és nyugdíjas korú lakosság részére a fejlesztő és rehabilitációs ellátás Keszthelyen és Hévízen
biztosított. Gyógytorna a háziorvos által elrendelt esetben otthoni szakápolás keretében is igénybe vehető.
A keszthelyi Városi Kórházban Egészségfejlesztési Iroda működik, amelynek ingyenes programjait a község
lakói is igénybe vehetik. A programokról az orvosi rendelő várójában kifüggesztett plakátról
tájékozódhatnak az érdeklődők.
A településen gerincjóga program is megvalósult.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
A településen önkormányzati fenntartású főzőkonyha működik. Megbízási szerződéssel 1 fő
élelmezésvezetővel és 3 fő közalkalmazottal látja el a közétkeztetési feladatokat (iskola, óvoda, szociális
étkeztetés). A szociális étkezők száma 2017-ben: 31 fő volt.
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI
rendeletnek megfelelően készített ételekkel, valamint új konyhatechnológiai eljárások bevezetésével és
megvalósításával törekednek az egészséges táplálkozás szempontjainak érvényesítésére.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Zalavár településen futball csapat működik. A településen sportolni vágyók a helyben található sportpályát,
illetve téli viszonylatban a művelődési ház színháztermét használhatják a sportprogramok
megvalósításához. Ezen kívül önszervezésű csoportok is alakultak lelkes szülők közreműködésével.
Az önkormányzat a különböző érdeklődési köröknek megfelelően szervezett sportprogramok indítását,
lebonyolítását a terem ingyenes biztosításával támogatja.
A gyermekek részére az iskolai sportszakkör nyújt lehetőséget a szervezett szabadidős sportolásra.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az önkormányzat a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást intézményfenntartó társulás keretében
biztosítja. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás feladatait a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató
Központja útján, társulási formában látjuk el, 1-1 fő létszámmal. Az ellátás keretében az alapvető gondozási,
ápolási feladatok elvégzésére; az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködésre; a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében,
illetve azok elhárításában való segítségnyújtásra van lehetőség.
A munkanélkülieket segíti a munkaerőpiacra történő visszajutásban; a fogyatékkal élő személyeknek az
életvitelben, a problémák megoldásában nyújt segítséget.
A gyermekjóléti szolgálat a hozzá forduló, vagy jelzés útján látókörébe került gyermekek és családjuk
számára olyan terveket és szabályokat dolgoz ki, mely által a családban felmerülő problémák megoldhatóvá
válnak. A községben tartott jelzőrendszeri üléseken/szakmaközi megbeszéléseken a Család és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, polgármester, az óvoda és iskola gyermekvédelmi felelősei, a védőnő,
az önkormányzat szociális ügyintézője beszélik meg a gyermekeket, családokat érintő problémákat,
nehézségeket.
Az önkormányzat intézményeinek dolgozói a tudomásukra jutott jótékonysági akciókkal, adományozási
lehetőségekkel próbálnak élni, ezáltal is segítve a település rászoruló családjait.
A községben élő kisgyermekes családok is segítik a nehezebb sorsú családokat. Rendszeresek a
gyermekruha illetve babaápolási termék felajánlások, amit vagy a védőnőhöz juttatnak el vagy közvetlenül
az érintett családoknak adnak át.
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g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
A hátrányos megkülönböztetés nem jelentkezik a településen, az egyenlő bánásmód követelményének
megsértése tekintetében az igénybevevők részéről panasztételre, illetve eljárás megindítására nem került
sor.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
A településen a pozitív diszkrimináció megvalósítását szolgáló eszközök az idősek étkeztetése és
rászorultsági alapon települési támogatások nyújtása.
A kisgyermeket nevelő családok részére megbízási szerződés alapján két havonta gyermekgyógyász
szakorvos tart tanácsadást a településen.
Az önkormányzat a háziorvosi szolgálat által végzett vérvételek esetében havi egy alkalommal vállalja a
levett vizsgálati anyagok beszállítását a keszthelyi kórház laboratóriumába, csökkentve így az érintett
lakosság utazási költségét és segítve a nehezen mozgó, a fogyatékkal élő és az idős emberek vizsgálaton
történő részvételét.
A közfoglalkoztatottak esetében pedig arra törekszik, hogy pozitív diszkriminációt alkalmazva segítse a
gyermeket/gyermekeket nevelő szülők foglalkoztatását.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
Az önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást
tart, amely a lakosság közösségi életbe való bevonását szolgálja. Az önkormányzat működésének és
döntéseinek megismerését szolgálja a képviselő-testület üléseinek nyilvánossága, amelyen a részvétel a
lakosság részéről nem jellemző, de egyre emelkedő tendenciát mutat.
A közösségi élet színterei az óvoda, iskola, könyvtár, klubterem valamint a kultúrház, továbbá a településen
a tradícióknak megfelelően szervezett rendezvények, így a falunap, idősek napja, karácsonyi ünnepség.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Etnikai jellegű konfliktusok nincsenek jelen.
A településen élő, idős, magányos emberek többször bíznak meg helyi roma lakost ház körüli teendők vagy
kerti munkák elvégzésével. A kapcsolat mindkét fél számára hasznos, hiszen a romák így plusz
jövedelemhez jutnak, a jól elvégzett munka által nő a megbecsültségük, az idős emberek számára pedig
megoldódik annak a ház körüli munkának az elvégzése, amit egyedül nem tudtak volna már megoldani.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
A községben munkát teljesítő családgondozó a szeretetszolgálatoktól ruhaneműt és élelmet juttat az arra
leginkább rászorultaknak. A Zalavárért Közalapítvány segíti az óvodába és az iskolába járó gyermekeket
A Védőnői Szolgálat és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a településen élő családoktól is kap ruha és
gyermekjáték felajánlásokat.
A községben a Magyar Vöröskereszt rendszeresen szervez - helyi aktivistájuk segítségével- véradó napokat,
a keszthelyi Városi Kórházzal együttműködve.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
A településen Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata működik.
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Számukra az önkormányzat külön irodát biztosít, internet hozzáféréssel. Rendezvényeikhez a termeket
ingyen kapják.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzetének, esélyegyenlőségének vizsgálata
beazonosított problémák
A régóta munkanélküli aktív korúak nehezen
szocializálhatók vissza tartósan a munka világába.

Alacsony iskolázottság.

Alacsony jövedelem,
a családi jövedelem nagyobb része nem
foglalkoztatáshoz köthető.

Bűncselekmények elkövetésének veszélye.

fejlesztési lehetőségek
A községben élő munkanélküliek iskolai
végzettségének, szakképesítésének
feltérképezése/feltárása.
Adatbázis létrehozása a környékbeli
munkahelyekről, ahol betanított munka végzésére
van lehetőség. Ezekről a lehetőségekről,
elérhetőségekről a lakosság folyamatosan
informálása. Az adatbázis hozzá férhetővé tétele az
érdeklődők számára (pl. helyi könyvtár).
Közfoglalkoztatásba történő bevonás.
Ösztöndíj program (iskolások).
Felzárkóztató képzéseken való részvétel segítése, a
lehetőségekről tájékoztatás.
Környékbeli munkalehetőségekről folyamatos
tájékoztatás a létrehozott adatbázis által.
Kisgyermekes szülők tájékoztatása a munkába való
visszatérés lehetőségeiről a különböző
családtámogatási ellátások mellett.
Önéletrajz, motivációs levél megírásához
segítségnyújtás.
Az „iskola rendőre” program keretében előadások
tartása az iskolai tanulóknak.
Ovi-zsaru program az óvodában.
Káros szenvedélyek megelőzéséről ismeretterjesztő,
interaktív programok tartása az óvodában,
iskolában.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)
a.) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete
A településen élő veszélyeztetett és védelembe vett gyermekek számát a 4.1.1. táblázat tartalmazza. A
településen élő 18 év alatti lakosokhoz képest a veszélyeztetett és védelembe vett gyermekek aránya nem
kiemelkedő.
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2013 előtt a veszélyeztetett és a védelembe vett kiskorúak számát a település jegyzője tartotta nyilván. A
járási rendszer 2013. évi bevezetésével a gyermekvédelmi hatáskörök- a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény megítélésén és a hátrányos helyzet megállapításán kívül- a jegyzőtől a járási gyámhivatalokhoz
kerültek. A védelembe vételi eljárás is járási gyámhivatali szintre került. Erre akkor kerül sor, ha a gyermek
veszélyeztetettségét nem lehet megszüntetni az alapellátások igénybevételével, de feltételezhető, hogy
segítséggel a gyermek fejlődése családi környezetben mégis biztosítható. Ezzel egyidejűleg a gyermek
gondozásának folyamatos segítése és ellátásának megszervezése, a szülői nevelés támogatása érdekében –
a gyermek részére – a gyermekjóléti szolgálat családgondozóját rendelik ki.
Védelembe vehető továbbá a szabálysértést elkövetett fiatalkorú, valamint a 14. életévét be nem töltött
gyermek, akit bűncselekmény elkövetésével vádolnak.
Veszélyeztetettség alatt olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított- magatartás, mulasztás vagy
körülmény következtében kialakult állapotot értünk, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi
fejlődését gátolja vagy akadályozza.
2014-ben és 2015-ben 5 fő, 2016-ban 3, 2017-ben 6, 2018. I. félévében 8 kiskorú gyermek esetében került
sor védelembe vételre. A védelembe vételek számának emelkedésében részben a korábban is észlelt
problémák súlyosbodása, részben a Gyermek- és Családsegítő szolgálat családgondozói státuszában
bekövetkezett személyi változás játszott szerepet. 2 ideiglenes hatályú elhelyezésre, majd ennek
folytatásaként 2 átmeneti nevelésbe vételre is sor került.
Védelembe vételre legtöbbször a szülő/szülők életvezetési problémájából – legfőképp alkoholfogyasztásadódó következmények miatt került sor.
A veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma átlagban kétszerese a védelembe vett kiskorúakénak.

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

Év

Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma december
31-én

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek
száma december 31-én

2013

0

12

2014

5

9

2015

5

11

2016

3

6

2017

6

11

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú (fő)
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A jogosult gyermekek számára a települési önkormányzat jegyzője a Gyvt.-ben meghatározott feltételek
szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg. A jogosultság
megállapítása során sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt.19.§-a szerint.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a család egy főre eső jövedelme arányában állapítják meg. A
rendszeres és rendkívül gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek számát a 4.1.2. számú táblázat
tartalmazza.

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

Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma

2013

60

2014

45

2015

46

2016

36

2017

37

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
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Rendszeres kedvezmények
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos száma
(TS 5801)

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociális alapon rászoruló kiskorúak, vagy közoktatási
intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a
nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső havi jövedelem összege és a vagyoni helyzet függvényében
állapítják meg, míg kiegészítő illetve rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban akkor részesítheti a családot
az önkormányzat, illetve az illetékes jegyző, amennyiben a gyermeket gondozó család időszakosan
létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy
a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: az ingyenes, vagy kedvezményes intézményi
gyermekétkezésre, egyéb feltétel teljesülése esetén a szünidei gyermekétkeztetésre, természetbeni
támogatásra (augusztus, november hónapban) egyéb kedvezmény igénybevételére (pl. ingyenes tankönyv).
2013 óta a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesítettek száma csökkent, míg 2013-ban 60 fő,
2016-ban 36 fő részesült ebben a kedvezményben. Az adatok elemzésekor azonban azt is figyelembe kell
vennünk, hogy a település gyermeklétszáma is csökken.
2017-ben minimális emelkedés észlelhető, az előző évhez képest 1 fővel nőtt a rendszeres gyerekvédelmi
támogatásban részesülők száma.

Kedvezményes óvodai jutatásban részesülők száma (október 1-i adat)

Év

Óvodába beírt
gyermekek száma

Ingyenes
étkezésben
résztvevők száma
óvoda

2013

34

17

2014

33

16

2015

27

26

2016

20

19

45

2017

14

14

Forrás: Önkormányzati adatok
A kedvezményes óvodai juttatások közül az ingyenes óvodai étkeztetésben részt vevők száma 2013-2014ben 50% körül, azt ezt követő években 100% körül mozgott.
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Gyermek jogán járó helyi juttatást nyújtani az önkormányzat részéről forráshiány miatt kevés lehetőség
nyílik.
Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelete alapján települési támogatást nyújt - a rendeletbe foglalt feltételek teljesülése
esetén- újszülött születésére tekintettel.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
Minden gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek számára ingyenes étkezés biztosított az
iskolában és óvodában, valamint a 3 vagy annál több gyermeket nevelő családok kedvezményesen vehetik
igénybe az óvodai és iskolai étkezést.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
A településen nincs magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A Gyvt. gyermeki jogokat szabályozó 6. §-a szerint minden gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéséhez, személyiségének
kibontakoztatásához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, önálló életvitelének megteremtéséhez. Joga
van arra, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, az egészségére káros szerek elleni
védelemben részesüljön.
A településen nem élnek telepszerű, szegregált lakókörnyezetben gyermekek.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladatai.
A hátrányos helyzet (HH) és halmozottan hátrányos helyzet (HHH) megállapítását a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezménnyel egy időben, vagy annak megléte esetén azt követően is kérelmezhetik a
lakóhelyük szerint illetékes jegyzői hivatalban.
Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki
esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő
mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családbafogadó gyám legmagasabb
iskolai végzettsége alapfokú – (alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a kérelmen megtett
önkéntes nyilatkozattal történik)
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők
bármelyike vagy a családbafogadó gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására
(foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a
kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig
álláskeresőként tartotta nyilván a foglalkoztatási osztály – (alacsony foglalkoztatottság, melynek
fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi)
 a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett
környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan
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lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges
feltételek – (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény)
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony
foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettő fennáll.
a.) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

Év

Betöltött védőnői
álláshelyek száma

2013

1

63

2014

1

54

2015

1

56

2016

1

49

2017

1

49

Egy védőnőre jutó gyermekek
száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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Egy védőnőre jutó gyermekek száma (fő)
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A Védőnői Szolgálat adatai 2013-2017. évre
2013

2014

2015

2016

2017

Az év folyamán nyilvántartott várandós anyák

7

12

11

9

15

Az év folyamán született gyermekek száma

3

6

8

5

10

Az év folyamán gondozott gyermekek száma
(0-7 éves) (december 31-i állapot)

63

54

56

49

49

Az ellátott óvodások száma (október 01.)

34

33

27

20

14

Az ellátott iskolások száma (október 01.)

74

73

73

75

65

125

122

145

117

217

147

102

153

135

129

875

895

1003

924

1022

Védőnői tanácsadáson megjelentek száma:
(adott évben összesen)
Orvossal tartott tanácsadáson megjelentek száma:
(adott évben összesen)
Családlátogatások száma:
(adott évben összesen)
(Forrás: Önkormányzati adat- Védőnői Szolgálat)

Zalavár Önkormányzat Védőnői Szolgálatának gondozási tevékenysége Zalavár községre és Sármellék
község egy részére terjed ki. A védőnői ellátás székhelyéről és a területi ellátási kötelezettségről Zalavár
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016 (IX.28.) önkormányzati rendelete az egészségügyi
alapellátások körzeteiről rendelkezik.
A területi ellátás keretében a várandós és gyermekágyas anyák, a 0-7 éves korú gyermekek, az oktatási
intézménybe nem járó tanköteles korú gyermekek ellátása, nővédelmi gondozás, egészségvédelmi – és
fejlesztési tevékenység valósul meg. A község óvodájában és iskolájában az iskola-egészségügyi teendőket
- az iskolaorvosi feladatokat is ellátó háziorvossal közösen- a területi védőnő látja el.
A Védőnői Szolgálat a kismamák részére – igény esetén- Szülésfelkészítő tanfolyamot tart. A településen
Baba-Mama Klub működik.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői
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Év

Betöltetlen felnőtt
háziorvosi
praxis/ok száma

Háziorvos által
ellátott személyek
száma

Gyermekorvos által
ellátott gyerekek
száma

Felnőtt házi orvos
által ellátott
gyerekek száma

Házi
gyermekorvosok
száma

2013

0

1291

0

212

0

2014

0

1259

0

204

0

2015

0

1366

0

203

0

2016

0

1397

0

205

0

0

214

0

2017
0
1461
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

A településen gyermekorvosi rendelő nem működik, a gyermekorvosi ellátás házi gyermekorvos választása
esetén, legközelebb Hévízen és Keszthelyen elérhető el.
AZ önkormányzat megbízási szerződéssel gyermekorvos által tartott szakorvosi tanácsadás lehetőségét
biztosítja a kisgyerekes családok részére két havi rendszerességgel.
Járóbeteg ellátás keretében a keszthelyi és zalaegerszegi kórházban működnek gyermek szakrendelések.
c)
0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
A 0-7 éves korú gyermekek speciális ellátási igényeinek ellátása érdekében a zalaegerszegi Zala Megyei
Pedagógia Szakszolgálattal, a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Keszthelyi Tagintézményével és a
keszthelyi Városi Kórház Csecsemő-, és Gyermekosztályával működünk együtt.
Az óvodában a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Keszthelyi Tagintézményének logopédusa, fejlesztő
szakembere helyben látja el a gyerekeket, ami jelent logopédiai ellátást és általános illetve prevenciós
fejlesztést is. Egyedül mozgás terápiára kell Keszthelyre beutazni a gyermekekkel a szülőknek.
A gyermekes szülőket- különös tekintettel a sérülékeny csoportok (pl. alacsony iskolai végzettségű,
munkanélküli szülők) esetében- a támogatási lehetőségekről a védőnő, a családgondozó és az
önkormányzat szociális ügyintézője tájékoztatja. Az ellátások igénylésében is ők segítenek, illetve a Zala
Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal ügysegédei kéthetente keddi napokon segítik a településen
a szülők ügyintézését.

d) gyermekjóléti alapellátás
Az önkormányzat a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást intézményfenntartó társulás keretében
biztosítja. A gyermekjóléti szolgáltatáson keresztül gondoskodik a gyermek érdekének, testi-lelki
egészségének védelméről, a családban történő nevelkedésének elősegítéséről, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzéséről, és megszűntetéséről. Az önkormányzatnak a Keszthely és Környéke
Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ családgondozójával a kapcsolata folyamatos, a
jelzőrendszer megfelelő hatékonysággal működik. A családsegítés komplex módon nyújtja az ellátást a
szociálisan hátrányos helyzetű egyéneknek, családoknak, segít a válsághelyzet kialakulásának
megelőzésében illetve szüksége esetén abban, hogy a már kialakult válsághelyzet megoldódjon.
e) gyermekvédelem
A gyermekjóléti szolgáltatáson keresztül gondoskodik a gyermek érdekének, testi-lelki egészségének
védelméről, a családban történő nevelkedésének elősegítéséről, a gyermek veszélyeztetettségének
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megelőzéséről, és megszüntetéséről. Az önkormányzat folyamatosan kapcsolatban áll a Keszthely és
Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központtal (SzSzK). A települést ellátó
családgondozó együttműködik a Járási Hivatallal, Gyámhivatallal, Védőnői Szolgálattal, szükség esetén a
közoktatási intézményekkel, hogy a gyermek veszélyeztetettsége, problémahelyzet esetén- a gyermek
egészséges testi-lelki fejlődését szem előtt tartva- a lehető legjobb megoldás szülessen.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Egyre kritikusabb a gyermekek mentális állapota, a tanulási nehézséggel, magatartászavarral küzdő
gyermekek száma folyamatosan növekszik. Krízishelyzetben a családok a Keszthely és Környéke Kistérségi
Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ segítségét vehetik igénybe, aki az önkormányzattal, az
iskola, óvoda, védőnő, háziorvos bevonásával igyekszik szakszerű segítséget nyújtani.
A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ feladata: a szociális és
mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok
életvezetési képességének segítése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet
megszüntetésének elősegítése. Tevékenységi körükbe tartozik a családi kohézió erősítése, a megküzdő
képesség, a problémamegoldó készség kialakítása és fejlesztése a kliensekben, az egyének, családok és
társintézmények természetes és mesterséges erőforrásainak mobilizálása, az önerő bevonása a segítő
kapcsolatba, valamint fokozott preventív munka a gyermek-, ifjúság-, és családvédelem területén.
Amennyiben anyagi okok váltanak ki krízishelyzetet a családoknál, akkor települési támogatás nyújtásával
próbál az önkormányzat segíteni.
Az elmúlt években családba fogadások is történtek a községben, amikor a krízishelyzetbe jutott családok
gyermekeinek kiemelését családtagnál történő elhelyezéssel sikerült megoldani. A gyermekeknek így nem
kellett lakóhelyüket elhagyni és maradhattak a megszokott gyermekközösségben, barátaikkal.
A településen anyaotthon, a gyermekek átmeneti és tartós elhelyezésére szolgáló intézmény nem működik,
szükség esetén ilyen ellátás a megyeszékhelyen, Zalaegerszegen vagy Nagykanizsán vehető igénybe.
A település gyermekvédelemben tevékenykedő szakemberei szükség esetén az Országos Kríziskezelő és
Információs Telefonszolgálat segítségét is igénybe tudják venni a gondozott gyermekek, családok
érdekében.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Zalavár községben 101 fő 14 éven aluli gyermek él a 2017-es adatok alapján.
Az oktatási-nevelési intézményeket tekintve már az óvodában kezdik megismertetni a gyermekekkel a sport
és az egészséges életmód fontosságát. Rendszeresen tartanak egészség-hetet mind az óvodában, mind az
iskolában.
Óvodai foglalkozások, tanórák, szakkörök alkalmával próbálják megszerettetni a
kisgyermekekkel a sportot, és hangsúlyozzák a rendszeres testmozgás fontosságát.
2016. februártól az általános iskola 1-3. osztályos tanulói az iskolai tanterv részeként szervezett
úszásoktatáson vettek részt Keszthelyen, heti 1, összesen 9 alkalommal.
A Bozsik program keretében az 5-10 éves korosztályba tartozó gyermekek heti 1 alkalommal futball
foglalkozáson vehettek részt.
A művelődési ház színházterme egyben tornateremként is funkcionál, ahol a testnevelés órák zajlanak. Téli
időszakban gyermek és felnőtt labdarúgók edzésének színtere.
A település klub-könyvtárában kézműves foglakozások és egyéb szabadidős programok várják az iskolai
tanítási szünetekben is a gyerekeket.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Az óvodába járó gyermeknek és tanulónak joga, hogy óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét
étkezési lehetőség biztosításával alakítsák ki. (Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 46.§ (3))
A nevelési-oktatási intézményekben a gyermekek és a tanulók étkeztetését a gyermekek védelméről szóló
1997. évi XXXI. törvény szabályozza.
A gyermekvédelmi törvény értelmében, ha a szülő eltérően nem nyilatkozik, akkor a gyermekek számára az
óvodai nevelési napokon, a tanulók számára az iskolai tanítási napokon déli meleg főétkezést, valamint
tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell biztosítani.
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A településen két oktatási-nevelési intézmény működik –óvoda és általános iskola-, ahol a gyermekek
étkeztetése a törvényi rendelkezéseknek megfelelően biztosított.
Az óvodások étkeztetése az intézményükben történik.
Az iskolás tanulók kisétkezése az általános iskolában, főétkezése a település konyháján történik, ahová
pedagógusok kísérik át az ebédet igénylő tanulókat.
2013-tól felmenő jelleggel kezdték el bevezetni a mindenki számára ingyenes tankönyvellátást az általános
iskolában.
2017-ben, valamint a 2018/2019-es tanévben is az általános iskola valamennyi tanulója ingyen kapta a
tankönyveket. Az első és második osztályosok kivételével a többi évfolyamon a munkafüzeteket tarthatják
meg a gyerekek, a többi könyvet beleírás és firkálás nélkül kell az iskola könyvtárába leadniuk.
i.) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor (járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei)
A hátrányos megkülönböztetés nem jelentkezik a településen, az egyenlő bánásmód követelményének
megsértése tekintetében az igénybevevők részéről panasztételre, illetve eljárás megindítására nem került
sor.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein
belül
A településen a pozitív diszkrimináció megvalósítását szolgáló eszközök az anyagi források hiányában nem
állnak rendelkezésre.
A rászoruló családokat –lehetőségeik függvényében- élelmiszer-, pelenka-, és ruhaadományokkal tudja
segíteni a családsegítő és a védőnő.
2018-ban – a Magyar Védőnők Egyesületétől kapott tájékoztatásból értesülve - csatlakoztunk a győri
Somogyi Elektronic Kft és a Kisalföld újság jótékonysági akciójához, amelynek keretében rászoruló
kisgyermekes családoknak ingyen tudtunk juttatni pozitív listás szén-monoxid érzékelőket. Az életmentő
készülék vásárlását sok család nem engedhette meg magának, annak ellenére, hogy többen tüzelnek régi,
javított kályhákkal, bontott fahulladékkal is, ami nagyban emeli a szén-monoxid mérgezés veszélyét.
A nők munkaerő-piaci részvételének növelése érdekében szükséges a gyermekek napközbeni ellátásának
biztosítása. 2017-től minden olyan településen kötelező a bölcsődei ellátás (bölcsőde vagy mini bölcsőde
vagy családi bölcsőde) ahol arra legalább 5 gyermek napközbeni felügyeletére igény jelentkezik vagy a
településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt.
A községben 40 fő alatt van a 0-3 éves korú gyermekek száma. Az önkormányzat 2017-ben és 2018-ban is
végzett igényfelmérést, a bölcsődei ellátást igénylők száma nem érte el az öt főt a településen.
Az önkormányzat 2017-ben a kismamák és az érintett kisgyermekes szülők körében kérdőíves felmérést
végzett. A válaszadók 87,5%-a válaszolt arra a kérdésre igennel, hogy hasznosnak tartaná-e, ha lenne
bölcsőde a településen. 62,5%-uk igénybe is venné ezt a napközbeni ellátási formát, de eltérő
kezdési/beiratkozási időpontoktól.
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Szociális szempontból
felvett gyerekek száma
(munkanélküli szülő,
veszélyeztetett gyermek,
nappali tagozaton tanuló
szülő)

Működő összes
bölcsődei
férőhelyek száma

Év

Önkormányzati
bölcsődék száma

Bölcsődébe beírt
gyermekek száma

2013

0

0

0

0

2014

0

0

0

0
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2015

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar
A településen bölcsődei nevelés helyben nem megoldott.
Bölcsődei ellátást a szomszédos községben, Sármelléken lehet igénybe venni, amennyiben van az
intézménynek szabad férőhelye.
A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali
felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek számára sajátos
szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani. A településen családi napközi nem működik.
4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben
engedélyezett férőhelyek száma

Év

Családi napköziben engedélyezett
férőhelyek száma (december 31-én)

2013

0

2014

0

2015

0

2016

0

2017

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási
lehetőségei és esélyegyenlősége
a.) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók:
Mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszcihés fejlődési zavarral (súlyos tanulási
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdők csoportja. (Nkntv.4.§ 25.)
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók:
Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási,
magatartásszabályozási
hiányosságokkal
küzd,
közösségbe
való
beilleszkedése,
továbbá
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési
igényűnek. (Nkntv.4.§ 3.)
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai- 2018. 10.01.

ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

1

Az óvoda telephelyeinek száma
Hány településről járnak be a gyermekek

1

Óvodai férőhelyek száma
Óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel
együtt)
Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):
A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
Személyi feltételek
Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma
Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő
Kisegítő személyzet
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

35
1

Fő
2
2
0
2
0

7-17
3 hét
Hiányzó létszám
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4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 2.

év

Helyhiány miatt elutasított
gyermekek száma (fő)

Ebből hátrányos / halmozottan
hátrányos helyzetű (fő)

2013

0

0

2014

0

0

2015

0

0

2016

0

0

2017
0
Forrás: Önkormányzati adat

0

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.

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

Év

3-6 éves korú
gyermekek
száma

2013

34

2

34

1

34

0

2014

34

2

35

1

33

0

2015

26

2

35

1

27

0

2016

24

1

35

1

20

0

35

1

14

0

2017
14
1
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

Az óvodai feladatellátást Zalavár Község Önkormányzata önállóan, intézményfenntartóként oldja meg. A
településen az önkormányzat fenntartásában önállóan működő és gazdálkodó Zalavári Óvoda működik.
2016 óta a gyermeklétszám csökkenése miatt az óvodai gyermekcsoportok száma kettőről egyre módosult.
Az óvodába elsősorban a településen állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek
járnak, de más településről is nyerhetnek felvételt, mert jelenleg ezt a férőhelyek száma lehetővé teszi.
A Nkntv.47.§-a alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek neveléséről, felkészítéséről a szakértői
bizottság szakértői véleménye szerint kell gondoskodnia az óvodának.
A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése az óvodai csoportban történik. A szakértői bizottság
szakértői véleménye alapján javasolt fejlesztés a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei által többnyire
helyben, a településen történik.
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma
Általános iskola 1-4.
Általános iskola 5-8.
évfolyamon tanulók száma évfolyamon tanulók száma
Általános
(gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
iskolások száma
oktatással együtt)
oktatással együtt)
(TS 1801)
(TS 1901)

Tanév

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

fő

fő

fő

fő

%

2012/2013

45

40

85

38

44,7%

2013/2014

32

41

73

53

72,6%

2014/2015

32

44

76

62

81,6%

34
32

39
42

73
74

50
55

68,5%
74,3%

2015/2016
2016/2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Általános iskolai tanulók (fő)
100
80
60
40
20
0
2012/2013

2013/2014

2014/2015

általános iskolai tanulók száma

2015/2016

2016/2017

napközisek száma

A településen közoktatási intézmények működnek, így a településen élő óvodás korúak, valamint az
iskoláskorú gyermekek számára helyben biztosított az óvodai nevelés illetve az iskolai oktatás
igénybevételének lehetősége.
Az elmúlt években több változás is történt az iskolát illetően:
A 2013/14-es tanévben még a közoktatási feladatokat a Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő
Alapítvánnyal kötött közoktatási szerződés keretében látták el. A tagintézmény neve Cirill-Metód Suli
Harmónia Általános Iskola volt, 1-8. osztály működött. A környék több településéről is jártak ide gyerekek,
őket a Zala Volánnak kötött megállapodás alapján iskolajárat hozta-vitte.
A 2014/2015-ös tanévtől a település iskolája a Sármelléki Általános Iskola Tagintézményeként működik,
Sármelléki Általános Iskola Zalavári Cirill-Metód Tagiskolája néven. A közoktatási feladatokat a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ, Keszthelyi Tankerülete látja el. Az intézmény a 2016/2017-es évig 1-8
osztállyal, 2 napközis csoporttal működött. Zalaváron kívül, 5 településről jártak tanulók az iskolába. A
bejáró tanulókat a Zala Volánnal kötött megállapodás alapján, iskolajárat szállította.
2017. január 1-jétől a közoktatási feladatokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogutódja a
Klebelsberg Központ Nagykanizsai Tankerületi Központja látja el.
A 2017/2018-as tanévtől létszámproblémák miatt nem indulhatott 5. osztály a helyi iskolában, a
2018/2019-es tanévtől pedig az 5. és a 6. osztály diákjai is Sármelléken tanulnak már.
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b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai
osztályok, feladatellátási helyek

Az általános
iskolai osztályok
száma nappali
oktatásban

Az általános
iskolai osztályok Általános iskolai feladatszáma (a
ellátási helyek száma
gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
oktatással
oktatással együtt)
együtt)

1-8 évfolyamon
összesen

1-8 évfolyamon
összesen

db

2012/2013

8

0

1

2013/2014

8

0

1

2014/2015

6

0

1

2015/2016

6

0

1

2016/2017

6

0

1

Tanév

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A 2014/2015-ös tanévtől tanulói létszámra vonatkozó okok miatt az alsó tagozaton összevont 1-2. és 3-4.
osztály van, a fő tantárgyak esetében csoportbontással.
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4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek
Fő

Hiányzó létszám

5

0

Nem szaktanítást végző tanító
Szaktanítást végző tanítók száma
Szaktanítást végző tanárok száma

4
+áttanítók, óraadók

0

Gyógypedagógusok létszáma

1

0

Gyermekvédelmi felelős

1

0

Iskolaorvos

1

0

Iskolapszichológus

0

0

Kisegítő személyzet

4

0

Gyógypedagógiai asszisztens

1

0

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
A zalavári tanulókat fogadó közoktatási intézmények részéről hátrányos megkülönböztetés és jogellenes
elkülönítés jelzésére nem került sor.
Az általános iskolában minden évfolyamon egy osztály indul, az óvodában is egy csoport működik, az
intézményekben nincs szegregáció.
Az egyes iskolai osztályokban több település gyermekei tanulnak. A pedagógusok az első pillanattól fogva
nagy figyelmet fordítanak a közösség összekovácsolására, így a barátságok településhatárokon át húzódnak.
Az óvoda és az iskola kis létszámú közösségei lehetővé teszik, hogy minél több szülővel alakuljon ki szoros,
közvetlen kapcsolat, ami az eseteges probléma/problémák gyors felismeréséhez járulhat hozzá. Mindkét
oktatási-nevelési intézményben aktív Szülő Szervezet működik.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
A településen egy óvoda és egy iskola van, így ez a kérdés nem releváns.
4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen
befejezettek a nappali oktatásban
A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a
nappali oktatásban
Tanév
Fő
2012/2013

10

2013/2014

7

2014/2015

11

2015/2016

8

2016/2017

13

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
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e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A településen a pozitív diszkrimináció megvalósítását szolgáló eszközök az anyagi források hiányában nem
állnak rendelkezésre.
A település óvodája fogadja a speciális nevelési igényű gyermekeket is. Fejlesztésüket a ZMPSZ Keszthelyi
Tagintézményének utazó szakemberei látják el.
Az óvoda kapcsolata a ZMPSZ Székhelyintézményével, a Keszthelyi Tagintézményével, a megyei és járási
szakértői bizottsággal folyamatos.
Zalavár településen helyben általános iskolai nevelés-oktatás működik, így a településen élő 6-14 éves korú
gyermekek részére – az 5. és 6. osztály kivételével- helyben megoldott a nevelés-oktatás lehetősége.
A közoktatási feladatok, a fejlesztő felkészítés, a logopédiai ellátás, a gyermekjóléti alapellátások közül a
gyermekjóléti szolgáltatás és az iskolai napközi is helyben vehető igénybe.
Az iskola kiemelt figyelmet igénylő, sajátos nevelési igényű tanulóival 1 fő, főállású gyógypedagógus
foglalkozik. A tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztését, 1 fő, főállású fejlesztő pedagógus látja el. A
Zala Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, a Zala Megyei Pedagógiai
Szakszolgálattal és Keszthelyi Tagintézményével folyamatos a kapcsolattartás. A logopédiai,
gyógytestnevelési feladatokat utazó szakemberek segítségével láttatják el. A 2017/2018-as tanévig volt
gyógytestnevelés az iskolában, a 2018/2019-es tanévben ez jelenleg nem biztosított. A gyermekjóléti
feladatok ellátását a település biztosítja, az intézmény ifjúságvédelmi felelősével és a település védőnőjével
közösen.
4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzetének, esélyegyenlőségének vizsgálata
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Kevés a gyermekek száma a településen.

Gyermeklétszám növelő kezdeményezések,
programok szervezése.
Létszámproblémák miatt az általános iskolai Az óvodai, iskolai létszámok bővítése.
osztályok száma csökken.
1-3 éves gyermekek által igénybe vehető Kisded (1-3 éves) korosztály számára játszótéri
játszótéri játéklehetőségek szűkös volta.
játékok vásárlása, kisded játszótér kialakítása.
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A gyermekek egyre több időt töltenek „online”- Önismereti és személyiségfejlesztő társasjáték
digitális függésben, magatartási problémák klub létrehozása.
száma nő.
Digitális
világ:
előnyök,
veszélyek.
Ismeretbővítés a gyermekek, szülők számára.
Óvodások, iskolások körében magas a Gyógytestnevelés lehetőségének biztosítása az
mozgásszervi elváltozások száma.
oktatási intézményekben.
Helyi szakemberek által megelőző programok
tartása.
Az óvoda udvar felújításra, az udvari játékok Játszóudvar felújítása, korszerűsítése.
felújításra, cserére szorulnak. Az udvari játék Udvari eszközök beszerzése.
alkalmával nincs ivóvíz vételi lehetőség kint, Ivókút létesítése.
csak az épületben. Az óvoda előtt nincs szilárd Parkoló, kerékpártároló kialakítása.
burkolatú parkoló, ezért esős és csúszós időben
balesetveszélyes
a
közlekedés.
Nincs
kerékpártároló.
Többfunkciós óvodai sportpálya kialakításával a
Az óvoda nem rendelkezik sportpályával.
gyermekek egészségi állapotának megőrzése,
javítása.
Rendszeres testmozgás igényének kialakítása,
megszerettetése.

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést több jogszabály is tiltja, ezek között is kiemelt szerepet
foglal el az Alaptörvény és a Munka Törvénykönyve. Ugyanakkor a nők és férfiak között a társadalmi élet
minden területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének, okainak feltárását nem írja elő jogszabály.
Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az adott
személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő személyhez
képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, a családi
állapotot, az anyaságot és a terhességet is.
A nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak
- a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények,
- a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya,
- a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt.
Zalaváron összességében magasabb a nők aránya, mint a férfiaké. A kisgyermekes nők munkavállalását,
munkába való visszatérését segíti az óvodai szolgáltatások teljes körű elérése, a bölcsődei ellátás azonban a
településen nem megoldott.
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a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

Év
Férfiak

Nők

2013
319
313
2014
319
311
2015
324
303
2016
318
302
2017
302
300
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Férfiak

Nők

Férfiak

Nők

283
295
299
299
284

281
279
282
284
291

36
24
25
19
18

32
32
21
18
9

A munkavállalási korúak esetében Zalaváron a férfiak vannak többségben, számszerűen náluk magasabb a
foglalkoztatottság, és- 2014 kivételével- a munkanélküliek száma is.
2013-ról 2017-re a munkanélküli férfiak száma felére, a nőké több mint harmadára csökkent.
A magyarországi viszonyoknak megfelelően a község legtöbb családjára az jellemző, hogy a családban és a
háztartásban jelölik ki a nők elsődleges helyét, és kevésbé bátorítják közéleti és gazdasági pozíciók
betöltésére.
A nők fontos szerepet játszanak a nyugodt családi háttér biztosításában, a gyermeknevelésben és a
háztartás vezetésében. Emiatt a családos nőknek nemcsak a munkahelyükön kell dolgozniuk, hanem utána
foglalkozniuk kell az otthoni dolgokkal is, sőt többnyire az idős hozzátartozók ápolása is az ő feladatuk. A
jövedelemszerzés és a háztartási elfoglaltságok közötti egyensúly megteremtése miatt jobban leterheltek,
ezért gyakrabban küzdenek lelki problémákkal, mert az egész napi stressz, a folytonos helytállás megviseli
az egész szervezetet, az idegeket.
A nők foglalkoztatását gátló egyik akadály a gyermeknevelés.
Zalavár Községben bölcsőde nem működik. Az óvodai férőhelyek száma megfelelő, férőhelyhiány miatt még
óvodás korú gyermeket nem utasítottak el a zalavári óvodában. Az általános iskolában reggel 7-től várják a
diákokat és a napközis ellátást igénybe vevő szülők délután 4-ig, az óvodában 7-től délután 5-ig
biztonságban tudhatják gyermekeiket.
A várandós és a kisgyermekes anyák visszatérése támogatott és biztosított az önkormányzati
munkahelyeken.
A település egyes munkahelyein (pl. önkormányzat, óvoda, iskola, posta, boltok) többségben vannak a női
dolgozók, még pl. a mezőgazdasági vállalkozóknál a munka jellegéből adódóan férfiak dolgoznak többnyire.
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Tapasztalatok alapján a helybéli nők szívesebben vesznek részt foglalkoztatást segítő és képzési
programokban, mint a férfiak.
A nők egyes élethelyzetek miatt, pl. gyermekek születését követően vagy válás után gyakrabban
kényszerülnek munkahelyváltásra, ami sokszor magával hozza újabb ismeretek elsajátításának
szükségességét is.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Az alacsony iskolai végzettségű nők a környéken többnyire a vendéglátásban tudnak elhelyezkedni,
amennyiben gyermeket is nevelnek.
Alacsony iskolai végzettséggel egyéb betanított munkásként többnyire úgy tudnának elhelyezkedni, hogy a
munkahely többműszakos vagy éjszakai munkavégzést is igényelne, amit viszont a gyermekeik ellátása és a
tömegközlekedési lehetőségek korlátozottsága miatt nem tudnak vállalni. A bejárás költségei szintén nem
könnyítik meg a munkavállalás kezdetét. (Alacsony jövedelem esetén az utazáshoz szükséges bérlet
költsége - még ha egy részét utólag téríti is a munkahely- is nehezíti a munkakezdést.)
A 2011-es népszámlálási adatok alapján - ahogy ez a 3.2.5. táblázat kitűnik- a nők körében magasabb az
alacsonyabb iskolázottság.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A nők a foglalkoztatás területen hátrányos megkülönböztetést élvezhetnek a bérek terén is. Ugyanazon
munkáért sokszor kevesebb bért kaphatnak, mint férfi társaik.
A családtagok gondozása és a gyermeknevelésre kivett szabadságok száma miatt is lassabb az
előrehaladásuk
a ranglétrán a nőknek, ami a fizetésüket is kedvezőtlenül befolyásolja.
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi
napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát
munkahelyi megoldások stb.)
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5.2 számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások
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Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés
A településen a bölcsődei nevelés nem megoldott. Problémaként jelentkezhet a bölcsődés korú gyermekek
elhelyezése, amelynek oka, a bölcsődei férőhelyek korlátozottsága, amely nagymértékben csökkenti a nők
munkaerő-piacon történő elhelyezkedését, illetve munkába való visszatérést.
2017-től minden olyan településen kötelező a bölcsődei ellátás (bölcsőde vagy mini bölcsőde vagy családi
bölcsőde) ahol arra legalább 5 gyermek napközbeni felügyeletére igény jelentkezik vagy a településen élő 3
év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt.
A községben 40 fő alatt van a 0-3 éves korú gyermekek száma. Az önkormányzat 2017-ben és 2018-ban is
végzett igényfelmérést, a bölcsődei ellátást igénylők száma nem érte el az öt főt a településen.
Az óvodai nevelés a településen működő óvodai intézményben valósul meg. A tapasztalatok alapján
megállapítható, hogy a családbarát munkahelyek száma kevés.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
0-3 év közötti
Átlagos gyermekszám
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Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés
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Optimális családtervezés alatt a családtervezési módszerek együttesének az utód, a család és a társadalom
érdekében történő legmegfelelőbb alkalmazását értjük. A széles körű és igényes családtervezés az utódok
egészségét és szellemi adottságait is kedvezően befolyásolja, illetve befolyásolhatná. E módszerek
egységes rendszerbe foglalása és hatékony alkalmazása az egészségmegőrzés szerves része. Hiszen
egészséget megőrizni csak az egészségesen születettekben lehet.
Így a családtervezés, a megelőzés sorsdöntő kiindulási pontja mind az egyén, mind a társadalom
szempontjából. Családtervezésnél többnyire az anyagi és családi háttér biztosítására helyezik a hangsúlyt,
kevesebben veszik figyelembe az egészséges életmód, egészséges környezet, higiénia, terhes gondozás,
szűrővizsgálatok fontosságát.
A pozitív családtervezés a serdülők gondozásával kezdődően, a gyermeket tervező párok kellő irányításával
segíti az egészséges terhességek létrejöttét, majd azok gondozását a szülésig.
A fenti kritériumok megismertetésében, elfogadtatásában a családnak, a védőnői hálózatnak, az oktatási
intézményeknek, az iskola-egészségügyi szolgálatnak nagyon fontos szerepe van.
A fogamzásszabályozás és szexualitás gyakran még a mai családokban is tabu témának számít.
Ezért kiemelten fontos szerepet kapnak a közoktatási intézmények a gyerekek felvilágosításában.
A gyerekek szexuális felvilágosítását célzó programok, tanórák már az általános iskolában megkezdődnek,
majd a középiskolákban folytatódnak; osztályfőnöki, biológia óra keretében tartanak előadást a védőnők.
A védőnői szolgálat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét is szolgálja.
A településen dolgozó védőnő rendszeresen vesz részt szakmai továbbképzéseken, elvégezte a 40 órás
Családi életre nevelés tanfolyamot, ami hatékonyan segíti az általános iskolai egészségnevelő munkáját.
A keszthelyi Családvédelmi Szolgálat védőnőjét rendszeresen felkérjük a 7-8. osztályosok szexuális
felvilágosító órájának megtartására, így segítve, hogy a gyermekek- az ismeretlenség adta előny általbátrabban tehessék fel kérdéseiket.
A keszthelyi Egészségfejlesztési Irodával is kapcsolatban állunk, ők is minden évben tartanak a település
oktatási intézményeiben az egészséghéten programokat a gyerekeknek.
Az Egészségfejlesztési Iroda ingyenes szűrővizsgálati lehetőségei mindenki számára elérhetők Keszthelyen, a
helyben szervezett egészségvédelmi vagy szűrőprogramokról pedig tájékoztatást kapnak a település lakói.
A Védőnői Szolgálat az Önkormányzat támogatásával minden évben szervez nőgyógyászati- méhnyakszűrővizsgálatot a községben.
A háziorvos szintén tudja segíteni az Optimális Családtervezést, beleértve az egészségnevelő tevékenységet,
a labor-, és egyéb szűrővizsgálatokat vagy pl. a gyermeket tervező párok ingyenes influenza elleni
védőoltását.
A védőnői szolgálat a nővédelmi gondozás keretében családtervezéssel kapcsolatos tanácsadást tart, segíti
az anyaságra való felkészülést. A területi védőnő fontos életszakaszoknál van jelen a család életében, így a
várandósság alatt, az újszülött fogadásánál, a családi élet kialakításánál, vagy amikor a gyermek óvodába
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vagy iskolába készülődik. A településen működik védőnői szolgálat, a védőnő feladatait a 49/2004. (V.21.)
ESzCsM rendelet alapján végzi.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A nőkkel szembeni családon belüli erőszak az emberi méltósággal szembeni súlyos támadás, amely
megakadályozza, hogy a nők élhessenek alapvető jogaikkal. E jogsértéseket csendben, gyakran általános
közönytől övezve követik el. A nőkkel szemben családon belül elkövetett erőszak forrása az, hogy a nők
férfiakénál alacsonyabb társadalmi pozíciója a nők és lányok súlyos megkülönböztetéséhez vezet a
családokban és nagyobb közösségekben. Olyan fokozódó problémáról van szó, amely az Európa Tanács
összes tagállamát érinti. A nők elleni hátrányos megkülönböztetést nem mindig könnyű észrevenni, sokszor
maguk a nők– különösen, ha vezető pozíciót töltenek be – tiltakoznak a leghevesebben, amikor arról esik
szó, hogy az otthoni, a munkahelyi vagy a közéleti szférában személyesen ők maguk, vagy a nők általában
hátrányt szenvednének el a férfiakhoz képest.
A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést néhány jogszabály tiltja ugyan (pl. Alkotmány 66. és 70.§,
Munka Törvénykönyve 5.§, és természetesen az EbTv), de a nők és férfiak között a társadalmi élet minden
területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének okainak feltárását és persze felszámolását nem írja elő
jogszabály.
A családon belüli erőszak 2013. július 1-jétől önálló tényállás a Btk:-ban. A zaklatás, szexuális vagy családon
belüli erőszak miatt történt rendőrségi feljelentések száma alulmarad a tényleges esetek számának.
A településen nőket ért fizikai, vagy lelki bántalmazásról pontos információ nem áll rendelkezésre.
2017-ben védelembe vételre, 2018-ban pedig két gyermek ideiglenes elhelyezésére is sor került gyermeket
nevelő szülők esetében nőket ért családon belüli erőszak miatt, amelynek ha a gyermek is szem- vagy
fültanúja, akkor gyermekbántalmazás is megvalósul.
A nők elleni erőszak az otthon falai mögötti privát szféra sérthetetlenségénél fogva gyakran láthatatlan, ami
az áldozat számára jelentősen megnehezíti a segítségkérést, a környezet számára pedig a segítségnyújtást.
A helybeli segítségen kívül – körzeti megbízott, családgondozó, védőnő, háziorvos, szociális ügyintéző,
gyermekvédelmi jelzőrendszer további tagjai- az országos szervezetek elérhetőségeinek megadása is fontos
feladat. (pl. NANE Egyesület)
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
A településen nem működnek krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok
átmeneti otthona). A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központtal
együttműködve az alábbi, Zala megyében működő anyaotthonok és családok átmeneti otthona vehető
igénybe:
Zalavár községre vonatkozóan a zalaegerszegi és nagykanizsai Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti
Otthona az illetékes. Az intézmények feladata a gyermekvédelmi törvény és a végrehajtó rendeletei szerint
az otthontalanná vált vagy bántalmazott család együttes elhelyezése, a válsághelyzetben lévő várandós
anya elhelyezése, illetve az átmeneti gondozás biztosítása.
Célja a válsághelyzetbe került családok segítése, önálló életvezetési képességének megtartása, az emberi
jogok tiszteletben tartásával, és a gyermekek mindenek felett álló érdekének képviseletével.
A családok átmeneti otthona azt a minimális intervenciós célt szolgálja, hogy a válsághelyzet ellenére a
család együtt maradjon, és a családtagok közösen tudják leküzdeni az akadályokat.
Az intézmények elsősorban Zalaegerszeg és Nagykanizsa város, városkörnyéke, valamint szükség szerint
Zala megyében élő otthontalanná vált családok előtt nyitottak. A rászoruló családok, az intézmény
gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott, átmeneti gondozást biztosító szolgáltatásaival, az intézményi
rend keretei közt élhetnek. Mindkét intézmény 40 férőhelyes, Zalaegerszegen 13, Nagykanizsán 12
szobában nyílik lehetőség a szolgáltatást igénybe vevők elhelyezésére.
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5.5. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Nem önkormányzati
önkormányzati
önkormányzati
(egyházi, alapítványi)
év
anyaotthon a
anyaotthon a település
anyaotthon a
településen
50 km-es körzetében
településen
2013
0
2014
0
2015
0
2016
0
2017
0
Forrás: Helyi adatgyűjtés

2
2
2
2
2

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

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben
Képviselőtestület tagja
év
Férfi
2012
5
2013
5
2014
4
2015
4
2016
4
2017
4
Forrás: Helyi adatgyűjtés

Városi bíróság és ítélőtáblák
vezetői

Közgyűlések tagjai

Nő

Férfi

Nő

Férfi

Nő

0
0
1
1
1
1

NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA
NA
NA

Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testületében polgármester asszony és 4 fő férfi képviselő
tevékenykedik. Az önkormányzati munkahelyeken többségben vannak a női alkalmazottak.
A helyi programok megszervezésében, lebonyolításában a nők általában aktívabban vesznek részt. A
Kulturális és Hagyományőrző Csoport női tagokból áll, ők gyakran képviselik községünket a környező
települések programjain.
Az oktatási intézmények Szülői Szervezetinek tagjai is többnyire nők.
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák a gyermek/gyermekek születését követően munkába állás
– tömegközlekedéssel történő munkába járás nehézségei miatt-, az alulképzettség és az idősek körében az
elmagányosodás.
A tömegközlekedésben való pozitív irányú változásra nincs ráhatása az önkormányzatnak, a kis létszámú
utazó közönség miatt. Az alulképzettséget helybeni képzések és a környékbeli tanfolyami lehetőségek
publikálásával igyekszik csökkenteni a település vezetősége.
Az idős, magányos női lakosság otthonról történő időnkénti kimozdíthatóságának esélyét növelné, ha
működne polgárőrség a településen. Az idős emberek nem szívesen hagyják házukat, értékeiket őrizetlenül.

66

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzetének, esélyegyenlőségének vizsgálata
beazonosított problémák
Kiskorú gyermekek elhelyezésének problémája.
Atipikus foglalkoztatási lehetőségek (pl.
részmunkaidő, távmunka) lehetőségek hiánya.
Egyedülálló idős nők száma magas.

fejlesztési lehetőségek
Bölcsőde létrehozása.
Együttműködés a Keszthelyi Család és Karrier
PONTtal az atipikus foglalkoztatási lehetőségek
felkutatásában.
Nappali ellátási formák fejlesztése.
Nyugdíjas Klub létrehozása.

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)
Az ageizmus az életkor alapú diszkriminációt jelöli. E fogalmat Európában és a világban is főként az
idősekkel szembeni diszkriminációval összefüggésben használjuk. Az ageizmus, akárcsak a más típusú
megkülönböztetés, megvalósulhat direkt vagy indirekt módon, és következményei is hasonlóak az egyéb
típusú diszkriminációnál tapasztaltakhoz.
Habár a társadalom egy jelentős csoportját érinti ez a fajta diszkrimináció, mégis alig van jelen a
köztudatban.
Az idősek hátrányos megkülönböztetése többféle formában nyilvánulhat meg pl. nyelvi, családon belüli,
lakóhelyi, mediális, gazdasági formában, legjellemzőbbnek azonban a munkahelyi megnyilvánulások
tekinthetők.
A nyelvi diszkriminációval a mindennapokban az idősek akkor találkozhatnak, amikor a fiatalabb korosztály
rétegnyelvi vagy idegen nyelvekből átvett szavakat és kifejezéseket használ, amiket az idősebb korosztály
nem ismer, nem használ és ebből adódóan nem is ért.
A családon belüli leggyakoribb diszkrimináció, amikor az idős rokonukat elhanyagolják a fiatalok, elveszik
nyugdíjukat, megtakarított pénzüket.
A mediális diszkriminációhoz tartozó informatikai jártasság hiányát több, helyben szervezett képzési
lehetőséggel is igyekezett csökkenteni az önkormányzat az idősebb korosztálynál.
A gazdasági diszkriminációhoz sorolódnak az idősebbek jóindulatát, hiszékenységét kihasználó házaló
kereskedők, csalók, akik könnyen megtévesztik, becsapják őket.
Prevenciós vagyonvédelmi törekvéseket céloz a rendőrség felvilágosító tevékenysége, amelynek során
felhívják az idősek figyelmét a trükkös, besurranásos, betöréses lopásokra és azok megelőzésének
lehetséges módszereire.
Az önkormányzat az idősebb korosztály részére a vidéki orvosi ellátás – szakrendelések- igénybevételéhez
egyedi elbírálás alapján biztosítja saját gépjárművel történő szállításukat, és segíti hivatalos ügyeik intézését
(pl. kérelmek megírása, továbbítása az illetések hatóságnak).
Az önkormányzat és a háziorvos jó összhangban, az idősek érdekeit szem előtt tartva tevékenykedik. A
háziorvos szervezi az állami ellátó rendszeren belül a betegszállításokat; a betegek indokolt kérése esetén
pedig kéri az önkormányzat segítségét az egyedi igényű szállítások lebonyolításához.
Az idősek életét az élet számos területén igyekszik megkönnyíteni a Községi Önkormányzat, de a feladatok,
felmerülő igények kielégítése csak az idős emberek családjaival közös együttműködésben tudna
maradéktalanul megvalósulni.
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma
Nyugdíjban, ellátásban,
Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járadékban és egyéb
Év
Összes nyugdíjas
járandóságban részesülő férfiak járandóságban részesülő nők
száma (TS 5201)
száma (TS 5301)
2013
113
171
284
2014
102
172
274
2015
100
161
261
2016
94
159
253
2017
94
152
246
Forrás: TeIR, KSH Tstar
A táblázat a településen élő nyugdíjas korúak nemenkénti bontását tartalmazza. 2013-ban a településen
összesen 284 fő nyugdíjas volt, akik közül a nyugdíjszerű ellátásban részesülő férfiak száma 113 fő, míg a
nők száma 171 fő. 2014-ben az összes nyugdíjas száma a településen 274 fő volt, akik közül a nyugdíjszerű
ellátásban részesülő férfiak száma 102 fő, a nők száma 172 fő volt. 2015-ben az összes nyugdíjas száma 261
fő, ebből a nyugdíjszerű ellátásában részesülő férfiak száma 100 fő, míg a nők száma 161 fő volt. 2016-ban
az összes nyugdíjas száma 253 fő, ebből a nyugdíjszerű ellátásban részesülő férfiak száma 94 fő volt, a nők
száma 159 fő. 2017-ben 94 férfi és 152 nő, összesen 246 fő részesült nyugdíjszerű ellátásban. Az adatokból
megállapítható, hogy a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők között magasabb a nők száma. A
nyugdíjasok száma folyamatosan csökken.
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Jelentős az idősek foglalkoztatásbeli diszkriminációja, mely súlyos következményekkel jár, különösen a nők
esetében. Ezen kívül gyakori még az egészségügyben és a szociális ellátások, szolgáltatások biztosítása
területén elszenvedett diszkrimináció is.
Habár a 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) és a Munka Törvénykönyve is tiltja az életkor alapú
diszkriminációt, a magyarországi idősebb korosztály már 45–50 éves kortól nagyobb mértékben kitett a
foglalkoztatásbeli diszkriminációnak, mint a hasonló korú uniós állampolgárok. A kor alapú
megkülönböztetés az új állások betöltésénél, a létszámleépítésnél és az elbocsátásoknál is gyakori.
A magas munkanélküliségi adatok kedvezőtlenek az idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának előmozdítására.
A munkanélküliek korcsoportonkénti megoszlásából is egyértelműen kivehető, hogy az idősebb
korosztályokat arányaiban jobban sújtja munkanélküliség problematikája. A kormány által bevezetett
munkahelyvédelmi program esetleg segíthet az idősebb lakosság elhelyezkedési problémáján, hiszen az 55
év felettieket foglalkozatók 50%-os társadalombiztosítási járulékcsökkentési kedvezményben részesülnek.
Az 55 év feletti foglalkoztatottak után 2018-ban a szociális hozzájárulási adó a bruttó munkabér, de
legfeljebb 100 000 Ft 9,75 százalékával csökkenthető.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Zalaváron nem található nyugdíjasok klubja. Foglalkoztatás, tanulás lehetősége csak erősen korlátozottan
áll rendelkezésükre.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Év

Regisztrált
munkanélküliek
száma

Fő
68
2013
56
2014
46
2015
37
2016
27
2017
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

55 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma
Fő
9
7
11
9
7

%
13%
13%
24%
24%
26%

Tartós
munkanélküliek
száma
Fő
28
26
12
10
7

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma
Fő
4
6
6
6
5

%
14%
23%
50%
60%
71%

Ha a regisztrált munkanélküliek számát nézzük a vizsgált periódusban, akkor ez több, mint 50%-os
csökkenést mutat.
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Az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek száma a vizsgált 5 éves periódusban 7 és 11 fő között mozog,
azonban a százalékos arányt tekintve 2013-tól 2017-ig 100%-os növekedés tapasztalható, 13%-ról 26%-ra.

Az 55 év feletti tartós munkanélküliek száma a vizsgált időszakban -2013-2017 között- 4 és 6 fő között
mozog, de százalékos arányát tekintve folyamatos emelkedést mutat, 14%-ról 71%-ra.
Nincs arra vonatkozó helyi adat, hogy az időskorú személyeket milyen hátrányos megkülönböztetés éri a
foglalkoztatás területén.
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A szociális alapszolgáltatások közül Zalaváron elérhető az étkeztetés és a házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres segítségnyújtás.
A településen a házi segítségnyújtást a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális
Szolgáltató Központ biztosítja. Ezen ellátás keretében gondoskodnak azokról az időskorú személyekről,
akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, illetve hozzátartozóik róluk gondoskodni
nem vagy csak részben tudnak. Továbbá akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos
70

feladataik ellátásában segítséget igényelnek, valamint azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló
személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából
támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő,
illetve annak törvényes képviselője kérelmére történik.
A településen háziorvosi rendelő működik, a járóbeteg szakellátások a keszthelyi, nagykanizsai,
zalaegerszegi Egészségügyi Központokban érhetők el a lakosság részére. Fokozott figyelmet igényelnek az
egyedül élő zalavári idős lakosok. Ezért rendelkezésre áll a településen egy közösségi közlekedést is
biztosító 9 személyes gépjármű, mellyel- egyedi kérelem alapján- jobbára vidéki orvosi ellátás
igénybevételére szállítják a kérelmezőket, Keszthelyre, Zalaegerszegre, Nagykanizsára. A szállításokat
jelenleg térítésmentesen biztosítja az önkormányzat.
Fogászati ellátás Sármelléken és Zalaszabarban vehető igénybe.
6.3.1. számú táblázat – 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak
száma

Év

65 év feletti lakosság
száma

2013
2014
2015
2016
2017

Fő
209
213
214
209
208

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
Fő
0
0
0
0
0

%
0%
0%
0%
0%
0%

Forrás: TeIR, KSh Tstar

65 évnél idősebbek (fő)
1
1
0
2013

2014

2015

2016

2017

nappali ellátásban részesült
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64 évnél idősebbek
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2013

2014

2015

2016

2017

nappali ellátásban részesültek aránya

A településen nem működik idősek részére nappali ellátást nyújtó intézmény.
Időskorúak otthona a szomszédos településen, Sármelléken található. 2017. július 1-től Gondviselés Háza
Sárga Rózsa Időskorúak Otthona néven a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fenntartásában működik, ellátotti
férőhelyeinek száma 60 fő.
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos
száma
Év

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

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

0,10
1,00
0,29
1,71
2,00
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Az időskorúak járadéka azoknak az idős személyeknek a részére biztosít ellátást, akik a nyugdíjkorhatáruk
betöltése után a szükséges szolgálati idő (résznyugdíjhoz: legalább 15 év, teljes nyugdíjhoz: legalább 20 év)
hiányában saját jogú nyugellátásra nem jogosultak és jövedelemmel egyáltalán nem vagy csak minimális
mértékben rendelkeznek.
Az időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma 0,10-2,00 között mozog a vizsgált időszakban.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a településen élő idős lakosság kulturális, közművelődési
szolgáltatásokhoz való hozzájutására. Hagyományosan minden évben megrendezésre kerül az Idősek napja,
amely az érintettek körében nagy sikernek örvend.
6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Múzeumi kiállítás
megtekintése

Könyvtár
látogatása

Közművelődési
intézmény
rendezvényén
részvétel

Vallásgyakorlás
templomban

alkalom

alkalom

alkalom

alkalom

2013

2

2785

16

111

2014

2

2963

21

112

2015

2

2034

18

92

2016

3

1817

11

81

2017

3

745

14

92

Év

Forrás: Önkormányzati adat
c) idősek informatikai jártassága
A településen működő mozgókönyvtári szolgálat internet hozzáféréssel is rendelkezik, amely lehetőséget
biztosít, nemcsak a fiatalabb korosztály, hanem az idősebb korúak részére a világháló elérésére. A település
azonban nem rendelkezik megfelelő adatokkal arra vonatkozólag, hogy az idősebb korosztály mennyire
ismeri a számítógépet, és milyen területeken szeretnék informatikai tudásukat fejleszteni.
A családdal való kapcsolattartás érdekében egyre több idős ember használ mobiltelefont, internetet. A
fiatalabb generáció által telepített skype lehetőséggel főleg a külföldi munkavállalás miatt távol élő
családtagokkal érintkeznek.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Községünkben nem jellemző az idősebb korosztályt megcélzó, speciális programok nyújtása. Szükségessé
válik olyan intézkedések meghozatala, melyek előremozdíthatják ezeknek a programoknak a beindítását.
2015-től a rendőrség szakemberei az önkormányzat bevonásával bűnmegelőzési programot valósítanak
meg a településen, amelynek során otthonukban keresik fel a potenciálisan legveszélyeztetettebb időseket,
a felvilágosítás érdekében.
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6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai
Év

A nyilvános/települési
könyvtárak száma
(TS 3801)

A nyilvános/települési
könyvtárak egységeinek
száma (leltári állomány)
(TS 3901)

Muzeális
intézmények
száma
(TS 4001)

Közművelődési
intézmények
száma
(TS 4101)

2013
2014
2015
2016
2017

1
1
1
1
1

5 625
6 879
5 972
7 074
5 768

0
0
0
0
0

2
2
2
2
2

Forrás: Önkormányzati adat

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzetének, esélyegyenlőségének vizsgálata
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők Szociális alapszolgáltatások fejlesztése, kibővítése,
magas száma.
idősek
klubja,
egészségügyi
szolgáltatások
fejlesztése.
Kevés az időseket megcélzó program a településen. Aktív időskorúak tevékeny bevonása a települési
programokba. Hagyományőrző programok az
iskolásokkal, óvodásokkal közösen.
Nehezen mozdíthatók ki az idős emberek otthonról. Polgárőrség létrehozása.
Egészségügyi szakvizsgálatokra történő eljutás Közösségi szállítási lehetőség fenntartása.
nehézségei.
Leamortizálódott gépjárművek cseréje.
Szociális étkeztetés házhoz szállítására használt
gépjármű cserére szorul.
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
Fogyatékos személy: aki érzékszervi- így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit
jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően
korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során.
A fogyatékosságügy – és általában az esélyegyenlőség – talán legfontosabb feladata, hogy az államigazgatás
területén meghonosodjon az a szemlélet, hogy a fogyatékos emberek ügye nem (csak) szociális kérdés:
valamennyi ágazat, minden közigazgatási szereplő kötelessége és felelőssége, hogy a saját területén
érvényesítse a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének szempontjait, és megtegye az ehhez szükséges
szakmapolitikai lépéseket. Mint általában az esélyegyenlőség területén, a fogyatékosságügyben is a
társadalmi szemléletformálás az egyik legnagyobb kihívás. Mindenki számára világossá kell tenni, hogy a
fogyatékos emberek integrációja mindannyiunk feladata, és – bár jelentős anyagi forrásokat emészt fel –
nem csupán pénz kérdése. Az egyenlő esélyű hozzáférés nem csak liftek, rámpák, speciális táblák vagy
éppen hangos térkép alkalmazását jelenti, hanem azt a szemléletet is, amely a fogyatékos embert
egyenjogúnak és egyenrangúnak tekinti. Ennek egyik igen fontos eszköze az esélyegyenlőségi tervek
elkészítése és az abban foglaltak végrehajtása is.
Szakértői becslések és a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakosság átlagosan 10%-a él
valamilyen fogyatékossággal. A fogyatékos személyek demográfiai összetételére jellemző, hogy közöttük
jelentősebb számban vannak időskorúak, mivel a fogyatékos személyek nagy része nem születésétől fogva
sérült, hanem életkora előrehaladtával – betegség vagy baleset következtében – vált azzá.
Hazánkban az elmúlt években többnyire nőtt a fogyatékkal élők száma, a fogyatékosság típusa szerinti
megoszlásukat az alábbi táblázat szemlélteti:

Községünkben az alábbi fogyatékosság típussal élő lakosok vannak: beszédfogyatékos, beszédhibás, értelmi
fogyatékos, mozgássérült, gyengénlátó, vak, nagyothalló, siket.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
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A helyi önkormányzat nem foglalkoztat fogyatékkal élő személyeket. A községben nem található olyan
vállalkozási forma, mely a fogyatékkal élők számára munkát biztosítana. Az általános iskola
részmunkaidőben 1 fő fogyatékkal élő személyt foglalkoztat.
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A fogyatékkal élők foglalkoztatása területén megvalósuló hátrányos megkülönböztetésre vonatkozóan
adatok nem állnak rendelkezésre.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
A településen fogyatékkal élőket támogató helyi intézmény nem működik. Nincs lehetőség az önálló
életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok igénybevételére a fogyatékkal élők
számára Zalavár községben.
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
nemenként
Év

Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma férfiak (TS 6201)

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

24
22
23
20
22

Megváltozott munkaképességű személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma - nők
(TS 6301)
26
25
26
22
23

A településen a megváltozott munkaképességűek ellátásaiban részesülők száma 2013-ban 50 fő, 2014-ben
49 fő, 2015-ben 49 fő volt. 2016-ban 42 fő, 2017-ben 45 fő kapott rokkantsági és rehabilitációs ellátást. A
településen a vizsgált időszakban 1-1 fő részesült az egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban.

A fogyatékos személyek nappali ellátása lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi
az ellátottak napközbeni étkeztetését.
A településen fogyatékkal élők nappali ellátását biztosító intézmény nem található.
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7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Év

Nappali ellátásban
részesülő fogyatékos
személyek száma

Egyházi fenntartású
intézményben

Civil fenntartású
intézményben

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
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0
Forrás: Önkormányzati adat
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Nappali ellátásra legközelebb Keszthelyen van lehetőség. A MMSZ Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők
Napközi Otthona nappali elhelyezést biztosít 35 fő enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékos, mozgássérült,
halmozottan sérült gyermek, fiatal és felnőtt számára, akik az intézményes oktatásból, ellátásból kikerültek.
Településünkről jelenleg nincs gondozottjuk.
Egy fogyatékos fiatal tanul még a Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben.
A mozgásukban akadályozottak a Mozgássérültek Zala Megyei Szervezetének Keszthelyi csoportjától is
kaphatnak segítséget ellátások, kedvezmények igénybevételéhez.
A látási fogyatékossággal élők számára a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete Keszthelyi
Csoportja kínál programlehetőségeket, közösségi élményt, tájékoztatást és egyéb szolgáltatást.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
Az önkormányzat a fogyatékkal élők részére, anyagi erőforrás hiánya miatt nem tud kedvezményeket
biztosítani, viszont a közösségi busz igénybevétele biztosított.
A fogyatékos személyek részére pénzbeli vagy természetbeni ellátás Zalavár Község Önkormányzata
Képviselő testületének 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról rendeletben
foglaltak alapján nyújtható.
A fogyatékkal élő személyek helyben a háziorvostól, családsegítőtől, a házi szociális gondozótól, a szociális
ügyintézőtől és a járási települési ügysegédtől kaphatnak információt a számunkra jogszabály szerint járó
pénzbeli és természetbeni ellátásokról:
- fogyatékossági támogatás
- rokkantsági járadék
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-

közlekedési kedvezmény
parkolási igazolvány
fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
Az akadálymentesítés jogi háttere az esélyegyenlőségi törvény, amely megköveteli a fogyatékossággal élők
számára az önálló életvitel és a társadalmi életben való aktív részvétel biztosítását.

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
A fogyatékkal élő személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos
épített környezetre.
A településen található közintézmények többségének (önkormányzat, klub/könyvtár) fizikai
akadálymentesítése NEM megoldott. Az orvosi rendelő, gyógyszertár és a védőnői tanácsadó rendelkezik
rámpával, az infokommunikációs akadálymentesség (pl. tapintható információk, jelnyelvi segítség, a belső
környezetben való tájékozódást elősegítő piktogramok, feliratok) azonban itt sem biztosított.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
A közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés akadálymentesítését még nem
sikerült végrehajtani.
Az infokommunikációs akadálymentesítés nem megoldott. Az önkormányzat honlapján számos információ
elérhető, e-ügyintézés nincs, de e-mail-ben is elérhető a hivatal.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
A helyi lakosok foglalkoztatásában kiemelkedő szerepe van az önkormányzatnak, amely a
közmunkaprogramok révén tud részt venni a foglalkoztatásban. A közfoglalkoztatás keretében általában
fizikai munkavégzés történik, ami miatt nem nagyon van lehetőség fogyatékossággal élő személy
foglalkoztatására. Munkahelyek a község területén nem állnak rendelkezésre a fogyatékkal élő emberek
számára. Az iskola foglalkoztat részmunkaidőben fogyatékos személyt.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A közösségi közlekedést a fogyatékkal élők csak korlátozottan tudják igénybe venni. A mozgássérültek
esetében az autóbuszra történő beszállás vagy felszállás a járművek és a megállók kialakítása miatt
nehézkes vagy épp lehetetlen. A látási fogyatékossággal élők esetében is általában szükséges a kísérő a
biztonságos közlekedés érdekében. A buszmegállók akadálymentesítése még nem történt meg.
Az önkormányzat által szervezett egyes programokra (pl. Idősek napja) igény esetén a mozgásukban
korlátozottakat vagy egyéb fogyatékossággal élőket az önkormányzat saját kisbuszával el-, és haza is
szállítja.
A település egyes részein a járdák rossz állapota nehezíti a gyalogos közlekedést.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
A szociális alapszolgáltatások közül a községben elérhető az étkeztetés és a házi segítségnyújtás.
Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosított a fogyatékkal élők számára is a háziorvosi rendelés
keretében.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A településen nem érvényesül a pozitív diszkrimináció jelensége.
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzetének, esélyegyenlőségének vizsgálata
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Közintézmények akadálymentesítésének hiánya. Akadálymentes környezet kialakítása.
Közösségi közlekedés nehézségei.
Buszvárók akadálymentesítése.

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva,
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
- Zalavári Sportklub
- Helyi egyházközség
- Magyar Vöröskereszt Zalavári Szervezete
- Zalavárért Közalapítvány
Zalavárért Közalapítvány
Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1998-ban közalapítványt hozott létre. Az alapító
okirat 2018. május 14-én módosításra került.
A közalapítvány célja: A községi önkormányzat közszolgáltatási feladatinak ellátásában meghatározott
területeken való közreműködés.
A Közalapítvány célja különösen Zalavár községben:
- az épített és természeti környezet védelme, történelmi, kulturális értékeinek megőrzése,
- az egészségügyi ellátás javítása, prevenció fejlesztése,
- polgárai sport és kulturális kezdeményezésének támogatása,
- óvodai, alapfokú nevelési, oktatási feladatok keretében a hátrányos helyzetű tanulók
felzárkóztatása, tehetséges diákok felkarolása,
- nevelés, oktatás terén eredményt elért diákjai, pedagógusai anyagi elismerése, a rászoruló és arra
érdemes diákok továbbtanulásának elősegítése, támogatása,
- történelmi, népművészeti hagyományainak feltárása, ápolása, a régészeti emlékek felkutatásának
elősegítése,
- polgárai tájékoztatásának továbbfejlesztése (pl.: újság, honlap).
A Közalapítvány négy kuratóriumi taggal, a kuratórium elnökének vezetésével tevékenykedik. A
Közalapítvány érdekeinek megóvását, működésének és gazdálkodásának törvényességét, célszerűségét 3
tagú Felügyelő Bizottságot ellenőrzi.

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
A településen 1998 óta nemzetiségi önkormányzat működik. (Zalavár Község Roma Nemzetiségi
Önkormányzata)
A településen működik egyházközség, amely gondozza az egyház tulajdonát képező területet, a műemléki
védelem alatt álló Szentolvasó királynéja templomot.
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A templomban több alkalommal rendeztek karácsonyi koncertet.
Az ország egyik legnagyobb Betleheme is a zalavári templomban készül el évek óta, hirdetve a szeretet és
közösség összetartó erejét a helyi gyülekezet és az idelátogatók örömére.
Szent Cirillnek és Szent Metódnak, a szláv írásbeliség megteremtőinek, keresztény hittérítőknek a magyar
és szlovák állam által állított emlékművénél, a Történelmi Emlékparkban évente tartanak megemlékezést,
ünnepséget Zalaváron. A 2011 óta a magyar és a szlovák katonai püspökségek által rendezett ünnepség a
tiszteletadás mellett egyben a két nemzet tagjainak, katonáinak és katonapapjainak baráti találkozása is.
A Történelmi Emlékparkban több nemzet és vallás öröksége koncentrálódik és fér meg békésen egymás
mellett, amit a park magyar, bolgár, szlovén, osztrák emlékművei is mutatnak.
b) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
2015. január 01. napjától Zalavár Község Önkormányzata Alsópáhok Község Önkormányzatával közösen
működteti az Önkormányzati Hivatalt, Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal néven.
A települési rendezvények lebonyolításában eszközök, gépek kölcsönadásával is segítik egymást.
A község a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás tagja.
Az önkormányzat kistérségi társulás útján biztosítja a szociális és gyermekjóléti alapellátást.
A háziorvosi és a védőnői ellátás területi kötelezettségéből adódóan Sármellék község egy részére is
kiterjed.
A helyi általános iskola a Sármelléki Általános Iskola Tagintézményeként működik, rendszeresen tartanak
közös programokat a sármelléki és zalavári gyermekek és szülők részére.
A település rendszeresen képviselteti magát a környékbeli települések programjain, pl. fánk-, süti –
fesztiválokon. A Zalavári Kulturális és Hagyományőrző Csoport sok környékbeli falunapnak is meghívott
fellépője.
A konyha nyári rövid leállása idején Balatonmagyaród üzemi konyhája látja el a zalavári étkezőket.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A településen működik nemzetiségi önkormányzat, de célcsoporttal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége nem jellemző.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A községben Zalavárért Közalapítvány működik, részükre az SZJA 1 %-a a lakosság részéről jellemzően
felajánlásra kerül, mely többnyire a gyermekek részére kerül felhasználásra.
Az oktatási intézmények Szülői Szervezetei rendszeres támogatói az óvoda és/vagy az iskolai
ünnepségeknek. Az általuk szervezett rendezvények (pl. bálok), adventi vásárok bevételeivel, felajánlások
gyűjtésével a gyermekeket támogatják.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
A településen több vállalkozás is működik, ezek „családi” vállalkozások, a munkanélküliség csökkentésében
jellemzően nem játszanak szerepet. Zalaváron nem jellemző a for-profit szereplők részvétele a helyi
esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
A helyi for-profit szereplők szülői, nagyszülői kötődés révén a gyermekes programokat támogatják, részben
önkéntes munkával a rendezvények lebonyolításában vállalnak szerepet; vagy tárgyi, anyagi felajánlások
útján teszik mindezt.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek,
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába
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- Zalavár Község Önkormányzata
- Sármelléki Általános Iskola Zalavári Cirill-Metód Tagiskolája
- Zalavári Óvoda
- Védőnői Szolgálat
- Könyvtár-, és Klub
- Zalavárért Közalapítvány
- Zalavári Sportklub
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
Zalavár Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja a település minden polgárának életét
érinti, ezért Zalavár Község Önkormányzata vállalja, hogy a programot a Képviselő-testületi véleményezés
és elfogadás előtt széleskörű konzultációra bocsátja az esetleges módosításra vonatkozó javaslatok
érdekében. HEP Fórum szervezésével kívánjuk feltárni a mélyszegénységben élők, illetve romák, nők,
idősek, gyermekek és fogyatékkal élők helyzetét, valamint beazonosítani a problémákat, majd megoldást
találni ezek kezelésére.
Zalavár Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjához való egyenlő hozzáférést a nyilvánossággal lehet
biztosítani, így az elkészült dokumentum a település honlapján (zalavar.hu) és a Szociális és
Gyermekvédelmi Felügyelőség honlapján (szgyf.gov.hu) a HEP-ek között is elérhető, bárki számára
megtekinthető.
A lakosság, a végrehajtással kapcsolatos észrevételeivel fordulhat az Önkormányzathoz vagy az érintett
érdekképviseleti szervhez, aki azt továbbítja a HEP tematikus munkacsoportjainak tagjaihoz.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Zalavár településre általánosan érvényes megállapítások:
 elöregedő népesség, a természetes fogyás mutatószáma növekszik
 kevés a gyermek a településen
 ingázás a munkahely és a lakóhely között
 szociális ellátásokra magas számú igény
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
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HEP lejárta
gép, eszköz pl. fűnyíró lakosság
bevonása

1 db épület energetikai pályázatíró;
felújítása, megvilágítási pályázati forrás;
2024.02.19.és infokommunikációs saját forrás; 1 fő
HEP lejárta
rendszerének
műszaki vezető;
korszerűsítése
helyi vállalkozók
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szorul. A hivatal megújítása.
rendszerének
infokommunikációs
megújítása.
rendszere
korszerűsítendő.
Az
egészségügyi
komplexum (orvosi
rendelő,
védőnői
tanácsadó)
fűtési
Az
egészségügyi
rendszere
Az
egészségügyi
Orvosi rendelő,
komplexum felújítása.
korszerűtlen,
komplexum felújítása.
védőnői
Az
elhasználódott
nyílászárói
rossz Az
elhasználódott
tanácsadó
Költségvetési
bútorzatok cseréje, az
állapotúak,
a bútorzatok cseréje, az
polgármester 2024.02.19.
felújítása,
rendelet
orvosi
védőnői tanácsadó orvosi feladatellátáshoz
energetikai
feladatellátáshoz
egyik fala penészes. szükséges
eszközök
korszerűsítése.
szükséges
eszközök
Az
orvosi beszerzése.
beszerzése.
feladatellátáshoz
szükséges
eszközpark egy része
elavult.
Aktív életmód segítése,
sportolási lehetőségek
körének
kibővítése.
Rendszeres testmozgás Költségvetési
lehetősége által az rendelet.
A településen nincs egészségvédelem,
TelepülésSportpark
Többfunkciós
többfunkciós
betegség
megelőzés szabályozási terv
polgármester 2024.02.19.
építése
sportpark létesítése.
sportpark.
elősegítése.
Településkép
Közösségben
végzett védelméről szóló
sportolás
által
a rendelet
mentális
egészségvédelem
segítése.
A más településről
Szolgálati lakás A település szolgálati bejáró,
helyi
Költségvetési
Meglévő
szolgálati
átépítése,
lakásának
állaga, közintézményben
polgármester 2024.02.19.
rendelet
lakás felújítása.
felújítása.
állapota leromlott. dolgozó
vagy
a
településen
feladatot

H

pályázatíró;
pályázati forrás;
1 db egészségügyi
saját forrás; 1 fő
komplexum felújítása,
2024.02.19.műszaki vezető;
bútorok,
orvosi
HEP lejárta
műszaki
eszközök beszerzése
tervdokumentáci
ó

pályázatíró;
pályázati forrás;
saját forrás; 1 fő
műszaki vezető;
műszaki
tervdokumentáci
1 db többfunkciós
2024.02.19.ó;
sportpark
HEP lejárta
önkormányzati
tulajdonú
ingatlan;
helyi
vállalkozók;
lakosság
bevonása
pályázatíró;
pályázati forrás;
1 db épület (szolgálati
2024.02.19.saját forrás; 1 fő
lakás)
HEP lejárta
műszaki vezető;
tervdokumentáci
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ellátó dolgozók részére
szolgálati
lakás
biztosítása a községben.

7

8

A
temetőben
jelenleg
nincs
illemhely,
ill.
A temetkezési helyek
megfelelő
A temetkezési helyek
közvetlen
vizesblokk.
A közvetlen
környezetének és a
kegyeleti
hűtő környezetének és a
Költségvetési
temetői közlekedési
Az
(halott
hűtő) temetői
közlekedési
rendelet
utak
megújítása.
önkormányzati leamortizálódott,
utak
megújítása.
Településkép
Urnasírkert, illemhely, polgármester 2024.02.19.
temető
cserére szorul. A Urnasírkert, illemhely,
védelméről szóló vizesblokk,
fejlesztése.
temetői közlekedési vizesblokk,
rendelet
hulladéktároló
utak, a temetkezési hulladéktároló
kialakítása.
Új
helyek
közvetlen kialakítása.
Kegyeleti
kegyeleti
hűtő
környezete és a hűtő cseréje.
beszerzése.
hulladéktároló
megújításra szorul.
Nincs urnasírkert.
A
település
műemléki védelem A műemléki védelem
A település műemléki
alatt álló római alatt
álló
épület
védelem alatt álló
katolikus
felújításával,
fűtési,
római
katolikus
Költségvetési
plébániaházának
energetikai
plébániaházának
rendelet.
Egyházi
állaga,
rendszerének
állagmegóvása,
Településkezelésben álló tetőszerkezete
korszerűsítésével,
felújítása, energetikai
szabályozási terv
polgármester 2024.02.19.
parókia
leromlott, bútorzata, bútorzatának,
rendszerének
Településkép
felújítása.
berendezése,
berendezéseinek
korszerűsítése.
védelméről szóló
energetikai
megújításával
egész
Vizesblokkjának
rendelet
rendszere,
éven át alkalmas legyen
berendezésének,
vizesblokkja
csoportok fogadására,
bútorzatának
korszerűsítésre
táboroztatásra.
felújítása.
szorul.
Jelenlegi

H

ó;
önkormányzati
tulajdonú
ingatlan;
helyi
vállalkozók;
lakosság
bevonása

1 db urnasírkert; 1 db pályázati forrás
új épület (illemhely, saját forrás helyi
2024.02.19.vizesblokk);
1
db vállalkozók
HEP lejárta
kegyeleti hűtő; 1 db lakosság
hulladéktároló
bevonása

pályázati forrás
saját
forrás
pályázatíró
műemlékvédelm
i
előírásoknak
megfelelő
1 db épület (parókia) építészeti2024.02.19.felújítása
műszaki
HEP lejárta
dokumentáció 1
fő
műszaki
vezető;
helyi
vállalkozók;
lakosság
bevonása
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állapotában
csak
olcsó
ifjúsági
szállásként
tud
funkcionálni.

9

10

A
Művelődési
Ház
A Művelődési Ház tetőcseréjével
a
tetőszerkezete
beázások
A
település felújításra, cserére megszüntetése,
A Művelődési Ház
Művelődési
szorul. A terasz állagmegóvás. A terasz
tetőszerkezetének
Házának
burkolata
újrabetonozásával
a
felújítása, cseréje. A
tetőcseréje,
elöregedett,
kinti
programok Költségvetési
terasz újrabetonozása.
polgármester 2024.02.19.
padozatának,
töredezett.
A zavartalan
rendelet.
A Művelődési Ház
terasz
Művelődési
Ház lebonyolításának
színpad és nagyterem
burkolatának
színpadának,
biztosítása,
padozatának
megújítása.
nagytermének
balesetveszély
felújítása.
padozata felújításra csökkentése. A színpad
szorul.
és
a
nagyterem
padozatának felújítása.
A település gazdag A településközpontban
történelmi múlttal, a az
önkormányzati
Az
önkormányzati
múlt
tulajdonban
lévő,
tulajdonú
régi
folyományaként
jelenleg
használaton
uradalmi
épület
kiterjedt nemzetközi kívüli régi uradalmi
felújításával
Helytörténeti
kapcsolatrendszerrel épület
felújításával
bemutatóhely,
bemutatóhely, rendelkezik,
szálláshely,
Költségvetési
konferencia központ,
turisztikai
ugyanakkor nincs a bemutatóhely,
rendelet.
szálláshely kialakítása.
centrum
településen turista konferencia
központ TelepülésErdei
iskola
kialakítása.
A szálláshely, a múlt kialakítása. Erdei iskola szabályozási terv létrehozása,
polgármester 2024.02.19.
Történelmi
értékeit bemutató létrehozása.
A Településkép
felszerelése.
A
Emlékpark
kiállítóhely. A Kis- Történelmi Emlékpark védelméről szóló Történelmi Emlékpark
fejlesztése,
Balaton
közelsége fejlesztésével,
rendelet
fejlesztése, bővítése.
bővítése.
erdei
iskolák bővítésével a hazai és
Közösségszervező
szervezését
is nemzetközi
alkalmazásával
új,
lehetővé tenné, de turizmus,zarándokturiz
turistacsalogató
ehhez
nincs mus
fellendítése,
programok
szálláshely.
A munkahelyek
megvalósítása.
történelmi múlt, a teremtése.

1
db
épület pályázati forrás
tetőcseréje, 1 db terasz saját forrás helyi
2024.02.19.újrabetonozása,
1 vállalkozók
HEP lejárta
színpad és 1 db terem lakosság
padozatának felújítása bevonása

pályázatíró;
pályázati forrás;
saját forrás; 1 fő
műszaki vezető;
tervdokumentáci
1 db épület; 1 db park
ó;
2024.02.19.fejlesztés;
3
db
önkormányzati HEP lejárta
program
tulajdonú
ingatlan;
helyi
vállalkozók;
lakosság
bevonása
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vallási,
zarándokturizmus, a
környék adottságai
számos
program
bonyolítását tennék
lehetővé, de ehhez a
tárgyi
feltételek
megteremtése
mellett
közösségszervezőre
is szükség volna.
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

A
régóta
A mélyszegénységben
munkanélküli aktív
élők
és
romák
korúak
nehezen
foglalkoztatási
szocializálhatók
Az aktív korúak
mutatóinak javulása. A
vissza tartósan a
munkaerő piacra
foglalkoztatás
révén Költségvetési
munka
világába.
való
önálló életvitel, javuló rendelet.
Alacsony jövedelem,
visszatérése.
családi
jövedelmi
a családi jövedelem
viszonyok. Gyermekek
nagyobb része nem
számára
szülői
foglalkoztatáshoz
példamutatás.
köthető.

A
községben
élő
munkanélküliek iskolai
végzettségének,
szakképesítésének
feltérképezése/feltárá
sa.
Adatbázis
létrehozása
a
környékbeli
munkahelyekről, ahol
betanított
munka
végzésére
van
lehetőség. Ezekről a
lehetőségekről,
polgármester 2024.02.19.
elérhetőségekről
a
lakosság folyamatos
informálása.
Az
adatbázis
hozzáférhetővé tétele
az
érdeklődők
számára (pl. helyi
könyvtár).
Közfoglalkoztatásba
történő
bevonás.
Kisgyermekes szülők
tájékoztatása
a

Adatbázis létrehozása
és
folyamatos
frissítése.
4
fő
elhelyezkedésének
segítése.
Közfoglalkoztatásba
adatbázis
bevont
tartósan készítése,
munkanélküliek száma. frissítése:
3 fő. (Közülük a önkormányzat
gyermeket
nevelők humán
2024.02.19.száma.
2
fő) erőforrásai
HEP lejárta
Kisgyermekes
szülők telefon
részére
küldött számítógép,
tájékoztatók
száma, internet;
helyi
aránya.
Érintettek vállalkozók
100%-a)
Önéletrajz,
motivációs
levél
megírásához segítséget
igénybe vevők száma.
(3-5 fő)
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munkába
való
visszatérés
lehetőségeiről
a
különböző
családtámogatási
ellátások
mellett.
Önéletrajz, motivációs
levél
megírásához
segítségnyújtás.
Ösztöndíj
program
(iskolások).
Felzárkóztató
képzéseken
való polgármester 2022.02.19.
részvétel segítése, a
lehetőségekről
tájékoztatás.

Elhelyezkedési
esélyek javítása
Alacsony
képzési
iskolázottság.
lehetőségek
által.

Az
alacsony
iskolai
végzettséggel
rendelkezők
Költségvetési
képzettségének
rendelet
javításával
az
elhelyezkedési
lehetőségek bővítése.

Káros
szenvedélyekhez Bűncselekmények
köthető
elkövetésének
bűncselekménye veszélye.
k megelőzése.

Az „iskola rendőre”
program
keretében
A
községben
élő
előadások tartása az
gyermekek ismeretinek Költségvetési
iskolai
tanulóknak.
bővítése
a
káros rendelet
Ovi-zsaru
program.
szenvedélyek
Keszthely város Káros
szenvedélyek polgármester 2021.02.19.
megelőzésének
drogellenes
megelőzéséről
fontosságáról,
az stratégiája
ismeretterjesztő,
egészséges életmódról.
interaktív programok
tartása az óvodában,
iskolában.

H

A településen vagy a önkormányzat
környékbeli
humán
településeken
erőforrásai
2024.02.19.képzésben részt vevő pályázati forrás
HEP lejárta
alacsony
iskolai számítógép,
végzettségűek száma. 3 internet,
fő
nyomtató
önkormányzat,
iskola,
óvoda
humán
erőforrásai;
rendőrség
A
község
oktatási munkatársai;
2024.02.19.intézményeiben tartott önkormányzat
HEP lejárta
előadások száma. 3/év költségvetési
erőforrásai
projektor,
számítógép,
internet,
fénymásoló

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

2

Erőforrások
Gyermeklétszám
Költségvetési
felmérése,
források
növelő
rendelet
Kevés a gyermekek Gyermekek létszámának
megteremtése,
kezdeményezése
Településszerkez
polgármester 2024.02.19.
száma a településen. növelése a településen.
programok,
k,
programok
eti terv Szociális
kezdeményezések
szervezése.
rendelet
megvalósítása.
Iskolai osztályok Létszámproblémák A jelenleg 6 osztályos Költségvetési
Vonzó programokkal, polgármester 2024.02.19.

Beköltözött gyermekek önkormányzat
száma;
beköltözött költségvetési
családokban született forrása pályázati
gyermekek száma. 20 forrás
fő/5 év
pályázatíró
8 osztályos általános önkormányzat

2024.02.19.-
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számának
bővítése.

3

4

5

Kisded
korosztály
számára
játszótéri
lehetőségek
bővítése.

Online
veszélyei.

Mozgásszervi
elváltozások
prevenciója.

miatt az általános általános
iskola
iskolai
osztályok osztályosként
száma csökken.
működhessen ismét.
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kezdeményezésekkel
a
gyermeklétszám/
tanulói
létszám
emelése.

Költségvetési
1-3 éves gyermekek
rendelet.
A kisgyermekek számára
által igénybe vehető
TelepülésJátszótéri
játékok
biztonságos
játszótéri
szabályozási terv biztosítása a kisded polgármester 2024.02.19.
játszókörnyezet
játékeszközök szűkös
Településkép
korosztály számára.
teremtése.
volta.
védelméről szóló
rendelet

A gyermekek online
A gyermekek egyre
térben töltött idejének
több időt töltenek
csökkentése.
„online”digitális
tér
Magatartási problémák Költségvetési
függésben;
megelőzéséhez,
rendelet.
magatartási
kezeléséhez bővítsük a
problémák
száma
szülők,
szakemberek
nő.
ismereteit.

Önismereti
és
személyiségfejlesztő
társasjáték
klub
létrehozása. Digitális
világ:
előnyök, polgármester 2022.02.19.
veszélyek.
Ismeretbővítés
a
gyermekek,
szülők
számára.

A
mozgásszervi Költségvetési
Iskolai
elváltozások lehetőség rendelet.
gyógytestnevelő
Óvodások, iskolások
szerinti megelőzése, a Nagykanizsai
képzése
a
helyi
körében magas a
kialakult
elváltozások Tankerületi
tantestületből, majd polgármester 2022.02.19.
mozgásszervi
kezelése, rehabilitációja. Központ
gyógytestnevelés
elváltozások száma.
Oktatási
Fejlesztési terve biztosítása az oktatási
intézményekben
a 2017-2022
intézményben.

H

iskola.

költségvetési
HEP lejárta
forrása pályázati
forrás
pályázatíró
pályázati forrás;
önkormányzat
saját
költségvetésébe
n
forrás
1-3 éves korosztály biztosítása;
számára
létesített pályázatíró;
2024.02.19.játszótéri
eszközök eszközök
HEP lejárta
száma. 6 db
telepítéséhez
sze. szállításához
szakemberek;
helyi vállalkozók;
lakosság
bevonása
pályázati forrás
önkormányzat
saját
költségvetése
Társasjáték
klub
önkormányzat
tagjainak száma. 10 fő
humán
2024.02.19.Ismeretterjesztő
erőforrásai
HEP lejárta
elődadások/alkalmak
meghívott
száma. 2/év
előadók terem
projektor,
számítógép
társasjátékok
Gyógytestnevelő
1
fő
végzettséggel
gyógytestnevelő
rendelkező pedagógus önkormányzat
2024.02.19.a helyi tantestületben. költségvetési
HEP lejárta
1 fő Gyógytestnevelési forrása
az
alkalmak és résztvevők oktatási
száma. 15fő/év
intézmények
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gyógytestnevelés
biztosítása.
Az
óvoda
udvar
rendezettebb, az udvari
Az óvoda udvar
játékok
korszerűbbek
felújításra, az udvari
lesznek. Az új játékok,
játékok felújításra,
eszközök bővítik az
cserére szorulnak. Az
óvodások
udvari
játék
mozgásfejlesztésének Költségvetési
Játszóudvar felújítása,
alkalmával
nincs
Óvodaudvar,
lehetőségeit.
rendelet.
korszerűsítése. Udvari
ivóvíz
vételi
játszóudvar
Biztonságosabb lesz a Településeszközök beszerzése. polgármester,
lehetőség kint, csak
6
felújítása. Óvoda
játszóudvar.
Ivókút szabályozási terv Ivókút
létesítése. intézményveze 2024.02.19.
az épületben. Az
előtt
parkoló
kialakítása. Az új parkoló Településkép
Parkoló,
tő
óvoda előtt nincs
kialakítása.
kialakítása
lehetővé védelméről szóló kerékpártároló
szilárd
burkolatú
teszi a biztonságosabb, rendelet
kialakítása.
parkoló, ezért esős
akadálymentes
és csúszós időben
közlekedést, várakozást,
balesetveszélyes a
parkolást. Megoldódik a
közlekedés.
Nincs
felnőtt és gyermek
kerékpártároló.
kerékpárok biztonságos,
rendezett tárolása.
Többfunkciós
óvodai
sportpálya kialakításával
Költségvetési
a gyermekek egészségi
rendelet.
állapotának megőrzése,
Óvodai
Az
óvoda
nem
Településjavítása.
Rendszeres
Többfunkciós óvodai
7
sportpálya
rendelkezik
szabályozási terv
polgármester 2024.02.19.
testmozgás igényének
sportpálya kialakítása.
kialakítása
sportpályával.
Településkép
kialakítása,
védelméről szóló
megszerettetése.
rendelet
Sportolási lehetőségek
bővítése.
III. A nők esélyegyenlősége
A településen nincs
Költségvetési
Az
önkormányzat
Kisgyermekes
szülők
Bölcsőde
bölcsőde.
Kiskorú
rendelet.
tulajdonában álló, de
1
munkába
állásának
polgármester 2024.02.19.
létrehozása.
gyermekek
Településjelenleg más funkciót
segítése.
elhelyezésének
szabályozási terv betöltő
épület

tornatermei,
gyógytestnevelés
i eszközök

pályázatíró;
pályázati forrás;
saját forrás; 1 fő
műszaki vezető;
1 db új parkoló; 1 db
műszaki
2024.02.19.kerékpártároló; 1 db
tervdokumentáci HEP lejárta
ivókút
ó;
helyi
vállalkozók;
lakosság
bevonása

1 db sportpálya

pályázati forrás;
saját
forrás;
önkormányzati
tulajdonú
2024.02.19.ingatlan;
helyi HEP lejárta
vállalkozók;
lakosság
bevonása

1 db bölcsőde

pályázatíró;
pályázati forrás; 2024.02.19.saját forrás; 1 fő HEP lejárta
műszaki vezető;
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Településkép
korszerűsítése,
védelméről szóló átalakítása
rendelet
bölcsődévé.
A
bölcsőde
berendezésének,
tárgyi
eszközeinek
beszerzése.

2

Atipikus
foglakoztatási
lehetőségek.

Atipikus
Kisgyermeket
/
foglakoztatási
kisgyermekeket nevelő
Költségvetési
lehetőségek
(pl. szülő/
szülők
rendelet.
részmunkaidő,
munkavégzésének
távmunka) hiánya. segítése.

Együttműködés
a
Keszthelyi Család és
Karrier PONT-tal az
polgármester 2022.02.19.
atipikus foglakoztatási
lehetőségek
felkutatásában.

3

Az egyedülálló idős nők
Egyedülálló idős
Egyedülálló idős nők elmagányosodásának, Költségvetési
nők helyzetének
száma magas.
elszigetelődésének
rendelet.
javítása.
csökkentése.

Nappali
ellátási
formák
fejlesztése.
polgármester 2024.02.19.
Nyugdíjas
Klub
létrehozása.

H

műszaki
tervdokumentáci
ó;
önkormányzati
tulajdonú
ingatlan;
helyi
vállalkozók;
lakosság
bevonása
önkormányzat
Atipikus
humán
foglalkoztatásban
erőforrása:1 fő 2024.02.19.elhelyezkedni
tudók kapcsolattartó HEP lejárta
száma. 2 fő
számítógép
internet telefon
klubvezető;
klubhelyiség;
programokhoz
Nyugdíjas
Klub
2024.02.19.önkormányzat
megalakulása.
HEP lejárta
költségvetési
forrása; lakosság
bevonása

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1

A településen élő idős
emberek
részére
Idősek részére A
nyugdíjban,
nyújtott szolgáltatások
nyújtott
nyugdíjszerű
Költségvetési
fejlesztésével a testi,
szolgáltatások ellátásban részesülők
rendelet.
lelki
egészség
fejlesztése.
magas száma.
megőrzéséhez segítség
nyújtás.

2

Programok
az Kevés az időseket Az
idős
idős korosztály megcélzó program a magányának,

emberek Költségvetési
rendelet.

Szociális
alapszolgáltatások
fejlesztése, kibővítése.
Nyugdíjas
Klub.
Egészségügyi
szolgáltatások
polgármester 2024.02.19.
fejlesztése. Keszthelyi
Egészségfejlesztési
Irodával
egészségfejlesztő,
megőrző
program
bonyolítása.
Aktív
időskorúak
polgármester 2024.02.19.
tevékeny bevonása a

önkormányzat
humán
Nyugdíjas
Klub erőforrása- 1 fő
létrehozása.
szervező
Egészségfejlesztési
pályázati forrás 2024.02.19.programok száma az klubvezető
HEP lejárta
érintett
korosztály terem
körében. 2 alkalom/év programok
lebonyolításának
eszközei
Idősek
szervezett

számára 1 fő szervező, 2024.02.19.új önkormányzat, HEP lejárta
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elszigetelődésének
enyhítése. Az idősek
aktívabb bevonása a
település
életébe,
tudásuk,
élettapasztalatuk
átadásának segítése.

Az
idős
emberek
Nehezen
otthonról
történő
Polgárőrség
mozdíthatók ki az kimozdulásának segítése Költségvetési
3
létrehozása.
idős
emberek a
lakóingatlanuk rendelet.
otthonról.
védelmének
biztosításával.
Segítség nyújtása az idős
Egészségügyi
emberek egészségügyi
szakvizsgálatokra
szakvizsgálatokra
Primer,
történő
eljutás történő
eljutásához.
secunder, tercier nehézségei. Szociális Közösségi
szállítási Költségvetési
4
prevenció
étkeztetés
házhoz lehetőség fenntartása. rendelet.
támogatása.
szállítására használt Szociális
étkeztetés
gépjármű
cserére házhoz
szállításának
szorul.
zökkenőmentes
biztosítása.
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
Közintézmények
Közintézmények
akadálymentesítése.
akadálymentesítésén
Akadálymentesít
Buszvárók
Költségvetési
1
ek hiánya. Közösségi
és megvalósítása
akadálymentesítésével a rendelet.
közlekedés
közösségi
közlekedés
nehézségei.
segítése.

F

G

I
J
Az intézkedés
megvalósításához Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
Az intézkedés
szükséges
eredményeinek
megvalósításán eredményességét mérő
felelőse
erőforrások
fenntarthatósá
ak határideje
indikátor(ok)
(humán, pénzügyi,
ga
technikai)

települési
programokba.
Hagyományőrző
programok
az
iskolásokkal,
óvodásokkal közösen.

H

programok száma a oktatási
településen. Legalább 1 intézmények
új program/év
humán
erőforrásai;
terem;
programok
bonyolításának
eszközei;
önkormányzat
költségvetési
forrásai;
pályázati forrás;
lakosság
bevonása

polgármester 2024.02.19.

önkormányzat
polgárőrség
költségvetési
2024.02.19.megalakulása
és forrásai
aktív
HEP lejárta
folyamatos működése vezető;
aktív
tagság

Az idős emberek
szakvizsgálatokra
történő
szállítása
kérelemre,
egyedi
polgármester 2021.02.19.
elbírálás
alapján.
Szociális
étkeztetés
házhoz szállításának
biztosítása.

2 db gépjármű; évente önkormányzat
az
idős
emberek költségvetési
2024.02.19.szakvizsgálatra történő forrásai, szállító
HEP lejárta
szállításainak száma 80 jármű,
szállítás/év
gépkocsivezető

Akadálymentes
környezet kialakítása a
közintézményekben. polgármester 2024.02.19.
Buszvárók
akadálymentesítése.

Akadálymentesítés
pályázati forrás
aránya
a önkormányzat
közintézményekben:10 költségvetési
2024.02.19.0%
Buszvárók forrásai
HEP lejárta
akadálymentesítésének pályázatíró
aránya: 100%
kivitelezést

Polgárőrség
létrehozása.
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Jövőképünk
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák beilleszkednek a közösség életébe, ezzel részükről
hozzájárulva ahhoz, hogy diszkriminációtól mentesen élhessenek.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők életkörülményei nagymértékben javuljanak
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek nevelését, oktatását.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek közösségi életben való részvételére, a szociális szolgáltatásokhoz való
hozzájutás biztosítására, biztonságérzetük növelésére.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén családbarát munkahelyek létesítését, gyermekek bölcsődei
nevelésének megteremtését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők akadálymentes közlekedésére és lehetőségeik bővítésére.
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3. Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony
során kéri, hogy a Helyi esélyegyenlőségi programot valósítsák meg, illetve támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi esélyegyenlőségi programjában
részletes leírásra kerültek.
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi esélyegyenlőségi program intézkedési tervében
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente
cselekvési ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének
garantálására Helyi esélyegyenlőségi programért felelős fórumot hoz létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul
megvalósuljanak.

A

megvalósítás

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

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum
tagjai:

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

munkacsoportok
vezetői,
önkormányzat,
képviselője,
partnerek képviselője

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

A HEP Fórum működése:
-

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

Monitoring és visszacsatolás

A Helyi esélyegyenlőségi program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot
készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a
létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.
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Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében
nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi esélyegyenlőségi program nyilvánosságra
hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi
összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat
honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és
intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba. A tolerancia, a befogadás, a
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató
szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.

Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak
valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi esélyegyenlőségi program;
o figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat;
o támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához;
o kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben megtenni a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedést kezdeményezni.

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének
összehangolása, instruálása);
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése;
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálásának
kezdeményezése az önkormányzat felelőse felé;
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
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A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek;
- felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában;
- az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt az önkormányzat felelősének;
- az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az Helyi
esélyegyenlőségi programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP-et, magára nézve kötelezőként kövesse
az abban foglaltakat, és megfeleljen az elvárásainak; az erre vonatkozó passzust a jövőben javasolt a
vonatkozó szerződésbe belefoglalni. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladatmegosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló
szereplők ismerjék a HEP-et, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési
intézmények fenntartása és működtetése.)

Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat
során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül
jelentést kér a beavatkozási területért felelős személytől. A jelentésben be kell mutatni az
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára,
kiegészítésére vonatkozó intézkedési terv javaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők
legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és
javaslatot tesz az önkormányzat képviselő-testületének a szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén a HEP IT végrehajtásáért felelős
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez.
A HEP IT-t mindenképpen módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik
be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött
célok megvalósításához.
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4. Elfogadás módja és dátuma
I. A Zalavár község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az
itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.
II. Ezt követően Zalavár község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek
része az Intézkedési Terv) megvitatta és …..számú határozatával elfogadta.

Zalavár, 2019. február
Aláírás
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