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Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény (Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § 
(1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi 
esélyegyenlőségi programot (HEP), fogad el, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében 
kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. Utóbbi bekezdés szó szerint: 
 
„(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben 
meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés 
alapján, szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a 
helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.” 
 
A törvény értelmében a felülvizsgálatot megelőzi a HEP áttekintése, amelynek kimenetele 
kétféle lehet: 

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

b. A HEP áttekintését követően döntés születik a HEP felülvizsgálatáról 
 

Gyulakeszi település Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját a Képviselő-
testület 2013. szeptember 24-én fogadta el, mely időponttól számított második kétéves 
felülvizsgálat aktuálissá vált. 
 
 
 
 



A dokumentum áttekintését követően megállapítható, hogy az elmúlt két évben a 
„Helyzetelemzés fejezet” adataiban lényeges változások nem történtek, az intézkedési 
tervben vállalt célok időarányosan teljesültek, ezért a felülvizsgálat nem indokolt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a 46/2013. (IX.24.) számú határozatával 
elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 
törvényi kötelezettségének megfelelően áttekintette. 
Megállapítja, hogy a program felülvizsgálata nem 
indokolt, azt változatlan formában elfogadja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
 
Tapolca, 2017. november 3. 
        

Szennyainé Kovács Veronika 
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polgármester nyilatkozom, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program kétévente előírt 
áttekintési kötelezettségének Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete eleget 
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I. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HEP) 
 
1. 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, Gyulakeszi Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti 
az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában 
lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program 
elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés 
állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
2. A település bemutatása 
 
A község a Balaton-felvidéken, Tapolcától alig 4 kilométerre, a Csobánc hegy nyugati lábánál 
fekszik. Ősrégi település, amelyen megtalálhatók minden kornak a nyomai. Első okleveles 
említése 1180-ban Kesző néven történt, 1522-től szerepel Gyulakeszi néven. 1678-től a 
herceg Esterházy család volt a település földesura. 1869-ben nagy tragédia érte a községet, 
tűzvész következtében az egész falu leégett templomával együtt. A település lassan épült fel 
a szörnyű tragédia után. A római katolikus templomot az Esterházy család építette újjá, mely 
ma a település műemlék jellegű épülete. Mögötte található Merencsics Tibor alkotása: 
Gyulaffy László bronz mellszobra. A "magyar Achilles", Csobánc vár védője innen őrzi a 
síkságból kiemelkedő szépséges bazalthegyet, a Csobáncot. Csúcsán még most is állnak 
büszke várának (amelyről 1255-ben tesznek először említést a korabeli feljegyzések) romjai. 
A felfelé vezető út mellett az elpusztult Csobáncszögi község templomának falai omladoznak. 
A XIII. sz. elejéről származó román kori épületet a környékbeli nép "Rossz-templomnak" 
nevezte el. A hegyről, a várból nagyon szép panoráma nyílik a Káli-, és Tapolcai-medencére, a 
Bakonyra, valamint a csillogó Balatonra. Botanikai értékei is jelentősek. A sárga virágú sziklai 
dercevirág előfordulása a környéken egyedüli, s itt van az egyetlen dunántúli lelőhelye a 
baglyos kőtörőfűnek. A település fejlődésében meghatározó szerepet játszik Tapolca és a 
Balaton közelsége. A lakosság zöme a környező falvak és Tapolca város üzemeiben dolgozik, 
illetve több helybeli vállalkozó is biztosít munkalehetőséget az itt élőknek. A falusi turizmus 
is jelentős tért hódít, hisz egyre többen adnak ki szobát, apartmant a községbe látogatóknak. 
Sokan kiköltöztek a városból és egyre több kiránduló, pihenni vágyó keresi fel a községet, 
mely nyugalmat, vendégszeretetet biztosít az idelátogatóknak. Hatósági ügyeit a Kisapáti – 
Raposka – Gyulakeszi Körjegyzőség, 2013. március 1-től pedig a Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal (Tapolca, Hősök tere 15.) látja el. 

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

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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3. Értékeink, küldetésünk 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata elkötelezett abban, hogy a meglevő 
esélyegyenlőtlenségek csökkentésével, lehetséges felszámolásával olyan helyi társadalmat 
erősítsen, ahol minimalizálódik a hátrányos megkülönböztetés jelenléte, működik az 
esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód a hátrányos helyzetű csoportok számára. 
 
Az Európai Unió elsődleges jogának 1997. óta része a nemre, a fajra vagy az etnikai 
hovatartozásra, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, korra vagy szexuális 
irányultságra alapított mindenfajta megkülönböztetés (diszkrimináció) tilalma. Az 
esélyegyenlőség elősegítése nem azonos a diszkrimináció-mentes gyakorlattal. A befogadó 
társadalom alapja a diszkrimináció mentességgel párosuló pozitív cselekvés. 
 
Az esélyegyenlőségi intézkedések értelmezésünk szerint olyan tevékenységek, amelyek 
közvetlen és pozitív hatással vannak a releváns jogszabályokban nevesített célcsoportok 
életminőségére. Az Európai Bizottság javaslatára és a sajátos magyar adottságok és 
problémák figyelembe vételével 6 olyan terület került kijelölésre, melyek hozzájárulhatnak 
az esélyegyenlőségi célcsoportok hazai helyzetének javulásához. Ezek a következők: 

1. Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése, Nemek (férfiak és 
nők) közti esélykülönbségek csökkentése.  

2. Az akadálymentesítés előrehaladása.  
4. Fogyatékkal élők életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása.  
5. Romák életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása  
6. Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javítása.  

 
Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény a 
települési önkormányzatok számára megteremti annak lehetőségét, hogy helyi 
esélyegyenlőségi programot fogadjon el. A helyi esélyegyenlőségi program – a továbbiakban: 
HEP –, elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és 
meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva 
a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre.  
 
A HEP tartalmazza a célok megvalósításának forrásigényét és végrehajtásuk tervezett 
ütemezését is. Az esélyegyenlőségi politika azt kívánja meg, hogy a diszkrimináció tilalmának 
betartásán túl erőfeszítéseket tegyünk a nők, a mélyszegénységben élők, a romák, a 
gyermekek, az idősek valamint a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének javítása érdekében. 
Az esélyegyenlőségi politika tehát nem esik egybe az egyenlő bánásmód biztosításával: 
mindazon jogi és nem jogi eszközöket jelenti, amelyek azt a célt szolgálják, hogy mindenki 
egyenlő eséllyel érvényesülhessen az élet legkülönbözőbb területein – oktatás, egészségügy, 
munkaerőpiac, szociális biztonság stb. –, de legalábbis csökkenjenek az érintett 
célcsoportokat érő hátrányok. Ugyanakkor a következő elvek, mint alapelvek 
érvényesüljenek: 

 a prevenció elve 

 a normalizáció elve 

 az integráció elve  

 az önrendelkezés elve  

 a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az előnyben részesítés 
kötelezettségének elve  

 a rehabilitáció elve 
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 a személyhez fűződő jogok védelmének elve 

 egyenlő bánásmód követelményének elve 
 
Az emberek egymáshoz való viszonyulásán, társadalmi kulturáltságán, személyes 
tisztességén  múlik, hogyan bánik a másik emberrel. A demográfiai változások, a 
foglalkoztatás növelése, a képzettség - és képességbeli hiányosságok orvoslása, a 
vállalkozások versenyképességének javítása csak a társadalmi szolidaritás megerősítésével, a 
társadalom megújuló képességének fejlesztésével és erőforrásainak bővítésével érhető el.  
 
4. Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Gyulakeszi település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával 
érvényesíteni kívánja: 

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
a diszkriminációmentességet,  
szegregációmentességet, 

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

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

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

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

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

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

(továbbiakban: Szt.) 
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

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

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

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

előírásaira. 
 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 
 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 
 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 
 
Költségvetési koncepció 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése kimondja, hogy „ A 
jegyző, főjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a 
következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a 
képviselő-testületnek”. 
 
A több évre kihatással lévő képviselő-testületi döntések jelentősen befolyásolják Gyulakeszi 
település önkormányzatát is. 
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Köznevelés vonatkozásában az önkormányzat fő feladata – vélhetően a jövőben is – az 
óvodai ellátás biztosítása lesz, melyet a település intézményfenntartással teljesít. Az 
általános iskolák a szervezeti átalakítás után 2013. január 1-jétől állami fenntartásba 
kerültek, az iskoláskorú gyermekek a Tapolcai Általános Iskolában teljesítik 
tankötelezettségüket. A gyermekétkeztetés finanszírozása a jelenlegi jogszabályi környezet 
által valószínűsíthető, hogy változatlanul önkormányzati feladat marad.  
 
Szociális és gyermekjóléti ellátás területén a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz a 
korábbi évekével közel azonos nagyságrendben biztosít a központi költségvetés támogatást. 
Az önkormányzat feladatellátási kötelezettsége az alapellátás területére koncentrálódik. Az 
Önkormányzat e feladatát a Tapolca Környéki Önkormányzatok Társulása által fenntartott 
Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat keretében biztosítja lakosainak. 
 
A pénzbeli ellátások terén fontos változás 2013. január 1-jétől, hogy egyes segélyek 
kikerültek a jegyző hatásköréből, így a normatív ápolási díjról, az időskorúak járadékáról és 
az óvodáztatási támogatásról a járási kormányhivatalok döntenek. 
 
A segélyek nagyobb része az önkormányzatnál maradt, az egyes jövedelempótló 
támogatások kiegészítése jogcímen a rendszeres szociális segélyre, a lakásfenntartási 
támogatásra kifizetett ellátások, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás meghatározott %-
át továbbra is igényelhetjük a központi költségvetésből. Fentiek, valamint a 
közfoglalkoztatáshoz szükséges önrész biztosítására – az önrész és lakosságszám arányában – 
általános pénzbeli hozzájárulásban részesül az önkormányzat. 
A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások terén lakosságszámhoz, illetve ellátotti 
létszámhoz kötött támogatásban részesül az önkormányzat.  
 
Gazdasági Program 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a rögzíti, hogy  
(1) A képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, 

fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. 
(2) A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának 

időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. 
(3) A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a 

célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési 
lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok 
átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok 
biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. 

(4) A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel 
összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, 
színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 

(5) A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő 
hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző 
ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló 
ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig 
kiegészíteni vagy módosítani. 
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata hivatali feladatait 2013. március 1-től a Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal útján látja el. 
 
A község tagja a 33 település társulásával létrejött Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulásának. (2013. július 1-től a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak). A település 
e társulás keretén belül látja el a Deák Jenő Kórház által működtetett központi háziorvosi 
ügyelet szervezését, a házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést, családsegítést, 
gyermekjóléti feladatokat, valamint az 1/33 részben tulajdonát képező irodaépület 
működtetését. 
 

Civil szervezetek a településen: 
1. Csobánc Váráért Alapítvány  
Alapítvány legfőbb célkitűzése a dicső múltú Csobánc vár romjainak megmentése, 
állagmegóvása, rekonstrukciója és teljes körű feltárása, valamint a Csobánc védett 
természeti értékeinek megőrzését.  
2. Gyulakeszi Sportegyesület  
3. Gyulakesziért Egyesület  
4. Gyulakesziért Kulturális Egyesület 
Forrás: Gyulakeszi település honlapja 

 
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából 

releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
 
A település nem rendelkezett helyi esélyegyenlőségi programmal, e dokumentum ezt a 
hiányt pótolja. 
Gyulakeszi népessége 
 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén2 

 lakónépesség3 

2007 (fő) 748 

2008 (fő) 732 

Lakónépesség számának változása (%) 97 

2009 (fő) 722 

Lakónépesség számának változása (%) 98 

2010 (fő) 709 

Lakónépesség számának változása (%) 98 

2011 (fő) 695 

Lakónépesség számának változása (%) 98 

2012 (fő) n.a. 

Lakónépesség számának változása (%)  

 

                                                           
2
 Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

3 A lakónépességet úgy értjük, mint az adott területen lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási hellyel nem 

rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek együttes száma.  
Ez a számadat, illetve a változás aránya megmutatja, hogy az adott településen mekkora lakónépességre vonatkoztatva kell 
áttekinteni az esélyegyenlőség megvalósulását 
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2. számú táblázat - Állandó népesség4 (2011.) 

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 357 351 708 50.4 49.6 

0-2 évesek   11   

0-14 éves 45 50 95 47 53 

15-17 éves 12 24 36 33 67 

18-59 éves 216 238 454 47.5 52.5 

60-64 éves 25 13 38 65.7 34.3 

65 év feletti 59 26 85 69.4 30.6 

 
 
A 3. számú táblázatnál javaslom, hogy a 2013-as évnél ne maradjanak üresen a cellák, 
írjon 0-át vagy n.a-ot. 
 

3. számú táblázat - Öregedési index5,6 

  
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú 
állandó lakosok 

száma (fő) 

Öregedési index 
(%) 

2001    

2008 78 127 61 

2009 87 116 75 

2010 89 108 82 

2011 89 95 93 

2012 n.a n.a n.a 

2013 n.a n.a n.a 

 

 
 

                                                           
4
 Az állandó népesség számát úgy értelmezzük, mint a bejelentett állandó népességet. Tehát az adott területen 

bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek tartoznak a bejelentett állandó népesség 
körébe, függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük (ideiglenes lakásuk), vagy hogy az 
összeírás eszmei időpontjában jelen voltak-e. 
5
 Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

6
 Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. 
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások7 

  
állandó jellegű 
odavándorlás 

elvándorlás egyenleg 

2008 17 23 -6 

2009 10 20 -10 

2010 21 19 1 

2011 11 21 -10 

2012  n.a. n.a.  n.a. 

 
A településre 2010. évet kivéve az elvándorlás, azaz az elköltözés jellemző. 
 

5. számú táblázat – Természetes szaporodás8 

  
élve születések 

száma 
halálozások száma 

természetes 
szaporodás (fő) 

2008 6 9 -3 

2009 5 9 -4 

2010 4 3 1 

2011 3 8 -5 

2012 n.a. n.a. n.a. 

 
A településen a halálozások száma lényegesen meghaladja az élve születések számát. 
 

                                                           
7 Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
8 Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
 
A mélyszegénység okai nem vezethetőek vissza egyetlen kiváltó okra. Számos tényező, 
társadalmi, gazdasági, szociálpolitikai, kulturális és egyéni ok áll a hátterében, így kezelése is 
csak komplex, szociál-, oktatás-, egészségügyi és foglalkoztatáspolitikai 
intézkedésekkel képzelhető el, a felzárkóztatás csak a problémák rendszerben való 
kezelésével oldható meg  
 
A szegénység kialakulásának okai többek között a rendszerváltást követően a munkahelyek 
megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – nem kis 
részben az oktatás és képzés hiányosságaira - a jóléti ellátások által kezelni nem tudott 
egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza. A mélyszegénység hatása az alapvető 
létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi 
állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a 
családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység, valamint a falusi lakókörnyezet (a 
szegények több mint fele községekben él). 
Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való 
kirekesztettségüket okozza.  
 
A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő 
körülményekből fakad.  
 
A szegénységben élők, a roma közösségek helyzetének elemzése során vizsgálni kell az 
Ebktv. által rögzített, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesülését. Az Ebktv. 9. 
§-a rögzíti, hogy „Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen 
hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód 
követelményének megfelelő rendelkezés, amely a 8.§-ban meghatározott tulajdonságokkal 
rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb 
helyzetbe hoz, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport 
volt, van vagy lenne.” 
 
Az Ebktv. 8. §-a kimondja, hogy „Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az 
olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt 
a) neme, 
b) faji hovatartozása, 
c) bőrszíne, 
d) nemzetisége, 
e) nemzetiséghez való tartozása, 
f) anyanyelve, 
g) fogyatékossága, 
h) egészségi állapota, 
i) vallási vagy világnézeti meggyőződése, 
j) politikai vagy más véleménye, 
k) családi állapota, 
l) anyasága (terhessége) vagy apasága, 
m) szexuális irányultsága, 
n) nemi identitása, 
o) életkora, 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=516#sid25856
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p) társadalmi származása, 
q) vagyoni helyzete, 
r) foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának 
részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, 
s) érdekképviselethez való tartozása, 
t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága) 
miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható 
helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.” 
 
Gyulakeszi településen Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem működik, a településen roma 
származású, vagy más kisebbséghez tartozónak magát valló lakos nincs. 

 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
Gyulakeszi községben a szociális támogatási rendszert a lakosok egyre nagyobb száma veszi 
igénybe, az elmúlt években növekvő tendenciáról beszélhetünk. A szociális támogatási 
rendszerben igényelhető támogatási formákat már azok a személyek is igénybe veszik, akik 
korábban anyagi biztonságban éltek, nem okozott problémát lakóingatlanuk fenntartásával 
kapcsolatos költségek biztosítása, a megélhetésre szánt összeg előteremtése. Az utóbbi évek 
gazdasági válsága azonban e rétegeket is súlyosan érintette, ők azok, akik tovább növelik a 
szociálisan rászorultak számát.  
 
Azon réteg, akik az elmúlt években már szociálisan rászorultak voltak és megélhetésüket 
állami, illetve önkormányzati segítséggel tudták csak biztosítani, jelenleg mélyszegénységben 
élnek. Ezen személyek azok, akik munkahelyüket néhány éve elvesztették, helyette másik 
munkahelyet – életkoruk, szociális körülményeik miatt – nem találnak, jövedelmük kizárólag 
önkormányzati forrásból biztosított, aktív korúak ellátásában részesülnek, helyenként pedig 
lakásfenntartási támogatást kapnak ingatlanuk fenntartási költségeihez.  
 
A szegénységben élők ingatlanai – az önkormányzathoz érkezett adó- és értékbizonyítvány 
kiállítására vonatkozó kérelmek alapján – jelzálogjoggal és végrehajtási joggal terheltek, sok 
esetben a közüzemi számlák kifizetetlensége miatt. Egyes ingatlanokban a villanyórák 
lecserélésre kerültek, és amennyiben a fogyasztó jogosult rá – védendő fogyasztók 
nyilvántartásába történő felvétele esetén – előre fizető mérő felszerelését végezte el a 
közüzemi szolgáltató.  
 
A szegénységben élő családok megélhetését biztosítandó rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményt kaphatnak, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek ingyenes étkeztetésben 
részesül. 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése 
rögzíti a jövedelem és a vagyon fogalmát: 
„a)  jövedelem: - az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint figyelemmel az (1b)-(1c) 

bekezdésekben foglaltakra - az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel 
csökkentett 
aa)  a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy 

külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=221785&srcid=ol4778&tvalid=2013.4.1.#sid1624320
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=221785#sid1624576
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=221785#sid1624832
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=221785#sid1624832
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1491#sid256
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ab) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell 
fizetni; 

b)  vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, 
továbbá vagyoni értékű jog, amelynek 
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy 
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

nyolcvanszorosát 
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások 
jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az 
érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott 
ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;” 
 
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 4. §-a szerint 
(i)  jövedelem: az a személyi jövedelemadóról szóló törvényben adóköteles jövedelemként 

meghatározott - belföldről vagy külföldről származó - vagyoni érték, bevétel, amelynek 
havi összege meghaladja a mindenkori legkisebb munkabér összegét; 

j)  rendszeres jövedelem: a legalább három egymást követő hónapban keletkezett 
jövedelem. 

 
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 és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző 
foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek 
változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az 
elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 
 

 
3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma9 

év  

15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 256 270 526 14 5.4 9 3.3 23 4.3 

2009 256 216 472 24 9.3 20 9.2 44 9.3 

2010 253 273 526 29 11.4 20 7.3 49 9.3 

2011 253 275 528 22 8.6 17 6.1 39 7.3 

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
A fenti táblázatokban kimutatott adatok arra mutattak rá, hogy a 15-64 év közötti 
lakónépességhez képest milyen arányú a nyilvántartott foglalkoztatottak, munkanélküliek, 
tartós munkanélküliek száma, ez miként változott az elmúlt években, illetve, hogy milyen az 

                                                           
9 Forrás: TEIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal1 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=248#sid256
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=248#sid256
http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1491#sid256
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arány a férfiak és nők között a vizsgált területen.  A táblázatból kitűnik, hogy egy-egy kiugró 
adat ellenére a 14-64 év közötti lakónépesség 7.5%-a a nyilvántartott álláskereső. 
 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

    2008 2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott álláskeresők  
száma összesen 

fő 23 44 49 40 n.a 

20 éves és fiatalabb 
fő 0 0 0 0 n.a. 

% 0 0 0 0  

21-25 év  
fő 1 3 4 4  

% 4.3 6.8 8.1 10  

26-30 év 
fő 1 3 3 3 n.a 

% 4.3 6.8 6.1 7.5  

31-35 év 
fő 1 3 6 5 n.a 

% 4.3 6.8 12 12,5  

36-40 év 
fő 1 4 4 4 n.a 

% 4.3 9 8.1 10  

41-45 év 
fő 5 8 4 4 n.a 

% 21 18 8.1 10  

46-50 év 
fő 4 7 12 5 n.a 

% 17 16 24 12.5  

51-55 év 
fő 9 12 10 11 n.a 

% 39 27 20 27.5  

56-60 év 
fő 1 4 6 4 n.a 

% 4.3 9 12 10  

61 év felett 
fő 0 0 0 0 n.a 

% 0 0 0 0  
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
A regisztrált munkanélküliek aránya a legmagasabb az 51-55 év közötti korcsoport körében. 
 

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált 
munkanélküliek száma és aránya nemenként 

év 

nyilvántartott/regisztrált  
munkanélküli összesen 

180 napnál régebben regisztrált 
 munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 14 9 23 8 3 11 73 27 100 

2009 24 20 44 11 5 16 69 31 100 

2010 29 20 49 13 7 20 65 35 100 

2011 22 17 39 9 10 19 47 53 100 

2012 n.a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a n.a n.a 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

3.2.4. számú táblázat - Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves 
népesség száma nemenként 

év 

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 
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2008 63 62 125 1 1.5 0 0 1 0.8 

2009 62 59 121 0 0 0 0 0 0 

2010 60 58 118 0 0 0 0 0 0 

2011 63 55 118 1 1.5 1 1.8 2 1.6 

2012 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
 

 
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség10 

év  

15 éves és idősebb 
lakosság száma 

összesen 

15-X éves legalább 
általános iskolát 
végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők 15-x évesek száma  

összese
n 

nő férfi 
összese

n 
nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 566 306 260 566 8 5 3  4    

2011 504 235 269 504 7 10 0 0 0 0 0 0 

 
A 15 évesnél idősebb populációban a 8 általánosnál alacsonyabb végzettséggel rendelkezők 
száma csökkent. 
 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

Év 
nyilvántartott 

álláskeresők száma 
összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 
szerint 

8 általánosnál alacsonyabb 
végzettség 

8 általános végzettség 

   Fő fő fő 

2008 23 1 12 

2009 44 2 19 

2010 49 2 19 

2011 39 0 17 

2012 n.a n.a n.a 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 

3.2.7. számú táblázat - Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8. 
évfolyamot eredményesen végzettek 

 év  

általános iskolai felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen 
elvégzők száma 

fő Fő % 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

                                                           
10

 Forrás: TEIR, KSH népszámlálás 
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2012 0 0 0 

 
Mint a 3.2.6. táblázatból is kitűnik a népesség körében vannak, akik nem rendelkeznek 8 
általános iskolai végzettséggel, de a felnőttoktatás ezen a területen nem jelenik meg. 
 

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

év 
középfokú 

felnőttoktatásban  
résztvevők összesen 

szakiskolai 
 felnőttoktatásban 

 résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

  fő fő % fő % fő % 

2009 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 0 

 
c) közfoglalkoztatás 
 
Tapolca város közelsége, a jó közlekedési lehetőségek megkönnyítik a településen élők 
elhelyezkedését. Évi egy-két fő közfoglalkoztatása településünkön megoldott. 
 
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői 
(pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges 
vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 
 
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyét Tapolca Város közelsége megkönnyíti.  A város 
autóbusszal, autóval, motorral, kerékpárral, szükség esetén még gyalog is könnyen 
megközelíthető. 
 

3.2.9. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – 
programokon részvevő  felnőttek  száma 

fő 

felnőttképző 
programok 

a 
településen 

felnőttképző 
programok 
a vonzás- 

központban 

egyéb 
munkaerő-

piaci 
szolgáltatások 
a településen 

egyéb 
munkaerő-piaci 
szolgáltatások a 
vonzáskörzetben 

helyi 
foglalkoztatási 
programok a 
településen 

helyi 
foglalkoztatási 
programok a 

vonzáskörzetben 

 férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 

2011 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 

2012 0 0 n.a n.a 0 0 0 0 0 0 0 0 

Forrás: helyi adatgyűjtés 

 
 
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 
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A fiatalok foglalkoztatását az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 
programok a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Munkaügyi Kirendeltségének 
közreműködésével biztosítottak. 
 
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi 
foglalkoztatási programok) 
 
A munkaerő-piaci integrációt segítő felnőttképzéshez csak korlátozott mértékben juthatnak 
hozzá az arra rászorulók. 
 
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 
intézményekben történő foglalkoztatása 
 
A mélyszegénységben élők és romák foglalkoztatása a települési önkormányzat saját 
fenntartású intézményeiben igény esetén megoldott. 
 
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 
Hátrányos megkülönböztetésről a foglalkoztatás területén nincs információ. 
 

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

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

  
Nyilvántartott 

álláskeresők száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008. 1. negyedév 34 8 23 

2008. 2. negyedév 28 11 39 

2008. 3. negyedév 23 7 30 

2008. 4. negyedév 21 5 23 

2008. átlag 26 8 28 

2009. 1. negyedév 24 4 16 

2009. 2. negyedév 26 2 7.6 

2009. 3. negyedév 28 2 7.1 

2009. 4. negyedév 34 4 11.7 

2009. átlag 28 3 11 

2010. 1. negyedév 55 12 21 

2010. 2. negyedév 35 3 8.5 

2010. 3. negyedév 33 6 18 

2010. 4. negyedév 37 1 2.7 

2010. átlag 40 5 11 

2011. 1. negyedév 55 12 21 

2011. 2. negyedév 35 3 8.5 

2011. 3. negyedév 33 6 18 

2011. 4. negyedév 37 1 2.7 

2011. átlag 40 5 12 

2012. 1. negyedév n.a n.a n.a 
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2012. 2. negyedév n.a. n.a n.a 

2012. 3. negyedév n.a. n.a n.a 

2012. 4. negyedév n.a n.a n.a 

2012. átlag n.a n.a n.a 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma 

  nyilvántartott álláskeresők száma 
álláskeresési járadékra 

jogosultak  

 fő fő % 

2008 26 6 23 

2009 28 8 28 

2010 40 13 32 

2011 40 7 17 

2012 n.a n.a n.a 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek száma 

év  
rendszeres szociális segélyben 

részesülők   

Foglalkoztatást 
helyettesítő 
támogatás  

(álláskeresési 
támogatás) 

Azoknak a 
száma, akik 30 

nap 
munkaviszonyt 

nem tudtak 
igazolni és az 

FHT 
jogosultságtól 

elesett  

Azoknak a 
száma, akiktől 

helyi 
önkormányzati 

rendelet 
alapján 

megvonták a 
támogatást 

  
Fő 

15-64 évesek közül 
15-64  

évesek %-ában 
fő 

munkanélküliek 
%-ában 

  

2008         13 2.4 5 19 0 0 

2009          4  0.8 6 23 0 0 

2010        13 2.7 4 10 0 0 

2011        12 2.2 4 10 0 0 

2012 n.a. n.a n.a n.a n.a n.a 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Helyi adatgyűjtés 

 
A táblázat adatsora azt jelzi, hogy a településen a szociális segély és a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás, mint az aktív korúak támogatása milyen mértékben van jelen. 
Rendszeres szociális segélyt az az aktív korú személy kaphat az önkormányzattól, aki nem 
munkavállaló, vagy egészségkárosodott, vagy támogatott álláskereső, vagyis olyan hátrányos 
munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek részére nyújtott támogatás, akik nem 
rendelkeznek rendszeres, megélhetést biztosító jövedelemmel.  
A foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak álláskereső személy veheti igénybe. 
Önmagában az adat nem értelmezhető, szükséges összevetni az aktív korúak (3.2.1 tábla - 
15-64 évesek száma) és a munkanélküliek számával (3.2.1 tábla - nyilvántartott álláskeresők 
száma). A szociális segély meghatározó mértékben jelenik meg a település alacsony 
jövedelmű lakosságának körében.  
 
Figyelembe kell venni, hogy 2011. január 1-től bérpótló juttatásra (BPJ), illetve 2011 
szeptember 1-től foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogosult, aki korábban 
rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesült, ám a jogosultságot évente felül kell 
vizsgálni. 2012-től csak annak folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát 
megelőző évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni közfoglalkoztatásban vagy a 
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munkaerőpiacon. Amennyiben a feltételeknek nem tud eleget tenni, mert számára nem 
tudtak közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát felajánlani, illetve a 30 nap munkavégzést 
egyéb módon sem tudta teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az általa teljesített 
közérdekű önkéntes tevékenység időtartamát is figyelembe kell venni. A BPJ-ben részesülő a 
munkaügyi szervezettel nyilvántartott álláskeresőként köteles együttműködni. Január 
elsejétől közfoglalkoztatásban csak a kirendeltség által közvetített álláskeresők, elsősorban 
BPJ-ra jogosult személyek foglalkoztathatóak, akik a felajánlott munkalehetőséget az iskolai 
végzettség és szakképzettség figyelembevétele nélkül kötelesek elfogadni, emellett az 
önkormányzat rendeletben előírhatja jogosultsági feltételként, hogy a juttatásban részesülő 
a lakókörnyezetét tartsa rendben. A BJP/FHT összege a mindenkori öregségi 
minimálnyugdíjhoz igazítva több mint 4 évig 28.500 Ft volt, majd lecsökkent 22.500 Ft-ra. 

 
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

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

3.4.1. számú táblázat – Lakásállomány 

év 
összes 

lakásállomány 
bérlakás állomány 

szociális 
lakásállomány 

egyéb lakáscélra 
használt nem lakáscélú 

ingatlanok 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

 

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

 

ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

 

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

2008 n.a 0 1 0 0 0 0 0 

2009 n.a 0 1 0 0 0 0 0 

2010 n.a 0 0 0 0 0 0 0 

2011 n.a 0 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 

 
b) szociális lakhatás 
 
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 
 Településünkön nem jellemző, nincs információ.  

 
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
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e) lakhatást segítő támogatások 

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők 

 év 
lakásfenntartási támogatásban részesítettek 

száma 
adósságcsökkentési támogatásban 

részesülők száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 14 0 

2011 17 0 

2012 19 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
A lakásfenntartási támogatásban részesülők aránya növekvő tendenciát mutat. 
 
f) eladósodottság 
 
A településen élők eladósodottságáról nincs információnk. 
 
g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, 
minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 
hozzáférés bemutatása 
 
A külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférése 
biztosított. 

 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
Telepet/szegregátumot Gyulakeszi községben nem tartunk nyilván. 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 
Felnőttek és gyermekek 

részére szervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok 
által ellátott szolgálatok 

száma 

2008 1 0 0 

2009 1 0 0 

2010 1 0 0 

2011 1 0 0 

2012 1 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés 
 
Az orvosi, egészségügyi ellátást, illetve annak változását mutatja be a táblázat, mely szintén 
lényeges adat az adott település infrastruktúrájának és szolgáltatásainak vonatkozásában. A 
háziorvosi ellátás Badacsonytördemic, Nemesgulács, Kisapáti és Gyulakeszi települések által 
kötött társulási megállapodás keretében történik.  
Háziorvos: Dr. Maczó Szilárd  
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3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év  
közgyógyellátási igazolvánnyal 

rendelkezők száma 

2008 25 

2009 18 

2010 16 

2011 15 

2012 n.a. 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
Ez az adat szintén az egészségügyi ellátás egyik fontos mutatója, amely esélyegyenlőségi 
szempontból jelentős. A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére - egészségi 
állapota megőrzéséhez és helyreállításához - az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási 
igazolványt:  1. alanyi jogon, 2. normatív alapon, 3. méltányossági alapon. 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013. (VI. 19.) rendelete a 
szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról, a méltányossági alapon adható 
közgyógyellátást az alábbiak szerint szabályozza: 
„(1) Méltányosságból megállapítható a közgyógyellátásra való jogosultság annak a 
személynek, aki szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt 
létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni. 
(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, akinek egy főre számított havi 
családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
225 %-át, egyedül élő esetén 300 %-át és a havi gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %- át.” 
 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év  
ápolási díjban részesítettek 

száma 

2008 8 

2009 9 

2010 9 

2011 8 

2012 n.a 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [a 
közeli hozzátartozók meghatározásáról ld. a Ptk. 685. § b) pontját], ha állandó és tartós 
gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), vagy tartósan beteg 18 
év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi.  
 
Gyulakeszi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013. (VI. 19.) rendelete a 
szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról, az ápolási díjat az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
„1) Ápolási díj állapítható meg e rendeletben foglaltaknak megfelelően annak a 
hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását végzi. (2) Az 
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(1) bekezdésben meghatározott ellátás tekintetében a jogosultság megállapítása 
szempontjából figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összege, egyedülálló esetén annak 150%-a. 
(3) Az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a.  
(4) Az ápolási díj e rendeletben nem szabályozott kérdéseire, különösen az ellátás  
megszüntetésére, az ellátás megállapításához szükséges dokumentumok benyújtására, a 
szolgálati időre való jogosultságra vonatkozóan az Szt. 42. § (2) - (3) bekezdéseiben, a 43. §-
ában, valamint a 44. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.  
(5) Az ápolási díj iránti kérelemhez mellékelni kell a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendeletben 
meghatározott igazolásokat és szakvéleményt, valamint a kérelmezővel közös háztartásban 
élők jövedelmét tartalmazó jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett 
jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat. 
(6) Az ápolási díjra való jogosultságot kétévente kell felülvizsgálni.” 
 
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 
szűrésekhez) való hozzáférés 
 
A prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 
szűrésekhez) való hozzáférés Tapolca városban biztosított. 
 
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 
 
A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés Tapolcán, Veszprémben, Keszthelyen 
ill. Hévízen elérhető. 
 
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 
A közétkeztetés az önkormányzat konyhájáról történik. Az egészséges táplálkozás 
szempontjait igyekeznek figyelembe venni. 
 
e) sportprogramokhoz való hozzáférés 
 
Tapolca Városban a sportprogramok széles köre elérhető. A településen a sportprogramok 
szervezését a Gyulakeszi Sportegyesület vállalja. 
A sportegyesület vezetője: Fehér Zoltán 
 
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
  
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést az 
önkormányzat a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Balaton-felvidéki Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálata révén biztosítja. 
 
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor 
 
A hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor nem tapasztalható. 
 
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 
egészségügyi ellátórendszer keretein belül 
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A pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 
egészségügyi ellátórendszer keretein belül szükség esetén érvényesül. 

 
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai 
 

A  közösségi élet színterei, fórumai: falunapok, Gyulaffy Napok rendezvénysorozata, 
karácsonyi ünnep stb. A rendezvénynek a közösségi ház biztosít helyszínt. 
 
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 
 
A közösségi együttélés jellemzői: a településen etnikai konfliktusok nem tapasztalhatók. 
 
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 
 
A helyi közösségi szolidaritás megnyilvánul a község szépítésében, parkosításában, 
társadalmi munkák szervezésében. 
 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 
 
A településen Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem működik. 
 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

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

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Nincs adat a mélyszegénységben élő és roma 
emberek munkanélküliségi arányáról (a saját 
fenntartású intézményekben). 

Adatgyűjtés a személyes adatok védelméről 
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően.  

Nem minden munkanélküli regisztráltatja 
magát a Nemzeti Munkaügyi Hivatalnál. 

Tájékoztatás, információk elérhetővé tétele a 
munkanélkülieknek adható támogatásokról. 
A megtartott fórumokon adatgyűjtés (a nem 
regisztrált munkanélküliek elérése 
érdekében). 
A nem regisztrált munkanélküliek Munkaügyi 
Központba való beutaztatásának biztosítása. 

Adatok hiányában nem tudható, ugyanakkor 
feltételezhető, hogy az egészségügyi és 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés nem biztosított a célcsoport 
számára. 
 

1. szűrővizsgálatok (különösen a 
légzőszervi megbetegedések 
esetében) népszerűsítése a 
célcsoportba tartozó emberek 
körében preventív tevékenység az 
egészség megőrzése céljából 
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(tájékoztatás, információk elérhetővé 
tétele) 

2. közszolgáltatások megjelenítése a 
szegregálódó területeken 

Adatok hiányában nem tudható, ugyanakkor 
feltételezhető, hogy több színtéren, többek 
között a munka világában is jelen van a 
hátrányos megkülönböztetés. 

1. esélyegyenlőségi fórum létrehozása és 
esélyegyenlőségi munkatárs 
alkalmazása az önkormányzatnál 

2. önkormányzati kutatás, releváns civil 
szervezetek, célcsoportok 
érdekképviseletének bevonásával) a 
diszkrimináció témakörében 

 
 
4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

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

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 
 

4.1.1 számú táblázat Demográfiai mutatószámok (adatok főben év)11 

Lakosság száma 2010. 2011. 2012. 

0-14 éves korig 
Férfi 62 50 50 
Nő 46 45 45 
Összesen 108 95 95 

18 éves  
Férfi 4 5 4 
Nő 5 4 4 
Összesen 9 9 8 

15-17 éves korig 
Férfi 19 24 24 
Nő 13 12 13 
Összesen 32 36 37 

18-59 éves korig Összesen 459 454  
60-x éves korig Összesen 124 123  

 
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, 
egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete 
 

4.1.2 számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma12 

év 
védelembe vett 

18 év alattiak 
száma 

Megszűntetett 
esetek száma a 18 

év alatti védelembe 
vettek közül 

veszélyeztetett 
kiskorú 

gyermekek 
száma 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

                                                           
11 Forrás: TEIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
12 Forrás: TEIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
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A veszélyeztetett és a védelembe vett kiskorúak számát a település jegyzője tartja nyilván. A 
jegyző védelembe veszi a gyermeket, ha a szülő vagy törvényes képviselő az alapellátások 
önkéntes igénybevételével a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem tudja, de 
segítséggel a gyermek fejlődése, nevelése a családban biztosítható. A települési 
önkormányzat jegyzője - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével - 
védelembe veheti továbbá a szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértést 
elkövetett fiatalkorút, vagy a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó határozata alapján a 
tizennegyedik életévét be nem töltött gyermeket, vagy a rendőrség, az ügyészség, illetve a 
bíróság jelzése alapján a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorút. A 
veszélyeztetett gyermek definíciója alatt olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény 
következtében kialakult – állapotot ért a rendelet, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi 
vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.  
Védelembe vétellel és veszélyeztetett kiskorú gyermekek kimutatásával kapcsolatos 
intézkedésre az elmúlt öt év alatt a településen nem volt szükség.  

 
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 

4.1.3. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év  

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 

támogatásban 
részesítettek száma  

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 

támogatásban 
részesítettek száma 

2008 28 0 0 0 0 

2009 27 0 0 0 1 

2010 29 0 0 0 1 

2011 32 0 0 0 1 

2012 n.a n.a n.a n.a n.a 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső 
havi jövedelem összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítják meg, míg a kiegészítő 
illetve a 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 került.  
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociális alapon rászoruló kiskorúak, vagy 
közoktatási intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása. Ennek formája: a) 
gyermekétkeztetés normatív kedvezmény b) pénzbeli támogatás (évente két alkalommal: 
augusztus és november hónapban, feltéve, hogy a kedvezményre való jogosultsága tárgyév 
augusztus 1-én, illetve november 1-én fennáll c) külön jogszabályban meghatározott egyéb 
kedvezmény. 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozása az Önkormányzat 10/2013. (VI. 19.) a 
szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendeletében: 
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„(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, 
akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, és a család időszakosan létfenntartási 
gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 
(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen: 
a) a gyermek tartósan beteg, 
b) beiskolázási költségek 
c) elemi kár, 
d) szülők munkanélkülivé válása, 
e) napi megélhetési gondok. 
(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege egyszeri alkalommal 2.000,- forinttól 
10.000,- forintig terjedhet. 
(4) Egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb kettő alkalommal, összesen 15.000,- 
forint erejéig részesíthető rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban. 
(5) Az a gyermek, akinek rendszeres gyermekvédelmi támogatást állapítottak meg, egy 
naptári éven belül egy alkalommal, legfeljebb 5.000.- forint erejéig részesíthető rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban. 
(6) Sürgős szükség esetén, ha a késedelem a gyermek életét, testi épségét, egészségét 
veszélyezteti, jövedelemigazolástól, illetve az (3)–(4) bekezdésben foglaltaktól függetlenül is 
nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.” 
 

4.1.4. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma, 
aránya 

év  

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 1-
8. évfolyam 

50 %-os mértékű 
kedvezményes 

étkezésre 
jogosultak száma 
1-13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésbe
n részesülők 

száma 

2008 3 0 0 0 1 0 

2009 2 0 0 0 1 0 

2010 1 0 0 0 1 0 

2011 2 0 0 0 1 0 

2012 1 0 0 0 1 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 
Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekeket településünkön nem tartunk 
nyilván. 
 
c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 
Az ingyenes vagy a kedvezményes támogatások köre kiszélesedett az elmúlt években. A 
támogatások zöme a rendszeres gyermekvédelmi támogatások jogosultságához kötődik. A 
támogatások mindegyikét hivatalos iratokkal kell igényelni, igazolni. A mélyszegénységben 
élő személyek, családok gyakran megfelelő papírok, jövedelemigazolás vagy egyéb okok 
miatt nem jutnak hozzá szolgáltatásokhoz. 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
 

Gyulakesziben nincs szegregált, telepszerű lakókörnyezet. 
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4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 

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

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

  védőnői álláshelyek száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma (0-3éves) 

2008 1 25 

2009 1 24 

2010 1 23 

2011 1 14 

2012 1 n.a 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 

 
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz 
való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 
 
A településen az egy védőnőre jutó 0-3 éves gyermekek száma csökkenő tendenciát mutat. 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által 
ellátott esetek 

száma 

Gyermekorvos által 
ellátott esetek 

száma  

Felnőtt házi orvos 
által ellátott esetek 

száma  

2008 0 n.a n.a n.a 

2009 0 n.a n.a. n.a. 

2010 0 n.a n.a. n.a. 

2011 0 n.a. n.a. n.a. 

2012 0 n.a n.a. n.a 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 
c) 0-7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 
 
A 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 
fejlesztésre, rehabilitációra) Tapolca városban biztosítottak a lehetőségek. 
 

4.3.3. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

 év 
Családi napköziben 

engedélyezett 
férőhelyek száma 

Családi napköziben a 
térítésmentes férőhelyek 

száma 

Családi napközeiben 
gondozott gyermekek száma 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi adatok 
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d) gyermekjóléti alapellátás 

A családi napköziben - a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermeket is 
beszámítva - legfeljebb öt gyermek gondozható. Ha a családi napköziben egy fogyatékos 
gyermeket is gondoznak, akkor a gondozható gyermekek száma legfeljebb négy fő. Ha a 
családi napköziben gondozott valamennyi gyermek fogyatékos, akkor a gondozható 
gyermekek száma legfeljebb három fő. A rendeletben meghatározott létszámon túl még két 
gyermek, ha fogyatékos gyermekről van szó, még egy gyermek gondozható a családi 
napköziben, feltéve, hogy az ellátást nyújtónak állandó segítője van. A településen nincs 
családi napközi. 

e) gyermekvédelem 
A gyermekvédelem feladatait a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Balaton-felvidéki 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata útján látjuk el. 
 
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások részben Tapolca Városban biztosítottak. 
 
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 
Egészségfejlesztési, sport, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés a 
településen, vagy Tapolca városban elérhetőek. 
 
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) 
Igény esetén a nyári gyermekétkeztetést biztosítani tudja Önkormányzatunk. 
 
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor 

A hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adatok, valamint civil érdekképviselők 
észrevételei alapján nem tapasztalhatók. 
 
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek 
keretein belül 
Az ellátórendszerek keretein belül a pozitív diszkrimináció érvényesül. 
 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő 
gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 
 
4.4.1. számú táblázat - Óvodai ellátás 
  
Óvodai nevelés adatai 1. 
 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 1 

Óvodai férőhelyek száma 28 
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Óvodai csoportok száma 1 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 7-17.00 óráig 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 5 hét 

Személyi feltételek Fő 
Hiányzó 
létszám 

Óvodapedagógusok száma 2 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 2 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 1 0 

Kisegítő személyzet 3 0 

 
Óvodai nevelés adatai 2. 

Helyhiány miatt elutasított gyermekek száma 
(2013.) 

Fő 

Ebből hátrányos / 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

2008. 0 0 

2009. 0 0 

2010. 0 0 

2011. 0 0 

2012. 0 0 

 

2013. 
0 0 
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Óvodai nevelés adatai 3. 
 

év 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermek- 
csoportok 

száma 

Óvodai 
férőhelyek 

száma 

Óvodai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 

Óvodai 
gyógypedagógi

ai csoportok 
száma 

2008 27 1 28 1 27 0 

2009 21 1 28 1 21 0 

2010 21 1 28 1 21 0 

2011 19 1 28 1 19 0 

2012 18 1 28 1 18 0 

 
Óvodai nevelés adatai 4. 
 
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai 
ellátásaí: Az óvodában halmozottan hátrányos gyermek nincs. 
 
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.): Az óvodában nincs gyógypedagógus, 
és iskolapszihológus. 
 
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs jelenségek: nem 
tapasztalhatók 
 
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 
mutatkozó eltérések :nem releváns 
 
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 
 
 
 
 
 

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

Székhely       

Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma  6 2 4 7  2  21  

Más településről bejáró gyermekek létszáma            2  

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

 0 0 0 0  0  0  

A beíratott gyermekek közül a hátrányos 
helyzetűek létszáma 

0  1  2  0  0  3  

A beíratott gyermekek közül a halmozottan 
hátrányos helyzetűek létszáma 

0  0  0  0 0 0 
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A településen nem működik bölcsőde  Családi napközi létrehozása 

Fogyatékkal élő gyermekek nyilvántartását 
segítő adatbázis hiánya 

Adatbázis létrehozása a szakemberek 
bevonásával és a konkrét fogyatékosság 
megnevezésével 

Adatszolgáltatás nem teljes körű az 
intézményhálózaton belül. 

Oktatási/nevelési intézmény kötelezése a 
nyilvántartások naprakész vezetésére és a 
rendszeres adatszolgáltatásra a fenntartó ill. 
a működtető felé. 

Az óvodákban nincs gyógypedagógiai 
végzettségű óvónő 

Új dolgozó alkalmazásánál élvezzen prioritást 
az, aki rendelkezik gyógypedagógusi 
végzettséggel. Ezt az alapelvet beiskolázásnál 
is figyelembe kell venni. 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 
 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 

Munkavállalási 
korúak száma 
15-61.évesek 

Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 259 247 250 230 9 14 

2009 208 237 205 231 3 6 

2010 266 237 264 226 2 11 

2011 269 235 259 226 10 9 

2012 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 

 
A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség. A férfiak és nők 
adott településen való foglalkoztatottságának mutatói arról nyújtatnak tájékoztatást, hogy 
milyen arányban érinti a nemeket a munkanélküliség. A táblázatból kitűnik, hogy 
településünkön a nők nagyobb arányban érintettek a munkanélküliségben, mint a férfiak. 
 

5.1.2. számú táblázat - Nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 

év 
Foglalkoztatást segítő és képzési 

programok száma adott évben 

résztvevők 
száma 

résztvevő nők száma 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 
Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 
Foglalkoztatást segítő és képzési programok a településen nem voltak.  
 

5.1.3. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
munkanél
küli nők 
száma 

8 
általánosnál 
alacsonyabb 
végzettségű  

8 
általános 

szakiskola/ 
szakmunká

s-képző 

gimnáz
ium 

érettségi főiskola egyetem 

2008 14 3 8 3 0 0 0 0 

2009 6 2 3 1 0 0 0 0 

2010 11 2 7 2 0 0 0 0 

2011 9 1 5 1 1 0 1 0 

2012 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

 
A munkanélküliség elsősorban a 8 általános ill. annál alacsonyabb iskolai végzettségűeket 
érinti. 
A hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén döntően a bérkülönbségben 
mutatkozik meg.  
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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.) 
 
Bölcsődei ellátás csak Tapolca városban biztosított, családi napközi nincs a településen, az 
önkormányzati óvodába minden jelentkezőt fel tudnak venni.  A fenntartó az óvoda nyitva 
tartási idejét a szülői igényeket is figyelembe véve alakította ki. 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 

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

 védőnők száma 
0-3 év közötti gyermekek 

száma 
átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008 1 25 25 

2009 1 24 24 

2010 1 23 23 

2011 1 14 14 

2012 1 n.a n.a 
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 

A védőnői szolgálat nemcsak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem 
feladata a kismama (gyakorlati és lelki) segítése, hogy ezzel támogassa a felügyelete alá 
tartozó gyermek megfelelő testi és mentális fejlődésének biztosítását. A védőnő 
kapcsolatban áll a családdal, a kisgyermekellátó intézményekkel (óvodai feladatok) és a 
gyermekorvossal is, így adott településen árnyalt képpel rendelkezik a családok 
gyermekellátási és nevelési helyzetéről.  Szakemberként hatékony segítséget képes nyújtani 
a családoknak, ez pedig szorosan összefügg a hozzá tartozó gyermekek számától. 

 
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
A nőket érő családon belüli erőszakról nincs adatunk. 
A családon belüli erőszak a nemzetközi és országos statisztikák alapján sokkal jelentősebb 
mértékben jelenlévő probléma, mint gondolnánk. A helyi rendőrség és bíróság számszerű 
adatai tükrözhetik, hogy a bántalmazottak milyen mértékben mernek, illetve tudnak jogi 
segítséget kérni. Azzal is tisztában kell lennünk, hogy leggyakrabban a rendőrség riasztására 
is csak végső esetben kerül sor. Teljes körű vizsgálatot a témában, annak jellegéből adódóan 
lehetetlen végezni, de egyes részterületek tanulmányozása segítheti a problémák feltárását, 
segíthet a megoldási lehetőség megtalálásában.  
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5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti 
otthona) 

 
5.5.1. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Férőhelyek 
száma 

önkormányzati 
anyaotthon a 
településen 

 

önkormányzati 
anyaotthon a 

település 50 km-es 
körzetében 

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a 
településen   

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a 
település 50 km-es 

körzetében 

2008 0 1 0 0 

2009 0 1 0 0 

2010 0 1 0 0 

2011 0 1 0 0 

2012 0 1 0 0 
Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 
Az anyaotthonok és a családok átmeneti otthonai (anyagi vagy családi) krízishelyzetben 
jelenthetnek megoldást azok számára, akiknek nincs hová menniük. Bizonyos esetekben 
kimondottan célszerű, ha a krízishelyzetben lévő nő távol kerül addigi környezetétől, de 
vannak olyan helyzetek is, amikor az anyaotthon/családotthon és a lakóhely távolsága 
komoly problémát jelent (munkahely, gyermekellátó intézmények).  
 
Családok átmeneti otthona, krízishelyzetben is igénybe vehető szolgáltatással, 50 km-es 
körzeten belül, Taliándörögd településen biztosított. 
Elérhetőség: 
Családok Átmeneti Otthona 
Cím: 8295 Taliándörögd, Kossuth L. u. 26.  
Email: csaladseg@freemail.hu  

 
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 
5.6.1 számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 

 
Képviselőtestület 

tagja 

 Férfi Nő 

2008   

2009   

2010 4 1 

2011 4 1 

2012 4 1 
 Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 
Mint a táblázatból is kitűnik a nők alulreprezentáltak a közéletben. Az adatgyűjtés során 
egyértelműen látható, hogy az önkormányzati intézményekben magasabb számban 
dolgoznak a nők, mint a férfiak. 



 36 

5.7 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során a településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Nincs családi napközi a településen Tájékoztatás a létrehozásáról, esetleg 
önkormányzati helyiség biztosítása 

Nőket érő családon belüli erőszakról nincs 
adat. 

Jelzőrendszer működtetésének bevezetése.  
Nők informálása, segítése védőnői, orvosi, 

egyházi, civil szervezetek bevonásával. 

Alulreprezentáltak a nők a helyi közéletben. 
Helyi szinten szorgalmazni a női 

szerepvállalást. 

A nemek esélyegyenlőségével kapcsolatban 
nem állnak rendelkezésre megfelelő adatok 

1. adatgyűjtés a különböző statisztikai 
mutatók nemek szerinti megoszlásáról a 
releváns helyi partnerek bevonásával 

2. adatelemzés és problémafeltárás a nők 
esélyegyenlősége tekintetében 

a nemek eltérő helyzetének, igényeinek 
ismeretén alapuló elemzése, a nemekre 
érzékeny, a nők és férfiak egyenlőségét 

szem előtt tartó tervezés és döntés 

Nincsenek krízishelyzetben igénybe vehető 
szolgáltatások (nincs családok átmeneti 
otthona és anyaotthon a településen). 

1. családok átmeneti otthona és anyaotthon 
működtetésének önkormányzati 
társulásban történő megoldása 

2. tájékoztatás a környéken elérhető ilyen 
típusú intézményekről. (Taliándörögdi 
családok átmeneti otthona) 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 
 
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, 

demográfiai trendek stb.) 
 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek 
szerint 

 év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak száma 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő nők száma 
összes nyugdíjas 

2008 70 105 175 

2009 69 102 171 

2010 69 103 172 

2011 70 102 172 

2012 n.a n.a n.a 
Forrás: TeIR, KSH Tstar  

 
 
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
A nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben nem megoldott, a 
település jellegéből adódó mezőgazdasági munkákban (idénymunkákban) való részvételük 
jellemző. 

 
 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
6.2.1. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

 
Regisztrált 

munkanélküliek 
száma 

55 év feletti 
regisztrált 

munkanélküliek 
száma 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek 

száma 

 fő fő % fő fő % 

2008 11 1                    9 1 1                   100 

2009 16 4                  25 4 4                   100 

2010 20 6                  30 5 5                   100 

2011 19 4                   21 4 4                   100 

2012 n.a n.a n.a n.a 
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR  

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

 
Az idősek szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutása (szociális étkezés, házi segítségnyújtás 
stb.) a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti szolgálat útján biztosított. Háziorvosi 
ellátást, mint kötelező önkormányzati feladatot Gyulakeszi település társulásban látja el. A 
szakorvosi ellátást Tapolcán, Keszthelyen és Veszprémben vehetik igénybe a rászorulók. 
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6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő 
időskorúak száma 

év  
64 év feletti lakosság 

száma 
nappali ellátásban részesülő időskorúak 

száma 

 fő fő % 

2008 75 0 0 

2009 84 0 0 

2010 89 0 0 

2011 85 0 0 

2012 n.a 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
A nappali ellátás szociális alapszolgáltatás, amely lehetőséget biztosít a napközbeni 
tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére 
a hajléktalan személyek és a saját otthonukban élő, következőkben felsorolt személyek 
részére:  
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és 
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,  
b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő 
pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,  
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, 
de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek. Igény szerint lehetőség van a 
napközbeni étkezésre is. 
Az időskorúak magas számára való tekintettel a nappali ellátás feltételeinek megteremtése 
indokolt lenne a településen. 

 
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

év  
időskorúak járadékában részesülők 

száma 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú 
személyek részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat, 2007. január 1-jétől a 
jegyző, időskorúak járadékában részesíti azt  
a) a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és 
vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át,  
b) az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 
évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 95%-át,  
c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. 
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Az vizsgált időszakban a településen időskorúak járadékában részesülő személy nem volt. 
Ennek oka lehet az is, hogy információ hiányában nem kérték a jogosultak e támogatást. 
 

6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
Mozielőadás 

látogatása 

Színházelő
adás 

látogatása 

Múzeumi 
kiállítás 

megtekin
tése 

Könyvtár 
látogatása 

Közművelőd
ési 

intézmény 
rendezvényé
n részvétel 

Vallásgyakorlás 
templomban 

Sportrendezv
ényen 

részvétel 

 alkalom 

2008 hetente 4-5 1-2 heti 1 5-6 hetente 5-6 

2009 „ 4-5 1-2 „ 5-6 „ 5-6 

2010 „ 4-5 1-2 2 5-6 „ 5-6 

2011 „ 4-5 1-2 „ 5-6 „ 5-6 

2012 „ 4-5 1-2 „ 5-6 „ 5-6 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 

 
A kulturális szolgáltatások hozzáféréséhez e-Magyarország Pont, Könyvtár és Kultúrház 
biztosít helyszínt: 
Vezető: Szekérné Vers Erika művelődés-szervező 
- eTanácsadó Szekérné Vers Erika 
  ID száma:2723 
- eMagyarország Pont 
  ID száma: 2314 
 
Nyitvatartás: páros hét:  
 - H.: 10.00 - 18.00 
 - K: 8.00 - 16.00 
 - Sz: 10.00-18.00 
 - Cs.: 8.00-16.00 
 - P: 10.00 - 18.00 
 
Szolgáltatások: 
- Faxolási lehetőség, Internet használat, internetes ügyintézés, nyomtatás, fénymásolás.  
- Könyv kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés.  
- Terem bérelhető családi és hivatalos rendezvényekre egyéni egyeztetés alapján. 
  

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

településen 

 év Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma 

2008 8-10 

2009 8-10 

2010 10-12 

2011 10-12 

2012 10-12 
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Kifejezetten az időseket célzó programok közül meg kell említeni a nyugdíjasklub a közösségi 
ház, a könyvtár valamint az egyház által szervezett rendezvényeket. 

 
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Igényeknek megfelelő egészségügyi ellátás 
hiánya (demencia kezelése nem megoldott, 
hospice szolgáltatás nem megoldott a 
településen, de  a környékben sem). 

1. igényfelmérés és igényeknek megfelelő 
intézményi hálózat kialakítása 

2. prevenció (aktív időskor kereteinek 
megszervezése, pl. önkénteskedés) 

Adatok hiányában nem tudható, ugyanakkor 
feltételezhető, hogy alacsony az idős (55-x) 
munkavállalók aránya az önkormányzatnál 
és az önkormányzat által fenntartott 
intézményekben. 

1. Adatgyűjtés a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 
törvénynek megfelelően.  

2. Adatgyűjtés (képzettségi mutatók) a 
célcsoport körében. 

3. Képzési programok működtetése (pl.: 
digitális kompetenciafejlesztés).  

4. Idősek minél magasabb arányú 
foglalkoztatása az önkormányzatnál és 
az önkormányzat által fenntartott 
intézményekben. 

5. Otthonról végezhető és távmunka 
biztosítása, támogatása.  

Adatok hiányában nem tudható, ugyanakkor 
feltételezhető, hogy többen nem tudnak az 
általuk igénybe vehető szolgáltatásokról (pl. 
időskorúak járadéka) 

1. Tájékoztatás a helyi újságban,  
2. Tájékoztatás időseknek szóló előadások 

alkalmával 
3. Az egyes juttatások Közzététele a 

település honlapján 

A településen nem biztosított az idősek 
nappali ellátása 

Igényfelmérés, szükség esetén gondoskodni 
kell a megszervezéséről. 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
 
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.  
 
Legfontosabb feladat a társadalom számára, hogy a fogyatékkal élő emberek 
esélyegyenlőségének szempontjait figyelembe véve megtegye azokat a lépéseket, amelyek 
helyzetüket javítja. Mindannyiunk feladata a fogyatékkal élő emberek integrációjának 
megteremtése, amely csak részben jelent pénzkérdést. Az emberek szemléletének, 
hozzáállásának megváltoztatására is nagy szükség van, ami nem függ az adott ország, 
település anyagi helyzetétől. Tekintettel arra, hogy a népszámlálás során a fogyatékosság 
kérdésére nem kötelező a válaszadás, ezért a statisztikai hivatal adatbázisa is csak 
hozzávetőleges adatokkal rendelkezhet a fogyatékosok számára vonatkozóan. 
 
Kézzelfogható, számszerű adatok a fogyatékossági támogatásban részesülő, valamint a 
megváltozott munkaképességű személyekre vonatkozóan vannak, amely adatok a 
támogatásokat megállapító hivatal nyilvántartásában szerepelnek.   

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

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

foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)  
 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek 
szociális ellátásaiban részesülők száma 

év  
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 7 2 

2009 7 1 

2010 6 3 

2011 6 2 

2012 6 2 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

 Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

  
önkormányzati fenntartású 

intézményben  
egyházi fenntartású 

intézményben 
civil fenntartású 
intézményben  

2008 0 0  

2009 0 0  

2010 0 0  

2011 0 0  

2012 0 0  
Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével.  

 
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén nem jellemző. 
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c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 
 
7.1.3. táblázat - A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató helyi 

intézmények, szociális szolgáltatások 

 
Állami/önkormányzati Egyházi Civil  

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

falugondnoki vagy 
tanyagondnoki 
szolgáltatás  

*igen *igen *igen 0 0 0 0 0 0 

étkeztetés *Igen *Igen *igen 0 0 0 0 0 0 

házi 
segítségnyújtás 

*igen *igen *igen 0 0 0 0 0 0 

jelzőrendszeres 
házi 
segítségnyújtás 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

családsegítés *igen *igen *igen 0 0 0 0 0 0 

közösségi ellátás 
szenvedélybetegek 
részére  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

közösségi ellátás 
pszichiátriai 
betegek  részére 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

támogató 
szolgáltatás 

0 0 0 0 0 0 ÉFOÉSZ ÉFOÉSZ ÉFOÉSZ 

nappali ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Forrás: helyi adatgyűjtés,  

*igen:minden igénylő számára biztosított 
 
ÉFOÉSZ Tapolcai Közhasznú Egyesület szolgáltatásai: 
Személyi segítő szolgáltatás 
Segítik a fogyatékossággal élő személy higiénés, életviteli és életfenntartási szükségleteinek 
kielégítését. 
Segítséget nyújtanak a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez, az önálló 
munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, speciális és egészségügyi szolgáltatások 
igénybevételéhez, szabadidős tevékenységekhez. 
 Szállító Szolgálat 
A szállítással lehetővé teszik a szolgáltatásokhoz való hozzájutást. 
 Információnyújtás, tanácsadás 
Önálló életvezetéshez szükséges ügyekben javaslattétel, információszolgáltatás, jogi 
segítségnyújtás adnak. 
 
A szolgáltatások igénybevétele: 
Tapolca és Badacsonytomaj város, Kapolcs, Monostorapáti, Taliándörögd, Ábrahámhegy, 
Nemesgulács, Badacsonytördemic, Raposka, Gyulakeszi, Révfülöp, Kővágóőrs, Köveskál, 



 43 

Mindszentkálla, Szentbékkálla, Balatonhenye, Salföld, Balatonrendes, Kisapáti, Kékkút 
községek közigazgatási területén lakó fogyatékossággal élő személyek, akik 
fogyatékosságukat szakorvosi vagy Országos Rehabilitációs és Orvos-szakértői Intézet által 
kiadott szakvéleménnyel igazolni tudják, illetve fogyatékossági támogatásban , vakok 
személyi járadékában vagy emelt összegű családi pótlékban részesülnek, és a MÁK által 
kiadott határozattal rendelkeznek. 

 
ÉFOÉSZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET REHABILITÁCIÓS MUNKAHELYÉNEK 
BEMUTATÁSA: 
Céljuk, olyan munkahelyet működtetni ahol a fogyatékkal élő és megváltozott 
munkaképességű munkavállalók képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő 
munkát, munkafolyamatot végezhetnek. 
Az egyesület úgy alakítja tevékenységi körét, hogy az a lehető legjobban alkalmazkodjon a 
megváltozott munkaképességű személyek igényeihez. Fő profiljuk drótmunkát foglal magába 
különböző módozatban: hajtogatás, pedrés, köszörülés, csipkedés, mérés. 25 féle dróttal 
dolgozunk, minden formátumnak megvan a mintadarabja, színekkel különböztetjük meg. Így 
a zsákokon és a neki megfelelő munkaasztalokon azonos színnel jelölik a könnyebb 
munkavégzés feltételeként. 
A munkahelyen megváltozott munkaképességű látás, hallás, értelmileg és mozgássérült 
munkatárs is dolgozik. Ezért a drót formátumok jó lehetőséget biztosítanak a differenciált 
munkavégzésre. S mindenkinek lehetősége van olyan munkára, ami követi a lépcsőzetesség 
elvét, s kellő motivációt biztosít ugyanakkor ahhoz, hogy minden lépcsőfok sikerélményt is 
adjon. A munkavégzés nem jár emeléssel, megterhelő fizikai igénybevétellel. 
Jelenleg 72 fő dolgozik a munkahelyen, ebből 54 fő megváltozott munkaképességű és 
fogyatékkal élő. 
Elérhetőség: 

Levelezési cím: 8300 Tapolca, Somogyi Béla u. 7. 

Telephely: 8300 Tapolca, Keszthelyi u. 43-45. 

Tel.: 06-30-8231569 

E-mail: rehabefoesz@t-email.hu 

 
Az ellátottak köre, jellemzői 
Tapolca város és kistérség területéhez tartozó településeken életvitelszerűen tartózkodó, 
fogyatékos és érzelmi, akarati gyenge személyek, ellátása a feladatuk. Az intézménybe 
felvétel útján kerülnek be az alább felsorolt emberek: 

 látás fogyatékosok 

 hallás fogyatékosok 

 értelmi fogyatékosok 

 mozgásszervi fogyatékosok 

 érzelmi akarati élet zavaraival küszködők 

 halmozottan fogyatékosok 
  

Elsődleges célok, feladatok: 

mailto:rehabefoesz@t-email.hu
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 A saját otthonukban élő fogyatékos, és érzelmi, akarati gyenge személyek napközbeni 
gondozása, foglalkoztatása, nevelése és fejlesztése. 

 Az ellátást igénybe vevők számára szociális, egészségi, mentális állapotuknak 
megfelelő, napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatások szervezése 

 Szociális foglalkoztatás keretében, munka- rehabilitáció valamint fejlesztő felkészítő 
foglalkoztatás lehetőségének biztosítása. 

 Szabadidős programok szervezése 
 Egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítése 

(felvilágosító előadások, tanácsadás, mentális gondozás) 
 Hivatalos ügyek intézésének segítése 
 Meleg élelem biztosítása 
 Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése 
 Önszerveződő csoportok támogatása 

  
Minden fogyatékossági csoportba tartozó fiatal számára megfelelő készség és képesség 
fejlesztő szinten tartó foglalkozásokat kívánunk nyújtani a lehetőségeinkhez képest. 
Munka-rehabilitáció: 
A munka-rehabilitáció célja az Intézményben ellátott személy munkakészségének, valamint 
testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése, 
továbbá a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés. 
A munka-rehabilitáció az intézményi jogviszony keretébe történik. A munka-rehabilitációban 
történő részvételről az ellátott, illetve törvényes képviselője írásban megállapodást köt az 
intézményvezetővel. 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 
 
A lehetséges kedvezmények igénylése és rendszeres használata nem feltétlenül az 
önkormányzat bevonásával történik. Így az adatgyűjtés korlátozott.  Nem nyilvántartott, 
hogy hányan élnek a tömegközlekedésben elérhető kedvezményekkel, az 
adókedvezménnyel. Vannak olyan természetbeni ellátások, melyek nem a fogyatékossághoz, 
hanem az alacsony jövedelemhez kötöttek.  
A helyi önkormányzatok nem tartják nyilván, hogy a pénzbeli illetve a természetbeni 
ellátásban részesülők fogyatékos emberek-e, mert itt a szociális rászorultság az elsődleges. 
Egyes ellátásoknál kérnek orvosi igazolást az igénylőtől, de itt az ápolási és gondozási 
szükséglet mértéke a fontos, nem pedig a diagnózis vagy a fogyatékosság, ezért erre 
vonatkozóan nincs adatunk. 
 
A fogyatékkal élők pénzbeli, természetbeni ellátása a jogosultság alapján történik. A központi 
rendelkezések értelmében a teljesség igénye nélkül az alábbiakban néhány jellemző példa: 

- A gyermekek vonatkozásában a fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek részére 
emelt összegű családi pótlékot folyósítanak. 

- A szülőt tartósan beteg, fogyatékos gyermeke után 2 nap pótszabadság illeti meg.  
- A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek és kísérője a 

tömegközlekedési eszközök igénybevétele során kedvezményben részesülnek.  
- Az oktatási-nevelési intézményekben az igénybevett étkeztetés során 50 %-os térítési 

díjkedvezmény jár a tartósan beteg és fogyatékos gyermekek részére.  
- A fogyatékossági támogatásban részesülő személyek gépkocsi beszerzési és -

átalakítási támogatásban is részesülhetnek, illetőleg parkolásuk megkönnyítése 
érdekében parkolási igazolványt igényelhetnek.  
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- A munkáltatót megváltozott munkaképességű személy alkalmazása során 
járulékfizetési kedvezmény illeti meg.  

-  A tartósan beteg munkavállaló adókedvezményt kap. 
- A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermekek részére közgyógyellátás 

jár. Némely betegség kezelését egészségügyi térítésköteles tevékenységgel 
támogatják. 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 
Közhasznúak azok az épületek, melyek használata senki számára sem korlátozott. Ebbe a 
körbe tartoznak az oktatás bármely szintjét befogadó épületek vagy épületrészek, az 
egészség-, szociális, kulturális, művelődés, sport célú építmények.  Ilyenek és tevékenységük 
súlya miatt kiemelten fontosak az önkormányzati, a hatósági, a közigazgatási, az 
igazságszolgáltatói célokra fenntartott épületek vagy épületrészek.  A mozgásukban 
akadályozottak, az idősek, nők- és gyermekek a fizikai akadálymentességet igénylik, a többi 
fogyatékos csoport számára az infokommunikációs akadálymentesség a jogos igény. Ilyenek 
a kontrasztos színekkel készült táblák, tapintható információk, hallható segítség, jelnyelvi 
segítség, a belső környezetben való tájékozódást elősegítő  piktogramok, feliratok stb. 
 
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 
akadálymentesítettsége 
A közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, szolgáltató épületek 
akadálymentesítettsége a településen részben biztosított. 
 

 A munkahelyek akadálymentesítettsége nem megoldott. 

 A közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége hiányos. 

 Hiányosak a fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások 
rendszere (pl. speciális közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, 
stb.) 

 A pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) szükség 
esetén érvényesülnek. 

 A súlyosan fogyatékos, illetve 18 év alatti tartósan beteg személyek ápolása, 
gondozása okán orvosi szakértői vélemény alapján (korábban a települési 
önkormányzat jegyzője) 2013-től a járási hivatal az ápolást végző személy részére 
ápolási díjat állapít meg.  
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A településen kevés olyan cég, társaság van 
amely a megváltozott munkaképességű 
emberek (az érzékszervi- látás-, hallásszervi, 
- mozgásszervi fogyatékossággal élő 
emberek) foglalkoztatását (is) felvállalná. 

1. kapcsolódó adatgyűjtés 
2. tájékoztatás, kommunikációs 

kampány a vállalkozások törvényi 
kötelezettségeiről és az igénybe 
vehető kedvezményekről. 

3. megváltozott munkaképességű 
emberek foglalkoztatásának 
támogatása 

Középületek akadálymentesítése és a 
közszolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes 
webhelyek akadálymentesítése nem minden 
esetben megoldott. 

1. fizikai akadálymentesítés 
2. önkormányzat és az önkormányzat 

által fenntartott intézmények 
alkalmazottainak releváns képzése 

Adatok hiányában nem tudható, ugyanakkor 
feltételezhető, hogy alacsony a fogyatékkal 
élő munkavállalók aránya az 
önkormányzatnál és az önkormányzat által 
fenntartott intézményekben. 

1. Képzési programok működtetése (pl.: 
digitális kompetenciafejlesztés).  

2. Fogyatékkal élők minél magasabb arányú 
foglalkoztatása az önkormányzatnál és az 
önkormányzat által fenntartott 
intézményekben. 

3. Otthonról végezhető és távmunka 
biztosítása, támogatása.  

4. Állásbörze szervezése rendszeres 
időközönként 

 
 
8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 
 
Gyulakeszi Község tagja a 33 település társulásával létrehozott Tapolca Környéki 
Önkormányzati Társulásnak. 
 
A társulás feladatai közé tartozik: 

 Szervezeti keret biztosítása a települési önkormányzatok kapcsolat- és 
együttműködési rendszerének.  

 A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó közfeladatok körében ellátandó 
önkormányzati feladat- és közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi 
rendszerének kialakítása, szervezése, összehangolása, működtetése, fejlesztése 
önkormányzati társulás keretében (térségi feladatellátás).  

 A feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálása.  

 A Tapolca, Nyárfa u. 3. szám alatti, a társult önkormányzatok osztatlan közös 
tulajdonát képező irodaépület fenntartása, üzemeltetése. 
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A Társulásra átruházott feladat- és hatáskörök: 
A társult feladatok ellátásával összefüggő szervezeti, működési és egyéb kérdéseket a 
települések a Társulással külön megállapodás keretében rögzítik.  
A társulás által ellátott feladatok: 
 
Szociális alapszolgáltatási feladatok: 
         aa) Családsegítés  
         ab) Szociális étkeztetés  
         ac) Házi segítségnyújtás  
         ad) Gyermekjóléti szolgálat 
         ae) Támogató szolgálat (működési pályázat lejár: 2014. dec. 31.) 
 
A feladatok ellátására a társulás fenntartja és működteti a Balaton-felvidéki Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálatot, mint önállóan működő költségvetési intézményt.  
 
Egészségügyi alapellátás 
A Társulás gondoskodik az egészségügyi alapellátás együttes szervezésén belül a központi 
orvosi ügyelet megszervezéséről és fenntartásáról.  
 
Belső ellenőrzési feladatok (2013. december 31–ig )  
A társult önkormányzatoknál és intézményeiknél a Társulás belső szervezeti egységeként 
működő belső ellenőrzési munkatársak, a belső ellenőrzés szabályainak megfelelően végzik a 
pénzügyi gazdasági ellenőrzést, a cél-, téma- és utóvizsgálatot. 
 
Épületüzemeltetési, épület-fenntartási feladatok 
A Társulás térítésmentes használatában van a tag önkormányzatok tulajdonát képező 
Tapolca, Nyárfa u. 3. szám alatti irodaépület.  
A Társulás jogosult a feladatellátáshoz nem szükséges helyiségek tartós és eseti 
bérbeadására, hasznosítására.  
 
Nemzetiségi Önkormányzat a településen nem működik. 
 
A településen működő civil szervezetek: 
1. Csobánc Váráért Alapítvány  
Alapítvány legfőbb célkitűzése a dicső múltú Csobánc vár romjainak megmentése, 
állagmegóvása, rekonstrukciója és teljes körű feltárása, valamint a Csobánc védett 
természeti értékeinek megőrzését.  
2. Gyulakeszi Sportegyesület  
3. Gyulakesziért Egyesület  
4. Gyulakesziért Kulturális Egyesület 
Forrás: Gyulakeszi település honlapja 

 
A for-profit szereplők a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában csak kismértékben 
vesznek részt. 
 
A helyi partnerség erősítése érdekében továbbra is ösztönözni kell a civil szervezetek és az 
önkormányzat közötti együttműködést annak ellenére, hogy nem mindegyik települési civil 
szervezet kompetens az esélyegyenlőségi problémák orvoslásában.  
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A civil szervezetek kapacitásainak megerősítéséhez szükséges a szervezetek munkatársainak 
képzése és készségeinek fejlesztése, valamint a szervezetek közötti együttműködés 
erősítése. 
 
A civil szektor abszorpciós kapacitásának növeléséhez, a támogatási programok sikeres 
végrehajtásához és eredményességéhez rendkívül fontos a megfelelő felkészítés és 
háttértámogatás biztosítása. Az intézkedés végrehajtása során ezért különösen nagy 
hangsúlyt kell helyezni a képzésre és a projektek kidolgozásának segítésére.  
 
A településen működő civil szervezetek száma nem magas. Elsősorban a kultúra és 
hagyományápolással, szabadidő, sport, tevékenységkörrel rendelkező szervezetek 
találhatók. 
 
A civilek megbízható partnerei az önkormányzatnak, javaslataikkal, tevékenységükkel 
hozzájárulnak a település közügyeinek, problémáinak, aktuális kérdéseinek megoldásához, 
valamint alkalmanként résztvevői az önkormányzati képviselő-testületi ülésnek. A civil 
szervezetek egymás közötti kapcsolata jónak mondható, állandó az információáramlás, az 
egymás iránti érdeklődés és segítés. 

 
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 
 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett 
nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, 
egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába: 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségét biztosítottuk. 
Egyeztetéseket folytattunk e-mailon, telefonon, valamint személyes megbeszélés során az 
óvoda vezetőjével, polgármesterrel, képviselő-testület tagjaival, szociális ügyintézővel. 
 
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 
Az észrevételek visszacsatolásának módjai:  
személyes találkozások, közmeghallgatás, telefon, e-mail, Hep fórumok.
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III. A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM INTÉZKEDÉSI TERVE (HEP IT) 
 
1. A HEP IT részletei 
 
1.1 A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek 
meghatározása  

rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Tartós munkanélküliség 
visszaszorítása 

Társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem 

Gyermekek 

Hiányos és nem pontos 
nyilvántartások. Gyermekek 
napközbeni ellátásának hiánya. 
Településről más településre eljáró 
gyermekek/tanulók. 

Oktatási/nevelési intézmények 
nyilvántartás vezetésre kötelezése. 
Gyermekek napközbeni ellátása 
intézményesített formában 

Idősek 
Élethelyzetet feltáró adatok hiánya. 
Időseket érintő elszigetelődés, 
kapcsolati beszűkülés. 

Idősek nappali ellátása intézményi 
keretek között. Önkéntes 
foglalkoztatás bevezetése az 
idősgondozásban. Programszervezés. 

Nők 
Munkanélküliek magas számú 
aránya. Munka-erőpiaci visszakerülés 
nehézségei. 

Munkahelyteremtés. Képzések 
biztosítása helyben. Gyermekek 
napközbeni ellátása intézményesített 
formában. 

Fogyatékkal 
élők 

Adathiány. Társadalmi kirekesztés. 
Társadalmi kirekesztés elleni 
küzdelem 

 
1.2 A beavatkozások megvalósítói 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 

Polgármester, jegyző, képviselő-testület, 
esélyegyenlőségi referens, szociális 

szolgálat, intézmények vezetői, civilek, 
segélyszervezetek 

Gyermekek Gyermekek napközbeni ellátása 

Polgármester, jegyző, képviselő-testület, 
esélyegyenlőségi referens, szociális 
ügyintéző, óvodavezető és óvodai 

alkalmazottak 

Idősek Idősek nappali ellátása 
Polgármester, jegyző, képviselő-testület, 

esélyegyenlőségi referens, szociális 
ügyintéző, szociális szolgálat 

Nők Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 
Polgármester, jegyző, képviselő-testület, 

esélyegyenlőségi referens, szociális 
szolgálat, intézmények vezetői, civilek, 
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segélyszervezetek 

Fogyatékkal 
élők 

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 

Polgármester, jegyző, képviselő-testület, 
esélyegyenlőségi referens, szociális 

szolgálat, intézmények vezetői, civilek, 
segélyszervezetek 

 
1.3 Jövőképünk 
 
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák beilleszkednek és dolgoznak. 
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők próbálnak önellátásra törekedni.  
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek napközbeni ellátását és iskolán kívüli elfoglaltságát. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek segítésére és ellátásukra.  
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenlő bánásmód elvét. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők esélyegyenlőségére 
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2. Az intézkedési területek részletes kifejtése 
a) 

Intézkedés címe: Idősek nappali ellátása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Gyulakeszi elöregedő népessége részére tovább kell fejleszteni az őket 
segítő nappali rendszerű ellátást. (Kiinduló érték táblázatok szerint) 

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

Az alapszolgáltatások körének bővítésével a települési önkormányzat 
segítséget nyújt az idősek és szociálisan rászorulók részére saját 
otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, 
valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból 
származó problémáik megoldásában. 
Célok: 
Rövid távú: Tájékozódni kell az igénybevétel mértékéről. Igényfelmérés 
készítése. 
Középtávú: Igénylők közül ≥ 50%-ot gondoznak nappali ellátás keretében. 
Hosszú távú: Az összes nappali ellátást igénylő idős embernek segít az 
ellátó rendszer. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- igényfelmérés 
- infrastrukturális, műszaki háttér, pénzügyi és humán erőforrások 

számbavétele 
- alapszolgáltatás megszervezése  
- műszaki feltételek és pénzügyi, humán erőforrások megteremtése 
- folyamatosság fenntartása 

Résztvevők és 
felelős 

Idős emberek (szociálisan rászorulók), gondozók, intézményvezető, Közös 
Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézője, polgármester, jegyző, 
egészségügyi dolgozók, Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetője, dolgozói 

Partnerek 

Idős emberek (szociálisan rászorulók), gondozók, intézményvezető, Közös 
Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézője, polgármester, jegyző, 
képviselő-testület, egészségügyi dolgozók, szomszédos önkormányzatok, 
Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, dolgozói 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1-6 hónap: Igényfelmérés 
7-10 hónap: Pályázati lehetőségek felkutatása 
11-36 hónap: Szociális szolgáltatást nyújtó intézmény alapítása, 
fenntartása 

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

Eredményességi mutatók: Idősek nappali intézménye szakmai és 
infrastrukturális körülményeinek kialakítása. Ellátottak számának 
emelkedése. 
Rövid távú: Az ellátás jelenlegi feltételeinek megteremtése 
Középtávú: Helyi lakosú idősek egyre nagyobb számban veszik igénybe. Az 
ellátottak száma a tervezethez képest nő. 100%-os intézményi 
kihasználtság. Az idősek magányosság érzete csökken. 
Hosszú távú: 100%-os intézményi kihasználtság. Rentábilis fenntartás.  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Forráshiány –> pályázati lehetőségek figyelése, forráspótlás 
Idősek érdektelensége –> meggyőzés, programszervezés, érdeklődés 
felkeltése 

Szükséges 
erőforrások 

Humánerőforrás, pénzügyi és műszaki erőforrások 
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b) 

Intézkedés címe: Gyermekek napközbeni ellátása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Gyulakeszi Községben elő kell segíteni a gyermekek napközbeni 
ellátását, a gyermekvállalás lehetőségét. (Kiinduló érték táblázatok 
szerint) 

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

A családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, 
gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni 
azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói 
munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, 
képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni 
ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében 
biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez 
igazodjon. E szolgáltatáshoz igazodva kerüljön támogatásra az a vállalkozó 
aki ellátja a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését családi napközi 
létrehozásával. 
Célok: 
Rövid távú: Tájékozódni kell az igénybevétel mértékéről. Igényfelmérés 
készítése. 
Középtávú: 3 éven aluli gyermekek, valamint az iskolai napközit vagy 
tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek ellátása családi 
napköziben. 
Hosszú távú: Gyulakeszi községben és mikrotérségében működő ellátó 
rendszer kialakítása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- igényfelmérés 
- infrastrukturális, műszaki háttér, pénzügyi és humán erőforrások 

számbavétele 
- alapszolgáltatás megszervezése  
- műszaki feltételek és pénzügyi források megteremtése 
- humán erőforrás szükség szerinti képzése 
- mikrotérségi társulások alakítása 
- folyamatosság fenntartása 
 

Résztvevők és 
felelős 

Gyermekek, pedagógusok és kisgyermekgondozók, intézményvezető, 
Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője, polgármester, jegyző, 
egészségügyi dolgozók, Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetője, dolgozói 

Partnerek 

Gyermekek, pedagógusok és kisgyermekgondozók, intézményvezető, 
Közös Önkormányzati hivatal szociális ügyintézője, polgármester, jegyző, 
képviselő-testület, egészségügyi dolgozók, szomszédos önkormányzatok, 
vállalkozók, Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
vezetője, dolgozói 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1 év hónap: Igényfelmérés. Pályázati lehetőségek felkutatása. Egyeztetés. 
1-5 év: Gyermekek napközbeni ellátását biztosító családi napközi  
alapítása, fenntartása. 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 

Eredményességi mutatók: Intézmény (komplex) létrehozása. Ellátottak 
száma. 
Rövidtávú: Intézmény kialakításra kerül és működési engedélyt kap. 
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forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Középtávú: Helyi lakosú szülők és gyermekek egyre nagyobb számban 
veszik igénybe. Az ellátottak száma a tervezethez képest nő. 
Munkahelyteremtés nők számára. 100%-os intézményi kihasználtság. 
Szülők biztonságérzete nő. 
Hosszútávú: 100%-os intézményi kihasználtság. Rentábilis fenntartás. 
Mikrotérségi kapcsolatok erősítése és igénybevétel a környező 
településekről. 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Forráshiány  normatív támogatás, pályázati lehetőségek figyelése, 
forráspótlás, szponzoráció 

Érdektelensége  meggyőzés, programszervezés, érdeklődés felkeltése 

Szükséges 
erőforrások 

Humánerőforrás, pénzügyi és műszaki erőforrások 

 
c) 

Intézkedés címe: Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Gyulakeszi Községben a társadalmi kirekesztettség ellen küzdők száma 
nem ismert, intézkedések nem kerültek meghatározásra.  (Kiinduló 
érték táblázatok szerint) 

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

Célok: 
Lakosság igényeihez, szükségleteihez illeszkedő ellátási és hatékony 
információszolgáltatási rendszer kialakítása.  
Rövidtávú: Adatbázis kialakítása a kiemelt célcsoportok tekintetében. 
Középtávú: Közintézményekben a szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosítása. Esélyegyenlőségi törekvéseket figyelembe vevő segélyezési 
rendszer kialakítása. Közösségi program megvalósítása (évente legalább 
egy alkalommal célcsoportonként). 
Hosszútávú: Szolgáltatások társulás keretében történő biztosítása és 
fejlesztése. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- adatgyűjtés 
- kérdőíves igényfelmérés a kiemelt célcsoportok tekintetében 
- erőforrások megteremtése, biztosítása 
- szakemberek megkeresése és szerződések megkötése 
- közreműködő partnerek felkutatása 
- mikrotérségi társulások alakítása és fenntartása 
- folyamatosság biztosítása 

Résztvevők és 
felelős 

Kiemelt célcsoportok, esélyegyenlőségi referens, szakemberek 

Partnerek 

Kiemelt célcsoportok, polgármester, jegyző, képviselő-testület, Közös 
Önkormányzati Hivatal dolgozói, esélyegyenlőségi referens, külső 
szakemberek (szakértők), pedagógusok, közintézményben dolgozók, 
egészségügyi dolgozók, házi gondozók, családsegítők, gyermekjóléti és 
szociális szolgálat dolgozói, civil szervezetek, vállalkozók  

Határidő(k) 
pontokba szedve 

1-12 hónap: Adatgyűjtés és igényfelmérés. Közreműködő partnerek 
felkutatása. 1-5 év hónap: Tevékenység megvalósítása célcsoportonként 
külön-külön. 
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Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Eredményességi mutatók: Társadalomból kirekesztettek száma, 
közreműködő partnerek száma, intézkedések száma. 
Rövidtávú: Társadalmilag kirekesztett réteg meghatározása és számuk 
csökkentésére vonatkozó intézkedések meghatározása. 
Középtávú: Meghatározott intézkedések megvalósítása, mérése. 
Hosszútávú: Társadalmilag kirekesztettek számának csökkenése. 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Adatgyűjtés hiányosságai –>   felkészült szakemberek bevonása, konkrét 
és megvalósítható intézkedések megfogalmazása 
Érdektelenség –> meggyőzés, felkészítés, képzés, együttműködés 

Szükséges 
erőforrások 

Humánerőforrás, pénzügyi erőforrások 

 
d) 

Intézkedés címe: Fejlesztőpedagógus az óvodában 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A fejlesztésre szoruló, szakember segítségét igénylő gyermek száma az 
óvodánkban emelkedik 

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

Tapasztalatunk, hogy a településen élő óvodás gyermekek között egyre 
többen vannak, akik fejlesztésre szorulnak. Folyamatosan nő a HH és HHH 
gyermekek száma. Ezért az óvoda, mint a települési önkormányzat saját 
fenntartású intézménye célul tűzi ki, hogy 5 éven belül emeli a 
fejlesztőpedagógusok számát az intézményben. 
R: Óvodapedagógus beiskolázása, melynek költségét az önkormányzat 
viseli részben (tandíj, fizetett tanulmányi szabadság). Tanulmányi 
szerződéskötés a beiskolázottal. 
K: Fejlesztőpedagógus végzettségű óvodapedagógus működésének 
elősegítése az óvodában.  
H: Fejlesztésre szoruló gyermekek foglalkoztatása szakember által. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Óvópedagógus beiskolázása, vagy felvételnél előnyben részesítése olyan 
szakembernek, aki rendelkezik gyógypedagógusi végzettséggel. 
 A gyermekek képességeinek felmérése.  
A gyermek fejlődésének nyomon követése 

Résztvevők és 
felelős 

szakember, gyermek, nevelőtestület, szülők, nevelési tanácsadó, 
önkormányzat 

Partnerek 
szakember, szülők, nevelőtestület, nevelési tanácsadó, pedagógiai 
szakszolgálat, önkormányzat 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

R: 1 év Fejlesztőpedagógus végzettséget megszerző óvópedagógus 
kiválasztása. 
K: 2 év A képzettség megszerzése. 
H: 5 év A fejlesztőpedagógus munkájának fenntartása. 

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

R: Problémás gyermekek fejlesztésének elősegítése. 
K: Egyéni bánásmódot alkalmazó szakember dokumentálható jó 
eredményeket tud felmutatni, mely által hatékonnyá válik a problémás 
gyermek fejlesztése. 
H: Jobb lesz az iskola érett gyermekek aránya a településen. 
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valamint 
fenntarthatósága 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Korlátozott lehetőségek, nem megfelelő szakember gárda, érdektelenség, 
pénzügyi forrás hiánya. 

Szükséges 
erőforrások 

Szakember, cselekvőképes közösség, önerő biztosítása a beiskolázáshoz. 

 
Összegző táblázat lásd: 1. számú melléklet.
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3. Megvalósítás 
 
3.1 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 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. 
 
3.2 A megvalósítás folyamata 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 
Fórumot hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének tájékoztatása. 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 
beavatkozások meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-
testületi döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
 
3.3 A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
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A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 
 
3.4 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. 
 
3.5 Nyilvánosság 
 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségét biztosítjuk.  
 
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 rendelkezésre áll. 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. 
 
3.6 Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Varga Béláné 
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.  
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o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés 
következményeinek elhárításáról intézkedni  

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

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

önkormányzat felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

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

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

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

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

 
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként 
kövesse azt. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, 
együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló 
szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a 
köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 
 
3.7 Érvényesülés, módosítás 
 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - 
felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja 
az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek 
korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a 
célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon 
belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 
intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 
vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 
következményeinek elhárításáról. 
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1. számú melléklet: 
 Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseib

en feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokk

al 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az 
intézkedés 

megvalósítás
ának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások  

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
1 Társadalmi 

kirekesztés 
elleni 
küzdelem 

A településen 
nem ismert a 
társadalmi 
kirekesztés 
ellen küzdők 
száma 

Lakosság 
igényeihez, 
szükségleteihe
z illeszkedő 
ellátási és 
hatékony 
információszo
lgáltatási 
rendszer 
kialakítása 

Szociális 
Szolgáltatáster
vezési 
koncepció 

Adatbázis 
kialakítása a 
kiemelt 
célcsoportok 
tekintetében,e
sélyegyenlősé
gi 
törekvéseket 
figyelembe 
vevő 
segélyezési 
rendszer 
kialakítása 

Esélyegyenlős
égi referens, 
szakemberek 
(szociológus, 
pszichológus, 
pedagógus) 

2018. Társadalomból 
kirekesztettek 
számának 
feltárása, 
intézkedések 
száma 

Humán, 
pénzügyi, 

 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 
1 Gyermekek 

napközbeni 
ellátása 

A településen 
kevés 
gyermek 
születik, 
csökken a 
lakosság 
száma 

A 3 éven aluli 
gyermekek 
ellátásának 
biztosítása 

Szociális 
Szolgáltatássz
ervezési 
koncepció 

Igényfelmérés
, 
infrastrukturál
is , műszaki 
háttér 
megteremtése
,humánerőfor
rás szükség 
szerinti 
képzése 

Polgármester, 
jegyző, 
vállalkozó 
pedagógusok 

2018. Intézmény 
létrehozása 

Humán 
pénzügyi 

Intézmény 
létrehozása, 
ellátottak 
száma, 
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2 Fejlesztőpeda
gógus/gyógyp
edagógus az 
óvodában 

A fejlesztésre 
szoruló, 
szakember 
segítségét 
igénylő 
gyermekek 
száma az 
óvodában 
emelkedik. 
Emelkedik a 
HH,HHH 
gyermekek 
száma 

Szakszerű 
segítséget 
kapnak a 
rászoruló 
gyermekek. 

Szociális 
Szolgáltatássz
ervezési 
koncepció, 
Közoktatási 
Intézkedési 
terv 

Óvodapedagó
gus 
beiskolázása, 
szakember 
felvételénél 
előnyben 
részesüljön a 
fejlesztőpedag
ógus 
végzettséggel 
rendelkező 
dolgozó 

Polgármester, 
óvodavezető 

 
folyamatos 

Fejlesztőpedagó
gus/gyógypedag
ógus 
végzettséggel 
rendelkezők 
számának 
emelkedése 

Humán 
erőforrás, 
pénzügyi 
erőforrások 

Emelkedik az 
iskolaérett 
gyermekek 
száma a 
településen 

III. A nők esélyegyenlősége 
1 Gyermekek 

napközbeni 
ellátása 

A településen 
kevés 
gyermek 
születik, 
csökken a 
lakosság 
száma 

A 3 éven aluli 
gyermekek 
ellátásának 
biztosítása 

Szociális 
Szolgáltatássz
ervezési 
koncepció 

Igényfelmérés
, 
infrastrukturál
is , műszaki 
háttér 
megteremtése
,humánerőfor
rás szükség 
szerinti 
képzése 

Polgármester, 
jegyző, 
vállalkozó 
pedagógusok 

2018. Intézmény 
létrehozása 

Humán 
pénzügyi 

Intézmény 
létrehozása, 
ellátottak 
száma, 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 
1 Idősek 

nappali 
ellátása 

Gyulakeszi 
elöregedő 
népessége 
részére 
tovább kell 
fejleszteni az 
őket segítő 
nappali 
rendszerű 
ellátást 

Az összes 
nappali 
ellátást 
igénylő, arra 
potenciálisan 
rászoruló idős 
ember 
megsegítése 

 Igényfelmérés
,infrastrukturá
lis, műszaki 
humán 
erőforrások 
számbavétele, 
a pénzügyi 
források 
megteremtése
,folyamatossá
g fenntartása 

Polgármester, 
jegyző,Balato
n-felvidéki 
Szociális 
Szolgálat 
vezetője, 
dolgozói 

2018. Idősek nappali 
intézménye 
szakmai és 
infrastrukturális 
körülményeinek 
kialakítása, 
ellátottak 
számának 
emelkedése 

Humán, 
pénzügyi, 
műszaki 
erőforrások. 

Kihasználtság 
javulása, 
pénzügyi 
források 
megteremtése 
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V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
1 Társadalmi 

kirekesztés 
elleni 
küzdelem 

A településen 
nem ismert a 
társadalmi 
kirekesztés 
ellen küzdők 
száma 

Lakosság 
igényeihez, 
szükségleteihe
z illeszkedő 
ellátási és 
hatékony 
információszo
lgáltatási 
rendszer 
kialakítása 

Szociális 
Szolgáltatáster
vezési 
koncepció 

Adatbázis 
kialakítása a 
kiemelt 
célcsoportok 
tekintetében, 
esélyegyenlős
égi 
törekvéseket 
figyelembe 
vevő 
segélyezési 
rendszer 
kialakítása 

Esélyegyenlős
égi referens, 
szakemberek 
(szociológus, 
pszichológus, 
pedagógus) 

2018. Társadalomból 
kirekesztettek 
számának 
feltárása, 
intézkedések 
száma 

Humán, 
pénzügyi, 

 

 


