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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Balatonrendes Község Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település költségvetési koncepcióját, gazdasági programját, a településrendezési tervét. Vállalja továbbá,
hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös
tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása
Balatonrendes a Balaton északi partján - Badacsony és Révfülöp között - helyezkedik el, a Balaton legkisebb
települése. A 71-es főút szeli át a községet, így közlekedési szempontból nagyon kedvező a település
fekvése. A Rendesi-hegy lábán ez az apró, bájos kis falu lágy lankával szalad a Balatonnak és kúszik a csúcs
felé.
A község a római kortól bizonyítottan lakott volt. Balatonrendes napsütötte lejtői már a Római Birodalom
obsitos katonáit is letelepedésre késztette. A Tepécs-hegyi kőbánya felé vezető út jobb oldalán római kori
villák maradványait találták. Habár kövön kívül itt soha nem bányásztak semmit, Próbus római császár
mégis kincses bányának tartotta a vidéket, kötelezővé téve a szőlőtermesztést.

A honfoglalás után Balatonrendes a fejedelmi törzs szállás-birtoka volt. A hegyoldalban megtelepülő
magyarok számára a szőlő, a tóban szép számban fellelhető halak, a part szélében megbúvó kövér nádasok
és az állattartás jelentették a megélhetést a középkor zivataros századaiban.
A település középkori kialakulását jelzi, hogy a "Rendes" falunév első írásos említése 1328-ból való. Az
elmúlt századok során a népesség többször cserélődött, a békesség a törökök kiűzésével köszöntött be.
Ezután a község fejlődésnek indult, 1755-től már iskolája is volt.
Az 1783. évi katonai térképen a mai falumag már látható a jelenlegi úthálózattal együtt. Az első
népszámlálási értékkel bíró adat szerint 1851-ben a falu lakossága 208 fő volt.
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A község 1961-ig normál életét élte, területe a Burnót patakig tartott, majd 1963-ban hozzácsatolták
Ábrahámhegyet és Kisörspusztát. A község nevét 1977-ben Ábrahámhegyre változtatták. Balatonrendes
teljes önállóságát 1991-ben érte el, azóta fejlődése töretlen.
A községben felelevenedtek a régi népszokások, így minden év június utolsó hét végéjén megrendezésre
kerül a Péter Pál napi búcsú és falu napok, valamint októberben a rendkívül látványos szüreti felvonulás.
A falu építészeti emlékei a templom, félkupolával fedett hatszögű, külső fallal záródó szentéllyel, ívelten
kialakított hajótérrel, hozzá épített toronnyal. Az orgona faszerkezetű építményen áll. A sekrestye újabb
toldalék épület.

A harangtorony, mely kétszintes, kőből épült, gazdag vakolat elemekkel díszített. A földszinten boltozott
térlefedéssel, az oldalfalak fülkékkel tagozottak. A második szinten indul a tetőszerkezet, illetve a
harangtartó ácsszerkezet, míg a sisak falazott, vakolt.
A község címerét 1997. június 29-én avatta fel a település. A címerben lévő szimbólumok fő motívumát a
szőlő- és borkultúra adja. A pajzsláb kékje a benne úszó hallal a helybeli ősöknek állít emléket, hiszen a
lakosság elsődleges megélhetési forrását a halászat jelentette. Balatonrendes lakóinak vallásosságát a
község műemlék harangtornyának stilizált képe szimbolizálja.

Demográfiai helyzet
Régió
A Közép-dunántúli régió a Dunántúl középső részén helyezkedik el, 11.117 négyzetkilométer területen. A
régiót közigazgatásilag három megye: Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém alkotja. A Magyarország
legnagyobb tavát magában foglaló régió lakónépessége 2012-ben 1.090.346 fő volt, nemek szerint
megoszlás alapján 35.974-gyel több nő él (563.160) a régióban, mint férfi (527.186 fő). Az aktív korú
lakossága aránya a régió teljes lakosságához képest majdnem eléri a 70%-ot (758.254 fő).1

1

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd003b.html,
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd004b.html,
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Veszprém Megye
A régiót alkotó 4.493 km² nagyságú megye a Dunántúl közepén, a Balaton északi partja és a Kisalföld között
terül el. Középső részét a Bakony hegység uralja, észak-nyugati része a Kisalföldhöz csatlakozik, dél-keleten
a Balaton és a Balaton-felvidék hegyei veszik körül. Számokban 10 járás, 9 kistérség, 202 község, 15 város,
ebből egy megyei jogú város, Veszprém található a megyében. Népességszámot tekintve csökkenés
jellemzi, – az országos trendekhez hasonlóan – főleg a születésszám visszaesése következtében, ami a
lakosság fokozatos elöregedésével párosul, bár itt a természetes fogyás csak a kilencvenes évtized elején
kezdődött.
2012. január elsejei adatok alapján 355 000-en, 6620 fővel kevesebben éltek a megyében, mint 2008-ban,
míg a 2001. évi népszámláláskor (az akkori közigazgatási határokon belül) 373 794 főt számláltak. Nemek
szerint 2012-ben 11.859-cel kevesebb férfi (171.353 fő) képezi az megyei lakosságot, mint női állandó
lakos. Az aktív korúak létszáma több mint 5-ször haladja meg a fiatalkorú lakosság számát.2
Balatonrendes

A település első írásos említése 1328-ból való. Az elmúlt századok során a népesség többször
cserélődött, a békesség a törökök kiűzésével köszöntött be. Az első népszámlálási értékkel bíró adat
szerint 1851-ben a falu lakossága 208 fő volt. A község 1961-ig normál életét élte, területe a
jelenleg Ábrahámhegy területén található Burnót patakig tartott, majd 1963-ban hozzácsatolták
Ábrahámhegyet és Kisörspusztát. A község nevét 1977-ben Ábrahámhegyre változtatták.
Balatonrendes teljes önállóságát 1991-ben érte el, azóta fejlődése töretlen.
Balatonrendes összterülete 6,76 km2 , népsűrűsége 17,75 fő/km2.
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
Fő
2007
2008
2009
2010
2011

159
156
157
149
152
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Változás

98%
101%
95%
102%

1.1 ábra

1.1. ábra
2

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd003b.html, http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd004b.html,
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Az 1.1. ábrából látható, hogy lakónépesség száma a 2007 és 2012 közötti teljes időszak tekintetében
jelentős mértékben nem változott. A Közép-Dunántúli Régió adataihoz viszonyítva azonban jó eredménynek
tekinthető, hiszen átlagosan népesség fogyásról lehet beszélni. A Balatoni Üdülőkörzet teljes területén az
elmúlt 10 évben kismértékű (2%) lakosságcsökkenést mutatnak a számadatok, ami Balatonrendes
településre is jellemző.

2. számú táblázat - Állandó népesség
fő
nő
0-2 évesek
0-14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-64 éves
65 év feletti
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

nők
72

férfiak
80

9
1
33
9
20

7
1
43
6
23

%
összesen
152
3
16
2
76
15
43

nők
47%

férfiak
53%

56%
50%
43%
60%
47%

44%
50%
57%
40%
53%

Állandó népesség - nők
0-14 éves
12%

15-17 éves
1%

65 év feletti
28%

60-64 éves
13%

18-59 éves
46%
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Állandó népesség - férfiak
0-14
éves
9%

15-17 éves
1%

65 év feletti
29%

18-59 éves
54%

60-64 éves
7%

A 2. számú táblázatból látható, hogy az aktív korú lakosság nők és férfiak arányában a férfiak
száma magasabb 5 %-al.
3. számú táblázat - Öregedési index
65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
2001
2008
2009
2010
2011
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

40
42
40
36
43

0-14 éves korú
állandó lakosok
száma (fő)
10
15
19
19
19

Öregedési index (%)
400,0%
280,0%
210,5%
189,5%
226,3%
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A korcsoportos összetételt vizsgálva jól látszik, hogy a 14 év alattiak aránya jelentősen lecsökkent a
lakosságon belül. Az idősebb korosztályok aránya a település népességén belül pedig folyamatosan
növekszik. Ezek az adatok jól mutatják, hogy Balatonrendes lakosságát elöregedés jellemzi. A lakosság
elöregedése természetesen országos jelenség, de az adatok azt mutatják, hogy Balatonrendes fokozottan
érinti ez a folyamat. Esélyegyenlőség szempontjából úgy értelmezhető, hogy elöregedő település esetén az
idősek fokozottabb ellátására van szükség.
A belföldi vándorlások egyenlege az adott település vonzerejét tükrözi. A következő táblázatból
megfigyelhető, hogy Balatonrendes tekintetében a vizsgált utolsó évben ez a szám pozitív, így a településre
az odaköltözés jellemző, nem pedig az elvándorlás. Az odaköltözés legtöbb esetben a településhez kötődő
friss nyugdíjasok letelepedéséből (visszaköltözés) adódik.
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások
állandó jellegű odavándorlás
2008
2009
2010
2011
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

5
3
2
4

elvándorlás

egyenleg

7
3
6
1

-2
0
-4
3
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás
élve születések száma
2008
0
2009
2
2010
1
2011
0
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

halálozások száma
1
2
4
2

természetes
szaporodás (fő)
-1
0
-3
-2

Az 5. számú táblázatból jól látszik, hogy a születések száma egyik vizsgált évben sem kerülte el a
halálozások számát.
Gazdasági helyzet
Régió
Az egy főre jutó GDP tekintetében– Közép-Magyarország és Nyugat-Dunántúl után – stabilan a harmadik a
régiók rangsorában. A régió fejlődésének alapja az erős, modern feldolgozóiparra alapuló gazdaság, a
kedvező közlekedés-földrajzi helyzet által hordozott telephelyi és logisztikai potenciál, valamint a
kiemelkedő turisztikai adottságok. E három tulajdonság az innovációt hordozó fejlesztések helyi
alkalmazhatóságának környezetét is megteremti. 2011-ben a régió ipari termelés értéke 5.158.343 millió Ft
tett ki. A regisztrált gazdasági szervezet száma eléri a 161.778 darabot, az iparral foglalkozó vállalkozások
2,5-szer haladják a mezőgazdasági szektorban található vállalkozások számát (2.608 db). 173-mal több
vendéglátóhely létezik a jó adottságú Közép-Dunántúl régióban, mint a Nyugat-Dunántúlon, mégis tavaly
majdnem kétszer annyi turistának biztosított szálláshelyet, mint a Közép-Dunántúl régió.
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Veszprém Megye
Veszprém megye az egy főre jutó GDP tekintetében – Csongrád és Heves között – a 11. a megyék
rangsorában. 2012 első negyedévében a megyei ipar termelése – a 4 főnél többet foglalkoztató
vállalkozások telephely szerinti adatai alapján – 202 milliárd forintot tett ki, ami a közép-dunántúli régió
össztermelésének 15%-a. A Veszprém megyei székhelyű gazdasági szervezetek száma eléri az 56.871 db-ot,
az iparral foglalkozó vállalkozások száma (1.972 db) 2-szer annyi, mint a mezőgazdasági szektorban
található vállalkozások száma.3
Balatonrendes
A település adottságaira való tekintettel az idegenforgalom és a mezőgazdaság, ezen belül a
szőlőtermesztéssel bír nagy jelentőséggel. A településen 10 regisztrált őstermelőből 3 család foglalkozik
jelentősnek mondható szőlőtermesztéssel. Egyéb szálláshely szolgáltatással 13-an foglalkoznak. Ipari
tevékenység nincs. A településen 31 fő egyéni vállalkozóból 8 főfoglalkozású, 8 mellékfoglalkozású, 15
pedig nyugdíjas. Társas vállalkozás 5 db. Összesen a településen 36 regisztrált vállalkozást tartanak nyilván

Társadalmi helyzet
Régió
A régió fiatal korosztályának (0-14 éves korcsoport) csökkenése erőteljes. 2012-ben több mint 12 ezerrel
kevesebb 14 évnél fiatalabb gyermek él a régióban, mint öt évvel ezelőtt. Az idősebb generációk (15–64
évesek, 65-X évesek) arányát - fiatalokéhoz hasonlóan – a csökkenő tendencia jellemzi. A munkavállalók
száma 333.784 főt tesz ki, a nyilvántartott álláskeresők száma 57.346 fő, mely az országos átlagtól kis
mértékben tér el. 4
Az országoshoz hasonlóan a régió népességének iskolázottsága a kilencvenes években jelentően
emelkedett, a megfelelő korú népesség körében nőtt a középfokú végzettségűek és a diplomások aránya.
Elmondható, hogy az utóbbi tíz évben az óvodák és általános iskolák száma 7%-kal csökkent, ugyanakkor a
középfokú oktatási intézmények száma és képzési kínálata bővült. A rendszeres szociális segélyben
részesítettek átlagos száma (2.884 fő) 6.525-rel csökkent a 2008-ban segélyezettek átlagos számához
képest.5

Veszprém Megye
Veszprém megyében a munkavállalók létszáma - az előző évi számot több mint 4%-kal meghaladva - elérte
100.328 főt. A rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma 3.107-tel csökkent 2008-hoz
képest, jelenleg 1.011-en vesznek igénybe szociális segélyt Veszprém megyében.
A megye lakásállománya 6 év alatt közel négyezerrel nőtt, 2012-ben összesen 149.744 lakás ad otthont a
Veszprém megyei családoknak, az egyes lakásokra pedig több mint 2 személy jut. A közüzemi ivóvízvezetékhálózatba bekapcsolt lakások aránya csupán 1,8%-kal tér el a teljes lakásállományhoz viszonyítva, azonban
a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatból a teljes állomány majdnem egyötöde marad ki. 6
Az elmúlt évtizedben kiteljesedett az iskolarendszerű oktatás: a kilencvenes évek elejének 80%-ot
meghaladó arányával szemben ma már a 16 évesek több mint 90%-ára terjed ki. A szakiskolai tanulók
aránya 29%; míg a szakközépiskolásoké 40%, a gimnazistáké 31% volt a megyében. 2011-ben a felsőfokú

3

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt014.html,
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_oga014.html
4
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zoi009.html
5
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zoi011.html
6
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf028.html
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oktatásban tanulók száma elérte a 7.235 főt, azonban öt év alatt közel 10%-os csökkenés következett be
ebben az ágazatban. 7
Az oktatási-nevelési intézmények száma évről-évre egyre kevesebb. A 2003/2004-es tanévben még 1.088
óvodapedagógus 186 óvodában állt alkalmazásban, 2011-ben az intézményszám 182-re módosult, az
óvodapedagógusok száma 8 év alatt 55-tel mérséklődött. Az intézmények iránti igény is csökkent,
elsősorban az alacsony gyermekszületési számból adódóan. A 2011-ben 11 568 gyermek járt az óvodákba,
2006-ban 11 034 fő, 2000-ben ez a szám 12 900 fő volt. Az általános iskolákra szintén hatott a
gyermekszám-csökkenés. 2000-ben 36 035 fő, 2006-ban 29 227 fő, 2011-ben 25 368 fő. A középiskolák
közül a gimnáziumokban bővült leginkább a kínálat. Tavaly 28 gimnázium várta a továbbtanulni
szándékozókat, számuk öt év alatt öttel nőtt. A tanulói létszám 2006/2007-ben túllépte a 6 700-zat, tavaly
viszont 6300 főre esett vissza. A 2005/2006. tanévben 32 szakközépiskola fogadta a tanulókat, 2011-ben
kettővel kevesebb. A pedagógusi kar 684 főre, 15%-kal bővült. 8
Balatonrendes
Balatonrendes társadalmi helyzetét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy lakónépesség száma 2007-ben 159 fő
volt, míg 2011-ben 152 fő-re, -5 %-al csökkent, mely meghaladta az országos átlagot (-2 %). Megfigyelhető,
hogy a Tapolcai kistérségben is magas – 10%volt az elvándorlás. Ez nagy részében annak tudható be, hogy a
Tapolca és vonzáskörében több munkahely megszűnt.
Ennek ellenére a munkanélküliségi ráta alatta van az országos és a megyei átlagnál is. Míg az országos átlag
9 %-ot mutat, a megyei átlag 8 %-ot, addig Balatonrendes 6,4 %-ot. Az itt élő emberek főleg a
mezőgazdaságban dolgoztak, a termelőszövetkezetek megszűnésével sokan munkanélkülivé váltak. Iskolai
végzettségüknek megfelelő új munkahelyek nem lettek.
Az adófizetők aránya a település állandó lakósságához viszonyítva közel 41 %-ot mutat, mely az országos 45
%-hoz képest alacsonyabb. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kimutatása alapján 2009. évben 69 db adófizető
összesen munkaviszonyból származó jövedelme 100.540.704.-Ft. Megfigyelhető, hogy ugyan ezeket az
adatokat vizsgálva 2010-ben 65 db adófizető munkaviszonyból származó jövedelme 79.663.539.-Ft, míg
2011 évben 62 db adófizető munkaviszonyból származó jövedelme 69.502.571.- Ft. Megfigyelhető, hogy az
adófizetők aránya, és a munkaviszonyból származó jövedelem folyamatosan csökken. Betudható a
munkanélküliségnek, és a fiatalok munkahely hiányában történő elvándorlásának.
A népességre, a szociális helyzetre és a foglalkoztatásra vonatkozóan a következő fejezetben részletesen
kitérünk.

Értékeink, küldetésünk

Értékeink
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye legyen jó
minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben részesítését az élet minden

7

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qli048.html
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területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékkal él, milyen a származása vagy az
anyagi helyzete.
Esélyegyenlőségi programunk elkészítése során arra törekszünk, hogy a településünkön élő
 mélyszegénységben élők,
 romák
 nők
 gyerekek
 idősek
 fogyatékkal élők
esélyegyenlőségének megvalósítását előmozdítsuk, valamint az egyenlő bánásmód feltételeit biztosítsuk.
Mindezt tesszük Magyarország Alaptörvényének II. cikkében foglaltakkal azonosulva azon meggyőződésből,
„hogy az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a
magzatot élete fogantatásától védelem illeti meg”.
Balatonrendes Község Önkormányzat folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat a
település működését, fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban. Az esélyegyenlőség
megvalósítását horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységet: a
kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása során.
Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai során
és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége
folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil
szerveződések is aktív szerepet játszanak, elősegítve ezzel a község lakosságának ilyen irányú
szemléletváltását is. Ennek eszközei a szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.
Értéknek tekintjük községünk polgárainak toleranciáját, szolidaritását, azt hogy településünk nyitott és
befogadó.
Erre alapozva és építve úgy hisszük, hogy a hátrányok csökkentése és kialakulásuk megelőzése az
érdekeltekkel és a tenni akarókkal összefogva képesek vagyunk.

Küldetésünk
Küldetésünk, hogy Balatonrendes olyan település legyen, ahol érvényesül az elsődleges alapelv, mely
szerint minden embert egyenlőnek kell tekinteni. Közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy hátrányos
megkülönböztetés Balatonrendes községben senkit ne érjen sem nem, nyelv, vallás, politikai vagy más
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerint. Balatonrendes
Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának célja a helyi viszonyokhoz igazodó, a hátrányos
helyzetben élő balatonrendesi állampolgárokat segítő, támogató feladatok rendszerezése, ütemezése, az
eddig jól bevált hagyományok megerősítése, megtartása.
Ezen belül:






Az összetartó, szolidáris társadalom erősítése.
A megfelelő pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás, valamint az
önkormányzat intézményeiben a különböző közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés
biztosítása.
A foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási és területfejlesztési célok
összehangolása az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.
Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségének kiszűrése.
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A hátrányos helyzetű egyének és csoportok esélyegyenlőségének előmozdítása a társadalmi
folyamatokban, a már eddig jól bevált hagyományok megerősítése, megtartása, valamint
szükség esetén új támogató szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a meglévő
hátrányokat, hozzájárulnak a balatonrendesi állampolgárok életminőségének javításához.
A diszkriminációmentesség és szegregációmentesség biztosításával a társadalmi integráció
támogatása.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. Érvényesítése nem csak jogszabályok által
meghatározott kötelezettségünk, hanem hosszú távú érdekünk is, hiszen azt a célt szolgálja, hogy minden
állampolgárnak esélye legyen a jó minőségű közszolgáltatásokra, életminőségük javítását szolgáló feltételek
biztosítására.
Balatonrendes Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
 a diszkriminációmentességet,
 szegregációmentességet,
 a foglalkoztatás, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során
feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.
Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkrimináció- és szegregációmentesség. Az
esélyegyenlőségi programnak a településen élő hátrányos helyzetű csoportokra kell irányulnia, akik
számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások
ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi
intézkedések nélkül.

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.
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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.

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.
2011. május 2-án a Képviselő-testület megalkotta a 8/2011.(V.2.) rendeletét a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról. A törvényi előírásokon túl, a rendeletek célja, hogy a településen olyan támogatási
rendszer működjön, amely az állampolgárok számára a prevenció, a hátrányos helyzetből adódó hatások
enyhítésére szolgál. A szociális ellátások, szolgáltatások középpontjában a család áll.
A szegénység elmélyülése miatt az ellátó rendszernek egyre több követelménynek kell megfelelnie a
különböző élethelyzetekből, a lakhatásból, a betegségből, a fogyatékosságból eredő szükségletek,
eltartottak gyermekek gondozásához kapcsolódó költségek emelkedése miatt, ezért a helyi szabályokat és
ezek hatásait folyamatosan vizsgáljuk. A rendeletet az eredményesség és hatékonyság érdekében, a
felmerülő igények alapján évente legalább egy alkalommal felülvizsgáljuk.
A Képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi szempontokat is
figyelembe veszi.
A települési önkormányzati kötelezően ellátandó közfeladatokról az Mötv. – 2013. január 1-én hatályba
lépett törvény – rendelkezik, továbbá rögzíti, hogy a települési önkormányzatnak lehetnek önként vállalt
feladataik is.

14

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
Költségvetési koncepció – az önkormányzat a koncepció tervezése során, az anyagi lehetőségeinek korlátai
között, figyelembe veszi az esélyegyenlőség biztosításához szükséges támogatási és programfinanszírozási
lehetőségeket, továbbá a fejlesztések tervezése során gondot fordít a közszolgáltatások akadálymentes
megközelíthetőségére.
Gazdasági program- a képviselő-testület a gazdasági program készítése során figyelemmel lesz a helyi
esélyegyenlőségi tervben megfogalmazásra kerülő intézkedések végrehajtásához szükséges gazdasági
környezet kialakítására.
Településfejlesztési koncepció- a település közigazgatási területe fogalmaz meg átfogó stratégiai
célkitűzéseket a település jövőbeni kialakítására vonatkozóan.
Településszerkezeti terv- felülvizsgálata vagy módosítása az országos és térségi érdekek, továbbá a
szomszédos települések alapvető jogainak figyelembevételével történik, amely a település térbeli
kialakítását, elrendezését, a területek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges
infrastrukturális elemek elrendezését, a fejlesztések irányát és a védendő környezet meghatározását
szolgálja.
Településrendezési terv – a településszerkezeti tervben foglaltak figyelembevételével, helyi rendeletben
részletes szabályokat fogalmaz meg a településrendezés végrehajtása, az élhető környezet kialakítására és
fenntartására vonatkozóan.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Balatonrendes Község Önkormányzat a Tapolca és Környéke Önkormányzati Társulás tagjaival
együttműködve, a Gyermekjóléti szolgálatot, a Központi orvosi ügyeletet, a szociális étkeztetést, a házi
segítségnyújtást és a családsegítést a társulás önkormányzataival közösen látja el. Az óvodai nevelést
Intézményfenntartó Társulást útján a Révfülöpi óvodában, a védőnői szolgálatot a Révfülöp Nagyközség
Önkormányzattal közösen, biztosítja.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A Programban szereplő táblázatok a 2/2012. (VI.5.) EMMI rendeletben egységesen rendelkezésre álló,
szabályozott tartalommal kerültek feldolgozásra. A helyzetelemzés elkészítéséhez a Központi Statisztikai
Hivatal, az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer adatbázisa (www.teir.hu),
a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Magyar Államkincstár, a helyi Önkormányzat adatbázisai, valamint a
népszámlálási adatok szolgáltak alapul. Természetesen azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs
és nem is lehet, ott a 2011.évi népszámlálás adataiból indultunk ki.
2012. évi adatok még nem szerepeltek, ezen adatok a táblázatokból hiányoznak.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A mélyszegénység viszonylag új, de napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom. Ezen elsősorban azt a
jelenséget értjük, amikor valaki, vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek, és szinte esélyük
sincs arra, hogy abból a helyzetből, önerőből kitörjenek. Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011.
év) megállapítása szerint: „Minden harmadik ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi
küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a
gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A településen az élet, a lakhatás, a gyermek, az
időskorú, a bántalmazott nő veszélyeztetéséből, vagy a fogyatékkal élő személyek ellátatlanságából eredő,
azonnali beavatkozást igénylő, esélyegyenlőségi probléma nincs. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az
önhibájukon kívül, vagy akár önhibájuk okán is szerény vagy szegényes körülmények között élőkre,
elesettekre, bármi okból hátrányos helyzetben élőkre, az önkormányzat a kötelező, illetve önként vállalt
feladatainak ellátása során fokozottan ne figyelne. A településen a szó klasszikus értelmében vett
mélyszegénységben-nyomorban élők jelenleg nincsenek. Azonban az időnkénti munkahelyek hiánya, az
elhelyezkedési esélyek romlása a szerény körülmények között élő emberek, családok megélhetési
körülményeit rontja.
A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között szerepelnek
társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult iskolai végzettség,
munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a gyermekszegénység, de a jövedelmi
viszonyok mutatják meg leginkább. Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a
pénzbeli juttatások rendszereiből.
Az alacsony jövedelműek bevételeinek egy része a szociális pénzbeli juttatásokból származik, amely a
településen belül, a munkalehetőségektől függően, 7-8 személy érint. Ezek általában egyedül élők.
Családról 1-2 esetben beszélhetünk, ahol mind két fél munkanélküli. A helyi lakosok szerény és átlagosnak
mondható, de összességében elfogadható körülmények között élnek. Az otthonok fenntartása azonban ma
már egyre nehezebb, a jövedelemhez mérten aránytalanul magas rezsi, és sokaknál a megemelkedett
törlesztő részletek miatt. Az inaktív lakosságra vagy nagyon alacsony jövedelemmel rendelkezőkre, az
alacsony iskolai végzettség a jellemző. A szakmával rendelkezőkre kevésbé jellemző a tartós
munkanélküliség. A jövedelem kiegészítés érdekében, aki teheti mellékfoglalkozást vagy alkalmi
munkavállalást is végez. A családok döntően saját tulajdonú családi házban élnek. Kevés otthonban több
generáció él együtt. A házak jövedelmi helyzettől, a tulajdonosok igényétől, igényességétől függően
karbantartottak. Aki teheti, a családi házához tartozó kertet műveli saját célra. A település adottságait
figyelembe véve több család rendelkezik szőlő birtokkal.
Az önkormányzat évente 4-5 főt tud közfoglalkoztatásba bevonni, azonban a jelenlegi 6 órás foglalkoztatási
rendszer egyik fél számára sem kedvező, jövedelmi szempontból pedig diszkriminatív, mivel nem tud
érvényesülni az egyenlő munkáért egyenlő bér elve. Itt az esélyegyenlőség mindenképpen sérül.
A településen roma származású család nem él.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
Magyarországon 2012 IV. negyedévében 3 millió 909 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma, 58 ezerrel
több, mint egy évvel korábban. Mind a nők, mind a férfiak foglalkoztatási mutatói javultak. A vizsgált
időszakban a foglalkoztatottak 3 millió 909 ezer fős létszáma 1,5%-kal haladta meg a 2011. IV. negyedévit. A
növekedésben elsősorban a közfoglalkoztatás kiterjesztése játszott szerepet. A 15-64 éves foglalkoztatottak
száma 3 millió 874 ezerre nőtt. Az adott korcsoportba tartozó népességen belül 57,8% volt a
foglalkoztatottak aránya, ami 1,3 százalékpontos emelkedésnek felelt meg.
2012. október-decemberben a 15-64 éves férfi népességből 2 millió 84 ezren voltak foglalkoztatottak, 24
ezerrel többen, mint 2011 azonos időszakában. Ezzel a férfiak foglalkoztatási rátája 1,4 százalék- ponttal,
63,4%-ra nőtt. A 15-64 éves nők közül 1 millió 790 ezren tartoztak a foglalkoztatottak közé, 34 ezerrel
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többen, mint 2011. október-decemberben. A nők foglalkoztatási rátája 1,3 százalékponttal, 52,4%-ra
emelkedett.
A 15-24 éves foglalkoztatottak száma 232 ezer fő volt, a korcsoport foglalkoztatási rátája az egy évvel
korábbihoz képest 1,7 százalékponttal, 20,1%-ra emelkedett. Nőtt a legjobb munkavállalási korúak, a 25–54
évesek és az idősebb, 55-64 éves foglalkoztatottak száma és aránya is. Mindkét korcsoport foglalkoztatási
rátája 1,0 százalékponttal emelkedett, 75,0, illetve 37,2%-ra.
2012-ben a 15-74 éves korcsoportban a foglalkoztatottak éves, átlagos létszáma 3 millió 878 ezer fő volt. A
gazdasági aktivitás bővülése mellett a foglalkoztatottak létszáma 66 ezer fővel nőtt, ami 2012 átlagában
50,6%-os foglalkoztatási rátát jelentett, ez 0,9 százalékponttal magasabb, mint a 2011-et jellemző érték.
Az alábbi táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai
alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az
elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az
elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége Tapolca, Liszt
Ferenc u. 1/1. szám alatti telephelyen fogadja az álláskeresőket, a nem nyilvántartott munkát keresőket.
Minden esetben elsődleges szempont, hogy az ügyintézők az ügyfelek részére megfelelő állásokat
keressenek és ajánljanak fel.
A munkavállalási lehetőség Balatonrendesen viszonylag korlátozott. A szolgáltató szektor többnyire
idényjelleggel nyújt jelentős munkaalkalmat a potenciális munkavállalók számára. A település adottságaira
való tekintettel az idegenforgalom után a mezőgazdaság, ezen belül a szőlőtermesztés bír nagy
jelentőséggel. A településen 10 regisztrált őstermelőből, 3 család foglalkozik jelentősnek mondható
gazdálkodással. Szálláshely szolgáltatással 13-an foglalkoznak. Ipari tevékenység nincs.

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti lakónépesség
nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
(fő)
év
nő
férfi
összesen
nő
férfi
összesen
fő
fő
fő
2008
47
54
101
2009
51
48
99
2010
45
52
97
2011
42
50
92
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

fő
8
5
5
4

%
17,0%
9,8%
11,1%
9,5%

fő
4
4
3
0

%
7,4%
8,3%
5,8%
0,0%

fő
12
9
8
4

%
11,9%
9,1%
8,2%
4,3%
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Balatonrendes település vonatkozásában is elmondható a fenti adatok alapján az, ami országos
viszonylatban is jellemző, hogy 2008-ban ugrásszerűen megemelkedett az álláskeresők száma. Betudható
volt ez akkor a válság Magyarországra való nagymérvű begyűrűzésének. A 2009-es adatok csökkenést
mutatnak a 2008-as évhez képest. Ezen csökkenés oka azonban nem feltétlenül a munkahelyteremtés, a
munkahelyek növekvő száma, hanem a közcélú foglalkoztatás kiszélesítése volt. Ugyanakkor a két év
azonos adata arra is enged következtetni, hogy aki nem tudott elhelyezkedni, tartós munkanélkülivé vált.

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
2008
2009
2010
nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő
20 éves és fiatalabb
21-25 év
26-30 év
31-35 év
36-40 év
41-45 év
46-50 év
51-55 év
56-60 év
61 év felett

fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%

2011

12

9

9

4

0
0,0%
1
8,3%
2
16,7%
1
8,3%
2
16,7%
2
16,7%
2
16,7%
1
8,3%
1
8,3%
0
0,0%

0
0,0%
0
0,0%
2
22,2%
1
11,1%
2
22,2%
2
22,2%
2
22,2%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%

0
0,0%
0
0,0%
1
11,1%
1
11,1%
1
11,1%
3
33,3%
0
0,0%
2
22,2%
1
11,1%
0
0,0%

1
25,0%
0
0,0%
0
0,0%
1
25,0%
0
0,0%
1
25,0%
0
0,0%
1
25,0%
0
0,0%
0
0,0%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Ez a tábla is mutatja egyrészt a gazdasági világválság okozta ugrásszerűen megnövekedő munkanélküliek
számát. A tábla kor szerinti megoszlása rávilágít arra, hogy az 50 év feletti munkanélkülivé vált lakosság
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elhelyezkedése nagyon nehézkes, szinte lehetetlen. Hátrányt jelent Balatonrendes viszonylatában a
nagyvárosok távolsága, a tömegközlekedés nehézkessége, a nők esetében az esetleges három műszakos
munkarend mellett a gyermekek felügyeletének hiánya.

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya
nyilvántartott/regisztrált
munkanélküli
180 napnál régebben regisztrált munkanélküli
év
fő
fő
%
nő férfi
összesen
2008
8
4
12
2009
5
4
9
2010
5
3
8
2011
4
0
4
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

nő férfi
2
1
1
0
2
1
2
0

összesen
3
1
3
2

Nő
25,0%
20,0%
40,0%
50,0%

férfi
25,0%
0,0%
33,3%
0%

összesen
25,0%
11,1%
37,5%
50,0%

A 2008-ban kirobbant gazdasági válság hatására a nyilvántartott álláskeresők száma a 15-64 év közötti
lakónépesség körében - az országos adatokkal megegyezően – Balatonrendesen is 2008. évben
ugrásszerűen megnövekedett. A 2010, 2011, 2012-es adatok az országos adatokhoz képest javuló
tendenciát még nem mutatnak, de a közfoglalkoztatás segítséget nyújt. A munkanélküliségi adatok
változását évközben meghatározza a turisztikai szezon: augusztusban a legalacsonyabb, az év első
harmadában a legmagasabb. A szezonális foglalkoztatás sajátja, hogy főként a fiatalabb, gyerekkel még nem
rendelkező korosztályokat szívja föl, hiszen ők rugalmasabban tudnak alkalmazkodni a megkövetelt
munkarendekhez. A tapasztalatok azt is mutatják, hogy a szezonális munkavállalók között arányában több a
női foglalkoztatott.
Megállapítható, hogy az elmúlt 5 évben a nyilvántartott álláskeresők arányszáma az 45-59 év közötti
korosztályban volt a legmagasabb, a 20 év alattiaknál pedig a legalacsonyabb. A táblázat adatai azonban ezt
nem tükrözik, mivel a regisztrált munkanélküliek közfoglalkoztatásban vettek részt, ami tartós
munkalehetőséget nem biztosít. A fiatalok távolmaradását főként az oktatási, képzési idő
meghosszabbodása indokolja.
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3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek száma
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
év

nő

férfi

összesen

nő

fő
fő
fő
fő
2008
7
7
14
0
2009
9
7
16
0
2010
6
6
12
0
2011
6
6
12
0
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Férfi

%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

fő
1
0
0
0

összesen

%
14,3%
0,0%
0,0%
0,0%

fő
1
0
0
0

%
7,1%
0,0%
0,0%
0,0%

A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek száma, a nem megfelelő
szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség befolyásolja. Az ifjúsági
munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac elvárásai ma már nemcsak a végzettségre
és a szakképzettségre, hanem a különböző személyes kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra
vonatkoznak. Komoly problémát jelent, hogy egy országos adat szerint a 16 év feletti lakosság 51%-a még
mindig digitálisan írástudatlan.
A pályakezdők elhelyezkedési esélyei a 3.2.4. tábla adatai alapján megfelelőnek tűnik, azonban a
tapasztalataink szerint ennél jóval magasabb az álláskeresők száma, és egyre többen külföldön keresik a
megélhetésüket vagy alkalmi munkavállalásból élnek. Azt, aki nem szerzett középfokú végzettséget vagy
szakképesítést, hátrányos helyzetű munkavállalónak kell tekinteni. A nem megfelelő – alacsony vagy
munkáltatói igényektől eltérő – iskolai végzettség, szakképzettség az elhelyezkedést nehezíti.
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
A továbbiakban a foglalkoztatottság és az iskolai végzettség közötti összefüggéseket vizsgáljuk, felhasználva
a Területi Munkaügyi Központtól gyűjtött adatokat. Elsőként a 15 éves és idősebb lakosság 2001. és 2011.
évi adatait összehasonlítva elemezzük vizsgálva, hogy az adott populáció tagjai milyen számban és arányban
rendelkeznek, vagy éppen nem rendelkeznek általános iskolai végzettséggel.
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség
15-X éves legalább
15 éves és idősebb
általános iskolát
lakosság száma összesen
végzettek
száma
év
összesen

nő

férfi

fő
fő
fő
2001
107
54
53
2011
136
63
73
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

összesen

nő

férfi

fő
103
136

fő
53
63

fő
53
73

általános iskolai végzettséggel nem
rendelkezők 15-x évesek száma
Összesen
fő
1
0

%
0,9%
0%

nő
fő
1
0

%
1,9%
0%

férfi
fő
0
0

%
0,0%
0%

A táblázat adatai a népszámlálási adatokra épülnek. A településen nincsen általános iskola. Révfülöpre
járnak a gyerekek. Az általános iskola 8. osztályánál kevesebbet végzettek az idős korosztályból tevődnek ki.
A most felnövekvő generáció már 18. életéve betöltéséig tanköteles, így a 8. osztályt ezen életkorig
mindenki befejezte.
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A következő táblázat a regisztrált munkanélküliek adatait mutatja be az általános iskolai végzettségüknek
megfelelő bontásban.
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

év

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint

nyilvántartott
álláskeresők száma
összesen

8 általánosnál
alacsonyabb végzettség
fő
%

Fő

8 általános
fő

%

8 általánosnál magasabb
iskolai végzettség
fő
%

2008

12

0

0,00%

3

25,00%

9

75,00%

2009

9

0

0,00%

2

22,20%

7

77,80%

2010

8

0

0,00%

2

25,00%

6

75,00%

0,00%

2

50,00%

2

50,00%

2011
4
0
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Általános iskolai felnőttoktatás, középfokú felnőttoktatás és szakiskolai felnőttoktatás nem működik a
településen.
c) közfoglalkoztatás
A közfoglalkoztatással összefüggő, egyes döntést igénylő kérdésekről szóló 1044/2013. (II.5.) Korm.
határozatban a Kormány rendelkezik a közfoglalkoztatás 2013. évre vonatkozó céljairól.
A következő tábla az önkormányzat adatai alapján vizsgálja a közfoglalkoztatásban résztvevők számát,
arányát.
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma

év

Közfoglalkoztatásban
Közfoglalkoztatásban Közfoglalkoztatásban
résztvevők romák
Közfoglalkoztatásban résztvevők aránya a
résztvevő
aránya az aktív korú
résztvevők száma
település aktív korú
romák/cigányok
roma/cigány
lakosságához képest
száma
lakossághoz képest

2010

4

4%

0

0

2011

3

4%

0

0

2012

4

4%

0

0

2013

4

4%

0

0

Forrás: Önkormányzat adatai
A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, támogatott „tranzitfoglalkoztatás”, amelynek
célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra. A
közfoglalkoztatás átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú
ideig eredménytelen. A közfoglalkoztatási jogviszony a közfoglalkoztató és a közfoglalkoztatott által kötött
közfoglalkoztatási szerződéssel jön létre, amelyet írásba kell foglalni.
A közfoglalkoztatás a jelenlegi piaci és gazdasági környezetben számottevő lehetőséget jelent a
halmozottan hátrányban lévő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési
vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők átmeneti jellegű, határozott időtartalmú
foglalkoztatására.
Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló
korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a megváltozott
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munkaképességű és fogyatékos emberek. Alacsony továbbá a 15-24 éves korosztály munkaerő-piaci
részvétele is. A fiatalok távolmaradását főként az oktatási, képzési idő meghosszabbodása indokolja,
ugyanakkor jelentősen megnőtt az iskola befejezése utáni munkahelykeresés ideje is. A pályakezdő fiatalok
elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek száma, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai
végzettség hiánya befolyásolja. Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac
elvárásai ma már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző személyes
kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak.
2011.szeptember 1-én hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011.évi CVI. törvény, amely létrehozta a közfoglalkoztatás
új rendszerét.
Balatonrendes Község Önkormányzata rendszeresen és folyamatosan szervez közfoglalkoztatást. A
közfoglalkoztatásba a regisztrált munkanélküliek foglalkoztatása folyamatos.
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 következő táblázat a település gazdasági adottságainak függvényében vizsgálja a célcsoport adottságait
és lehetőségeit.
3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások

év

2008
2009
2010
2011

működő
regisztrált
állami
kivetett
befizetett foglalkoztatási
vállalkozások Kiskereskedelmi vendéglátóhelyek
szektorban
iparűzési
iparűzési
programok
száma a
üzletek száma
száma
foglalkoztatottak
adó
adó
száma
településen
száma
eFt
helyben
8
13
14
13

1
1
1
1

2

3

1566

n.a.

0

2

3

512

n.a.

0

2

3

272

n.a.

0

2

3

144

n.a.

0

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai

Balatonrendesen 2011. december 31-én 13 vállalkozó volt. Az általuk befizetett iparűzési adó évenként
folyamatosan csökken, így egyre kevesebb összeg kerül település költségvetésébe.
A 31 vállalkozásból 5 társas vállalkozás, 31 pedig egyéni vállalkozás. 3 korlátolt felelősségű társaság, míg 1
betéti társaság. A 31 egyéni vállalkozást 8-an főfoglalkozásként, 8-an mellékfoglalkozásként és 15-en
nyugdíj mellett végzik. Ezen túlmenően 10 őstermelőt regisztráltak.
Az egyéni vállalkozások valamilyen szolgáltatási tevékenységet végzett, a legtöbben a szálláshelyszolgáltatásban, ezen kívül a vendéglátásban és a kereskedelemben.

A 3.2.11. számú adattábla segítségével a település munkaerő-piaci helyzetének a közlekedési
lehetőségekkel való összefüggéseit tárhatjuk fel.
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3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés
autóbusz
elérhetőség
átlagos
járatpárok
átlagos
vonat járatok
Kerékpár úton
átlagos
átlagos
utazási
száma
utazási idő átlagos száma
való
utazási idő
ideje
idő
munka- autóbusszal munkanapokon
megközelíthetőség kerékpáron
autóval
vonattal
napokon
Legközelebbi
20 perc
6
40 perc
8
35 perc
nincs
nincs
centrum
Megyeszékhely
Főváros

1 óra

5

3 óra

2

1óra 20
perc
3 óra

0

0

nincs

nincs

6

4 óra

nincs

nincs

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai
Az adattábla segítségével a település munkaerő-piaci helyzetének a közlekedési lehetőségekkel való
összefüggéseit tárhatjuk fel. A táblázat összegyűjtött adatai arról adnak tájékoztatást, van-e szerepe a
munkaerő-piaci sikertelenségben a közlekedésbeli hiányosságoknak. Akadályozza-e a közeli, vagy távolabbi
foglalkoztatási centrumok munkahelyeinek elérését az idő, a különböző közlekedési lehetőségek, jármű
sűrűsége vagy hiánya.
Összességében elmondható, hogy mind a vasúti, mind a busz menetrend nem teszi lehetővé a legközelebbi
centrumban (Tapolca) történő munkavállalást. Vasúton az első vonat 6 óra 33 perckor a következő pedig 7
óra 51 perckor indul Tapolcára. Visszafelé az utolsó vonat 21 óra 10 perckor indul. A reggeli 6 vagy 7 órás
munkakezdésre csak személygépkocsival lehet eljutni. A délutáni munkavégzésnél is ugyan ez a probléma,
mivel 21 óra 10 perckor az utolsó vonat is eljön. Az autóbusz közlekedés sajnos még rosszabb. Reggel 6 óra
50 perckor indul az első busz, visszafelé Tapolcáról pedig 15 órakor. A közlekedés hiányossága mellett még
elmondhatjuk, hogy a Tapolcán működő vállalkozások csak a Tapolcán és közvetlen vonzáskörében lévő
településeken élő munkaerőt képes foglalkoztatni. Balatonrendes 19 km-re található. Megyeszékhely
vonattal egyáltalán nem, autóbusszal csak Balatonfüredi átszállással közelíthető meg.

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
A településen, a fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok nincsenek, arról információval nem rendelkezünk, hogy a vonzáskörzetben (Balatonfüred –
Tapolca – Keszthely) ilyen típusú programokat szerveztek e.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaciszolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási
programok)
A településen a felnőttképzés és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások nincsenek. Jellemzően a járás
székhelyén, Tapolcán a Batsányi János Gimnázium és a Széchenyi István Szakképző Iskola készíti fel a 10.
osztályos szakiskolai végzettséggel és szakmával is rendelkezőket az érettségi vizsgára.
A Mihály Dénes Szakképző Iskolában informatika és pénzügyi ismeretekből kínálnak OKJ-s képzéseket.
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g) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló
korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, a megváltozott
munkaképességű és fogyatékos emberek, valamint a pályakezdő fiatalok.
A helyi foglalkoztatás terén hátrányos megkülönböztetésre vonatkozóan nem találtunk információt

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
Jogszabályi háttér:
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény munkaerő-piaci
szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatások fejezete írja elő az aktív korúak ellátását, és a
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatásokat.
Az állami foglalkoztatási szerv és az állami felnőttképzési intézmény a munkahelykeresést, a munkához,
valamint megfelelő munkaerőhöz jutást, továbbá a munkahely megtartását szolgáltatások nyújtásával is
elősegíti.
A munkaerőpiaci szolgáltatások formái a következők:
a) munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása,
b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás,
c) munkaközvetítés.
Az állami foglalkoztatási szerv a munkaerő-piaci szolgáltatást a jogszabályban meghatározott feltételekkel
az alábbiak szerint biztosítja:
a) pályázati eljárás eredményeként támogatást nyújt, vagy
b)uniós források bevonásával megvalósuló programok esetében a 2011. évi CVIII. törvény
rendelkezései alapján, közbeszerzési eljárás keretében vásárol.
Képzések elősegítése
Támogatható az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott, vagy elfogadott képzése annak a személynek,
a) aki álláskereső,
b) aki 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét – nem töltötte be, és a
tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési járadékra és álláskeresési
segélyre nem szerzett jogosultságot,
c) aki gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi
gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül,
d)aki rehabilitációs ellátásban részesül,
e) akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a
munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte, vagy
f) aki közfoglalkoztatásban vesz részt, és a képzésben való részvételt vállalja, továbbá
g) aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható.
A c) pontban meghatározott személyek képzése akkor támogatható, ha a képzés időtartama hetente nem
haladja meg a harminc órát, és
a) a gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban részesülő személy képzése a gyermek
egy éves – gyermekgondozási díj folyósítása esetén másfél éves – korának betöltését követően
kezdődik meg, valamint
b) a gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső
tevékenységet nem folytat.
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Képzési támogatásként
A jogszabályban meghatározott személy részére kereset kiegészítés vagy keresetpótló juttatás, valamint a
képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult
álláskereső részére az általános iskolai végzettség megszerzéséhez, vagy a szakképzés megkezdéséhez, a
külön jogszabályban meghatározott bemeneti kompetenciák megszerzéséhez szükséges képzésben történő
részvételhez a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése adható.
Az állami foglalkoztatási szerv a – külön jogszabály szerint érvényes munkaerőigénnyel rendelkező –
munkaadóval, a munkaadó erre irányuló kérelme esetén megállapodást köt arra vonatkozóan, hogy
a) az állami foglalkoztatási szerv a munkaerőigény kielégítése érdekében képzési támogatást nyújt
álláskeresők számára a munkaerőigényben meghatározott munkakör betöltéséhez szükséges, állam
által elismert szakképesítést nyújtó képzésben, vagy munkakör betöltéséhez, foglalkozás,
tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére irányuló képzésben (betanító
képzésben), valamint a közúti közlekedés C, D és E járműkategóriájára érvényes vezetői engedély és
gépjárművezetői képesítési igazolvány megszerzését biztosító képzésben történő részvételhez,
b) a munkaadó vállalja, hogy az a) pontban meghatározott álláskeresővel vagy a képzés
megkezdését megelőzően, vagy a képzés alatt, vagy a képzés által nyújtott szakképesítés
megszerzését követően munkaviszonyt létesít.
Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások
A munkaadó részére külön jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetű személy munkaviszony
keretében történő foglalkoztatásához a munkabér és járuléka legfeljebb ötven százalékának, megváltozott
munkaképességű személy esetében legfeljebb hatvan százalékának megfelelő összegű támogatás
nyújtható, ha a munkaadó
a) a foglalkoztatást legalább a támogatás folyósításának időtartama alatt vállalja, és
b)a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban a munkavállaló
munkaviszonyát a működési körében felmerülő okból felmondással nem szüntette meg, és
c) kötelezettséget vállal arra, hogy a b) pont szerinti munkaviszony megszüntetésére a támogatás
folyósításának időtartama alatt sem kerül sor.
A meghatározott támogatás legfeljebb egyévi időtartamra, a legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként
nyilvántartott személy foglalkoztatásához legfeljebb kétévi időtartamra nyújtható.
Ha a munkaadó a szövetkezetekről szóló törvény szerinti szociális szövetkezet, a támogatás mértéke a
munkabér és járuléka legfeljebb 70 százalékáig terjedhet feltéve, hogy a munkaadó vállalja a hátrányos
helyzetű személy továbbfoglalkoztatását legalább a támogatás folyósítási időtartama 50 százalékának
megfelelő időtartamra.
A fent meghatározott támogatás esetén a támogatás és a továbbfoglalkoztatás együttes időtartama
legfeljebb egy év, a legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatása
esetén legfeljebb két év lehet.
Az álláskereső részére – az e törvényben meghatározott feltételek szerint – álláskeresési ellátásként
álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár.
Álláskeresési járadék
Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki
a) álláskereső,
b) az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap – a 27. § (1) bekezdésében
meghatározott – jogosultsági idővel rendelkezik,
d) munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami
foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.
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Az előírt feltételek alkalmazásában a munkahely akkor megfelelő, ha
a) egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére alkalmas,
b) a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetőleg – amennyiben az álláskeresési
járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb – a kötelező legkisebb munkabér
összegét eléri,
c) a munkahely és a lakóhely közötti naponta – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és
visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli
gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg,
d) az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik.
A megváltozott munkaképességű álláskereső esetében az előírt feltétel alkalmazásában a munkahely akkor
megfelelő, ha megfelel az előírt feltételeknek, és a munkahely és a lakóhely közötti naponta – a
megváltozott munkaképességű álláskereső által igénybe vehető közlekedési eszközzel – történő oda- és
visszautazás ideje a két órát nem haladja meg.
A jogosultsági idő időtartamába nem számítható be a fizetés nélküli szabadság harminc napot meghaladó
időtartama, kivéve, ha annak igénybevételére
a) háromévesnél – ha a munkavállaló a gyermek gondozása céljából gyermekgondozási segélyben
részesül, tizennégy évesnél – fiatalabb gyermek gondozása, vagy tizenkét évesnél fiatalabb beteg
gyermek otthoni ápolása [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban:
Mt.) 128. § és 130. §], valamint
b) közeli hozzátartozó ápolása [Mt. 131. § (1) és (2) bekezdése], továbbá
c) önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatteljesítés miatt kerül sor.
Az álláskereső részére a feltételeknek megfelelő, rövid időtartamú munkalehetőség felajánlható.
Az álláskeresési járadék folyósításának időtartama alatt folytatott alkalmi foglalkoztatásnak minősülő
munkaviszony időtartama az álláskeresési járadék folyósítási idejének kimerítését vagy megszüntetését
követően megállapított álláskeresési járadék esetében nem vehető figyelembe jogosultsági időként.
Álláskeresési járadék mértéke
Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző, vagy – ha az álláskeresőként való
nyilvántartásba vételre későbbi időpontban kerül sor – az álláskeresőnek az álláskeresővé válását megelőző
négy naptári negyedévben az ezen időszakkal érintett jogviszonyokban elért, a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX.
törvény (a továbbiakban: Tbj.) 19. §-ának (3) bekezdésében meghatározott munkaerő-piaci járulék alapja (a
továbbiakban: járulékalap) havi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani. A havi átlagos összeg
kiszámítása során ezen időszak alatt elért járulékalap összegét osztani kell azoknak a hónapoknak a
számával, amelyekben az álláskeresőnek volt járulékalapot képező jövedelme. Ha az álláskereső adott
hónapban nem az egész hónapra vonatkozóan rendelkezik járulékalappal, akkor a hónapot a havi átlagos
összeg kiszámítása során töredékhónapként kell figyelembe venni.
Ha az álláskereső az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben több munkaadóval állt
munkaviszonyban, vagy több vállalkozói tevékenységet is folytatott, vagy munkaviszonyban állt és
vállalkozói tevékenységet is folytatott, az álláskeresési járadék összegét valamennyi munkaadónál, illetőleg
vállalkozói tevékenysége során elért járulékalap alapulvételével kell kiszámítani.
Megelőző négy naptári negyedévi járulékalap hiányában a járadék számításának alapja a négy naptári
negyedévnél rövidebb időszakban elért járulékalap havi átlagos összege. Ha a megelőző négy naptári
negyedévben egyáltalán nincs az álláskeresőnek járulékalapja, akkor az álláskeresési járadék
megállapításának alapja a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 130 százaléka.
Az egy napra járó álláskeresési járadék számításának alapján meghatározott összeg harmincad része.
Az álláskeresési járadék napi összege a meghatározott járadékalap 60 százaléka, legfeljebb a jogosultság
kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegének megfelelő összeg.
A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló rendeletek hatálya alá
tartozó személyek esetében az Európai Gazdasági Térség másik tagállamában szerzett bért, szakmai
jövedelmet vagy átlagkeresetet járulékalapként kell figyelembe venni.
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Az ideiglenes ellátás összege a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb munkabér
60 százaléka.
Nyugdíj előtti álláskeresési segély
Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (a továbbiakban: álláskeresési segély) kell
megállapítani, ha
a) rendelkezik a meghatározott feltételekkel, és
b) a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez
legfeljebb öt év hiányzik, és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült és az
álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette, vagy a folyósítási időtartam kimerítését
megelőzően az álláskeresési járadék folyósítását az állami foglalkoztatási szerv – kereső
tevékenység miatt – megszüntette és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerzett
jogosultságot,
c) az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy a megszüntetését követően három éven
belül betöltötte a meghatározott életkort, és
d) rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és,
e) korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti
bányászjáradékban nem részesül.
Az álláskeresési segély összegét a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos kötelező legkisebb
munkabér összege 40 százalékának alapulvételével kell megállapítani. Ha a meghatározott járadékalap az
előbbi összegnél alacsonyabb volt, az álláskeresési segély összegét a járadékalap alapulvételével kell
megállapítani. Az egy napra járó álláskeresési segély összege az előzőekben foglaltak szerint meghatározott
segélyalap harmincad része. Az álláskeresési segély az álláskereső öregségi nyugdíj, megváltozott
munkaképességű személyek ellátása jogosultságának megszerzéséig terjedő időtartamra folyósíthat.
Költségtérítés
Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, valamint a
munkahelykereséssel kapcsolatos (ideértve a lakóhelyétől az állami foglalkoztatási szervhez történő oda- és
visszautazást, valamint az állami foglalkoztatási szerv által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi
szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazást is), a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült
indokolt helyközi utazási költséget meg kell téríteni. Jogszabály az álláskereső részére a felsorolt okokból
felmerült, indokolt helyi utazási költségek megtérítéséről is rendelkezhet.

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
15-64 év közötti lakónépesség
év
segélyben részesülők fő
száma
2008
101
2009
89
2010
97
2011
92
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3
4
3
0

segélyben részesülők %
3,0%
4,5%
3,1%
0,0%

Az Flt 30. §-a rendelkezik arról, hogy 2011. január elsejét követően miként változik az álláskeresési segélyre
való jogosultság.
27

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát (folyósítási időt), annak az időtartamnak az
alapulvételével kell megállapítani, amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző három év
alatt munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött, vagy egyéni, illetőleg társas vállalkozói
tevékenységet folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési
kötelezettségének eleget tett (jogosultsági idő). A jogosultsági idő tartamába nem számítható be az az
időtartam, amely alatt az álláskereső álláskeresési járadékban vagy vállalkozói járadékban részesült. Az
álláskeresési járadék folyósítási idejének számítása során tíz nap jogosultsági idő egy nap járadék-folyósítási
időnek felel meg. Ha a kiszámítás során töredéknap keletkezik, a kerekítés szabályait kell alkalmazni.
Az álláskeresési járadék folyósításának leghosszabb időtartama 90 nap.
A nyilvántartott álláskeresők száma az év végén jelentősen megnő, mivel a teleülésre a szezonális
foglalkoztatás jellemző.

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma
nyilvántartott álláskeresők
álláskeresési járadékra
száma
jogosultak
év
fő
fő
%
2008
12
2009
9
2010
8
2011
4
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3
2
1
0

25,0%
22,2%
12,5%
0,0%

Az álláskeresési járadéknál is hasonló tendencia figyelhető meg, mint az előző táblánál, azzal a kivétellel,
hogy 2008-ban egy „nagyfokú kiugrás” mutatkozik. Ez abból adódik, hogy a 2008-tól már beindultak a
különböző közcélú foglalkoztatás keretében működő munkaprogramok, ezért feltételezhető, hogy ennek
köszönhetően a 2009-es évben ezek az emberek már az előző évi munkaviszonyuk alapján ismét jogosulttá
válhattak az ellátásra

Rendszeres szociális segélyre jogosult:
a) aki egészségkárosodott személynek minősül, vagy
b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti, vagy
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére
tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban,
terhességi-gyermekágyi segélyben- és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben,
illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, vagy
d) a települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult személyek családi
körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát
megállapították, és nem jogosult rendszeres szociális segélyre. Az állami foglalkoztatási szervnél kéri
álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét és együttműködik az őt nyilvántartó munkaügyi
kirendeltséggel.
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3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesítettek száma
rendszeres szociális
segélyben részesülők

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatás (álláskeresési
támogatás)

év
fő

15-64 évesek %ában

fő

2008 0
0
0
2009 0
0
1
2010 0
0
0
2011 0
0
1
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

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

0
1%
0
1%

0
0
0
0

Azoknak a száma,
akiktől helyi
önkormányzati
rendelet alapján
megvonták a
támogatást

0
0
0
0

A táblázatban rögzített adatok az év végi állapotot mutatja, mely eltér az átlagos foglalkoztatási
támogatásban részesülők számától.
A munkanélküli közfoglalkoztatásba történő bevonása után
munkanélküli járadékra lesz jogosult, amennyiben már rendelkezik járadékra jogosító idővel. Munkanélküli
járadék megszűnése után (általában 1 – 1,5 hónap) ismételten foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesül. Az önkormányzat nyilvántartása alapján éves átlagban 2-3 fő jogosult a támogatásra.

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.
Veszprém megye lakásállományának 15%-a 1990 után épült. Az utóbbi évtizedekben több generáció
együttélése kevésbé jellemző, mint korábban. A népesség öregedésével párhuzamosan egyre több olyan
lakás van, amelyben csak közép- vagy időskorúak élnek. A megye lakásinak egyre nagyobb hányada
csatlakozik közcsatorna-hálózathoz: míg 1980-ban a lakott lakások mindössze 36, 2001-ben 60, addig 2011ben már 87%-a csatornával ellátott volt.
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Balatonrendesen a 2011-es adatok szerint az ingatlanok 98 % csatornával ellátott. Az elmúlt 5 éves
időszakot nézve a lakásállomány növekedését tapasztalhatjuk. Megfigyelhető, hogy a lakásállomány
bővülése nagyobb, mint a lakosságszám növekedése. A 2008-tól begyűrűző gazdasági válság a
lakásépítések esetében is érezteti hatását.
3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

év

összes
lakásállomány
(db)

bérlakás
állomány (db)

szociális
lakásállomány
(db)

egyéb lakáscélra
használt nem
lakáscélú
ingatlanok (db)

ebből elégtelen lakhatási
körülményeket biztosító
lakások száma
2008

66

0

0

0

0

2009

70

0

0

0

0

2010

72

0

0

0

0

2011

74

0

0

0

0

A balatonrendesi lakosok saját tulajdonú családi házakban élnek. A településen bérlakás vagy szociális
lakásállomány nincs, de erre igény sem mutatkozik. A településen veszélyeztetett lakhatási helyzet,
hajléktalanság nincs.
a) lakhatást segítő támogatások
A helyi lakosok rászorultságtól függően lakásfenntartási támogatást igényelhetnek. A gazdasági válság
hatására egyre több családnak jelent gondot a magas rezsi költségek. Munkahelyek szűntek meg.
Megfigyelhető, hogy az önkormányzattól csak akkor kérnek segélyt, ha megélhetésük már veszélyeztetve
van. Jellemzően, növekedést mutat. Amennyiben új munkalehetőséget találnak, a támogatás
megszüntetését kérik. Adósságcsökkentő támogatásról nem alkotott rendeletet az önkormányzat.

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők
év

lakásfenntartási támogatásban
részesítettek száma

adósságcsökkentési
támogatásban részesülők
száma

2008

4

0

2009

3

0

2010

6

0

2011

6

0
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A számok ugrásszerű megnövekedésének az oka a jogszabályi háttér megváltozására vezethető vissza. A
Szociális törvény (Szt.) kiszélesíti az igénybe vétel lehetőségét, magasabb jövedelmi határt állapít meg, így
számszakilag többen részesülhettek a kedvezményben. Megjegyzendő, hogy más – a lakhatást támogató –
ellátási formák viszont ezzel a kiszélesedő támogatási formával egy időben megszűntek. Az Szt. értelmében
a gázár-támogatás megszűnt (egyedül a nagycsaládosok kedvezménye maradt meg). A törvényalkotó
szándéka, hogy a lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételéül szabott jövedelmi küszöbérték
megemelése, részben kompenzálja is a gázár-támogatás elveszítését, de csak részben, hiszen a
lakásfenntartási támogatás összege jóval alacsonyabb, mint a korábbi gázár-támogatás.

b) eladósodottság
A devizahitelnek több család is áldozatul esett, bár a felelőtlenség sem zárható ki némelyik esetben. Arról
tudomásunk nincs, hogy végrehajtást követően az adósnak el kellett volna adnia a családi házát. Az
önkormányzatnak arra forrása nincs, hogy vásárlással bérleti jogviszonyt létesítsen a tulajdonossal.

c) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés
bemutatása
A település központi belterületén minden közmű (víz, csatorna, villany, gáz és telefon) rendelkezésre áll.
Emellett az internet és kábeltelevízió szolgáltatás lehetősége is biztosított. A külterületi ingatlanokon a víz
és villany egyes részeken gáz-szolgáltatás is rendelkezésre áll. A csatornára való rákötés a belterület
központi településrészen közel 98 %-os. A lakások nagy részében a gáz- és a hagyományos, elsősorban a
fatüzelés a jellemző. Pontos adat nincs rá, de a lakások többsége központi fűtéssel van ellátva.
A központi belterületi úthálózat nagyrészt burkolt, jelentős részében megfelelő.
A településen falugondnoki szolgálat nem működik.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Balatonrendes községben telepen vagy szegregátumban élők nincsenek, így ilyen jellegű társadalmi
problémákkal és veszélyeztetett területtel a helyi esélyegyenlőségi programban nem kell foglalkozni.
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Az 1997.évi CLIV. egészségügyi törvény alapján elő kell segíteni az egyén és ez által a lakosság egészségi
állapotának javulását, az egészséget befolyásoló feltétel- és eszközrendszer, valamint az annak
kialakításában közreműködők feladatainak meghatározásával. A lakosság számára az esélyegyenlőségének
megteremtéséhez az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítani kell. Meg kell teremteni
annak feltételeit, hogy minden beteg megőrizhesse emberi méltóságát és önazonosságát, önrendelkezési
és minden egyéb joga csorbítatlan maradjon.
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
 a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
 a fogorvosi alapellátásról,
 az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
 a védőnői ellátásról,
 az iskola-egészségügyi ellátásról.
A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik
 a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
 biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását,
 folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és
ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a
hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések
meghozatalát,
 együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló
egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket.
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják.
A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított
ellátásokat.


Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi
segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások,
támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás.



Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó
intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény,
az egyéb speciális szociális intézmény.



Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a
társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi
pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és
biztosítása, a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a
gyógyító-megelőző ellátás, a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és
egyéb szükségletek kielégítése során.



Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi
intézmények használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb
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kockázattal
járó
gyógykezelésben,
(szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát.

valamint

betegségmegelőző

programokban

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
A településen a felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgáltatást Révfülöp és Ábrahámhegy községekkel
közös praxis keretében Dr. Németh Csaba háziorvossal kötött megállapodás alapján biztosítjuk. A szakorvosi
ellátást igénylő betegeket a háziorvos a tapolcai, ajkai esetleg a veszprémi szakorvosi rendelőintézetbe
utalja. Az orvosi rendelő részben akadálymentesített.

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
Felnőttek és gyermekek
részére tervezett
év
háziorvosi szolgálatok
száma
2008

1

2009
1
2010
1
2011
1
2012
1
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma

házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

év

Betöltetlen felnőtt háziorvosi praxis/ok
száma

Háziorvos által ellátott személyek száma

2008

0

n.a.

2009

0

n.a.

2010

0

n.a.

2011

0

n.a.

Szociális alapszolgáltatást, mint az étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, közösségi ellátásokat,
az önkormányzat Tapolca Környéke Kistérségi Társulás útján biztosítja.
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokat nyújtó intézmények (ápolást, gondozást
nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény és egyéb
speciális ellátást nyújtó intézmény) a településen nincs.

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: alanyi jogon, normatív alapon,
méltányossági alapon. A vizsgált időszakban csökkenés mutatkozik, mivel a felülvizsgálatok során a
jogszabályi változás miatt erre a támogatásra egyre kevesebben lettek jogosultak.
33

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
év

közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2008

4

2009
2010
2011
Forrás: TeIR, KSH Tstar

3
1
1

Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére
biztosított anyagi hozzájárulás. Az átlagéletkor emelkedésével, és egy súlyosabb betegség bekövetkeztével
a családban való gondozás a beteg és a család számára is megnyugtatóbb. Láthatjuk, hogy az ápolási díjban
részesülők száma jelentős mértékben nem változott. Az ápolási díj megszűnése legtöbb esetben a
gondozott halála miatt történik. Az átlagéletkor emelkedésével azonban új személyek lesznek jogosultak.
2013. január 1-jétől a járási hivatal hatáskörébe került a súlyosan fogyatékos személy ápolására tekintettel
megállapítható ápolási díj. Amennyiben a hozzátartozó normatív alapon nem jogosult ápolási díjra, az
önkormányzat méltányosságból megállapíthat.
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
ápolási díjban részesítettek
év
száma
2008
2009
2010
2011
Forrás: TeIR, KSH Tstar

0
0
0
0
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b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
A helyben igénybe vehető megelőző szűrővizsgálatok közül az évenként ismétlődő tüdőszűrést említhetjük
csak meg. Egyéb szűrővizsgálatokra Tapolcán, Veszprémben vagy Zalaegerszegen van lehetőség.
Amennyiben a szűrővizsgálat egy korcsoporthoz tartozik, az önkormányzat segítséget biztosít a csoportos
eljutáshoz a lakosság részére.

c) sportprogramokhoz való hozzáférés
Elsősorban a szabadban végezhető sportolás biztosított. Az önkormányzatnak, sportprogramok
rendezéséhez megfelelő területe nincs. A csodálatos túrákra, kirándulásokra a Káli-medence ad
lehetőséget.
Az önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő
bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
Balatonrendes község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1.potn és az 53. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatában foglaltaknak megfelelően az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselőtestületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli. A képviselő testület tagjainak száma 5
fő, és éves munkaterv szerint ülésezik. Az ülés napirendjére tekintettel nyilvános-, zárt-, rendkívüli és
ünnepi ülés, valamint évente egy alkalommal nyilvános ülés keretében közmeghallgatást tart. Az ülésekre, a
napirendi pontok érintettjei meghívást kapnak. A település lakossága a hirdetőtáblákra kifüggesztett
meghívóból és a település honlapjáról értesülhetnek az ülés időpontjáról és napirendi pontjairól.
A község közösségi életének elsődleges színtere a Művelődési ház. A rendezvényeket jellemzően a
települési önkormányzat rendezi.
A művelődési házban könyvtár és internetpont működik. A civil szervezetek aktívan részt vesznek a
település életében, sokszínű tevékenységeikkel Balatonrendes fejlődéséhez járulnak hozzá. Az
Önkormányzat gondot fordít arra, hogy az állampolgárokat, a településen élő „szellemi tőkét” bevonja a
község társadalmi életébe. Segíti a művészeti csoportok bemutatkozását.
Civil szervezetek, akik a település életében aktívan részt vesznek:
- Nők a Balatonért Egyesület helyi csoportja
- Rozmaring Ág Balatonrendes Jövőjéért Egyesület
A helyi kötelező közszolgáltatási feladatok megszervezése, a humán szolgáltatások, a szociális és
gyermekjóléti ellátások, a település üzemeltetési feladatai, a közterületek tisztántartása biztosított. A
közszolgáltatások esetében folyamatos cél az ellátás minőségének további javítása, a szolgáltatási biztonság
megteremtése, illetve fenntartása, az érintett szolgáltatások megfizethetősége, egyben a közszolgáltatások
fenntartása.
Azok számára, akiknek otthonában nincs internet hozzáférés, a Művelődési házon belül a könyvtárban
vehetik igénybe ezt a szolgáltatást.
A településen etnikai konfliktusok nem léteznek, így azok kezelésére nincs szükség.
A közösségi terek akadálymentesítés részben történt meg.
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3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal
A településen roma nemzetiségű család nem él, nemzetiségi önkormányzat nincs.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A munkanélküliség és elhelyezkedési gondok,
magas a tartós munkanélküliek és a munkanélküli
ellátásokra már nem jogosult munkanélküliek
száma.
A digitális írástudás hiánya akadályozza a
munkanélküliek munkaerő-piacon történő
elhelyezkedést.

Tanácsadás, figyelemfelhívás az önkormányzat általi
közfoglalkoztatásba történő bevonás
lehetőségeiről.

A külterületen lévő hiányzó közszolgáltatások,
közművek biztosítása.
Romló egészségügyi állapot

Közművek kiépítése

Képzések bővítése a munkanélküliek körében.

Egészségtudatos nevelés, megelőző
szűrővizsgálatok
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a gyermeki jogokat
szabályozó 6. §-a szerint minden gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét
biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a
társadalomba való beilleszkedéséhez, önálló életvitelének megteremtéséhez. Joga van arra, hogy a
fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, az egészségére káros szerek elleni védelemben
részesüljön. A Gyvt. 17 § (3) bekezdése alapján a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése
érdekében történő együttműködési és kölcsönös tájékoztatási kötelezettség is kiemelten fontos.
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely
a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki
egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését. A szolgáltatás elvi alapjai, működésére vonatkozó szabályozók jogszabályi kereteit a Gyvt.,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet adják. A
gyermekjóléti szolgáltatást az adott fenntartó (önkormányzat, kistérségi társulás, egyház, civil szervezet,
stb.) gyermekjóléti szolgálat által biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének jelentős része eléri
az adott település valamennyi gyermekét, szolgáltató és megelőző funkcióval bír. Tevékenységét
összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel szervezési,
szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. A gyermekjóléti szolgálat az általa ellátott településrészen,
településen figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 éves gyermek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét.
Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése,
d) az otthonteremtési támogatás,
e) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás.
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
b) a gyermekek napközbeni ellátása,
c) a gyermekek átmeneti gondozása.
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
a) az otthont nyújtó ellátás,
b) az utógondozói ellátás,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a) a védelembe vétel,
b) a családba fogadás,
c) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
d) az átmeneti nevelésbe vétel,
e) a tartós nevelésbe vétel,
f) a nevelési felügyelet elrendelése,
g) az utógondozás elrendelése,
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Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során adatok
kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak:
a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és személyek
b) a fővárosi főjegyző,
c) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény fenntartója,
vezetője,
d) a helyettes szülő, nevelőszülő,
e) a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának orvoslása érdekében feltétlenül
szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátott jogi képviselő,
f) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
g) a gyermekvédelmi szakértői bizottság.

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
2011-ben a településen
 kiskorúak száma - 0-14 éves korúak - 16 fő
 fiatalkorúak száma - 15 - 18 éves korúak - 2 fő
Gyermekjóléti szolgálat biztosítása a Tapolca Környéki Többcélú Társuláson keresztül biztosított. A
családgondozó heti egy alkalommal tart ügyfélfogadást a településen.
A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a Központ észlelő és jelzőrendszert működtet,
melynek keretében kezdeményezik, szervezik és összehangolják az érintett személyek és szervezetek
részvételét, annak érdekében, hogy a gyermekeket általában veszélyeztető okokat feltárják, és egyes
gyermekek veszélyeztetettségét időben felismerjék. A rendszeres jelző team megbeszélések az oktatásinevelési intézmények ifjúságvédelmi felelősei, a védőnők, a Rendőrség munkatársa és az önkormányzat
képviselőjének részvételével zajlanak.

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete
A gyermekvédelem egyik fontos célkitűzése, hogy a lehető legkevesebb gyermeket érintően kerüljön sor
hatósági intézkedésre. Fontos, hogy – amennyiben lehetőség van rá – elsősorban az alapellátás keretében
történjék a problémák megoldása, és csak a jogszabályban meghatározott veszélyeztetettség fennállása
esetén vegyék a gyermekeket védelembe.
A településen védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek nincsenek.

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, illetve a
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX.10.)Kormányrendelet szabályozza a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény elbírálásának, illetve
megállapításának feltételeit. Ez az ellátási forma a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső havi
jövedelem összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítható meg.
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

év

2008
2009
2010
2011

Rendszeres
Ebből tartósan
gyermekvédelmi
beteg
kedvezményben
fogyatékos
részesítettek
gyermekek
száma
száma
2
1
1
3

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

Kiegészítő
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek száma

Ebből tartósan
beteg
fogyatékos
gyermekek
száma

Rendkívüli
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek száma

0
0
0
0

0
0
0
0

3
0
0
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya
Az önkormányzat – saját hatáskörében – olyan helyi juttatások megállapítására is jogosult, melyet törvény
nem ír kötelező feladatként elő számára. Balatonrendes Önkormányzata az 1997. évi XXXI. törvény
felhatalmazása alapján külön támogatást nem állapított meg a gyermekes családoknak. Amennyiben erre
igény mutatkozna, az önkormányzat kész arra, hogy lehetőségeit mérlegelve támogatási formát állapítson
meg.
Ez a juttatási forma is a rendszeres gyermekvédelmi támogatások jogosultságához kötődik.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
A településen általános iskola nem működik. A gyermekek a Badacsonytomaji és a Révfülöpi Általános
Iskolába járnak.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek a településen nem élnek.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A településen nem él szegregált, telepszerű lakókörnyezetben sem gyermek, sem felnőtt.

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)
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Balatonrendes Önkormányzat, a Révfülöp Nagyközség és Ábrahámhegy Község Önkormányzataival közösen
biztosítja a védőnői szolgálatot.
A védőnő Révfülöpön látja el a tanácsadást, de havonta, de igény esetén sűrűbben is felkeresi a családokat,
figyelemmel kísérve a gyermekek egészségi állapotát, körülményeit. A védőnő Ábrahámhegy, Révfülöp és
Balatonrendes településeket látja el, így egy védőnő elegendő a feladat ellátására.

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
A településen a gyermekorvosi ellátást a felnőttorvosi ellátással közösen dr. Németh Csaba háziorvos látja
el.
c) 0-7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok
A 0- 7 éves korosztályból speciális fejlesztésre szoruló gyermekek ellátása megoldott, a logopédiai fejlesztő
foglalkozások az adott iskolákban és óvodákban történnek, ahol szakképzett szakember segít. Amennyiben
az óvodákban és iskolákban nincs megfelelő (speciális ellátások) lehetőség, a korai fejlesztés, és a
rehabilitációra szoruló gyermekeket Tapolcára, vagy Veszprémbe vihetik szüleik.

d) gyermekjóléti alapellátás
A hatályos jogi szabályozás alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális
személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a
gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából
kiemelt gyermek visszahelyezését. A szolgáltatás elvi alapjai, működésére vonatkozó szabályzók jogszabályi
kereteit a Gyvt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet
adják.
A gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzat gyermekjóléti szolgálat által biztosítja. A gyermekjóléti
szolgálat tevékenységének jelentős része eléri az adott település valamennyi gyermekét, szolgáltató és
megelőző funkcióval bír. Tevékenységét összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelésioktatási intézményekkel.
A gyermekjóléti szolgálatban végzett gondozás alapja a családgondozás, a gyermek veszélyeztetettségének
megszüntetésére irányuló tevékenység, melyet személyes segítő kapcsolat keretében, a gyermekkel és
családjával végzett szociális munkával, a gyermek problémáinak rendezésére, a családban jelentkező
zavarok ellensúlyozására végez a szolgálat családgondozója.
A gondozás a következő tevékenységekből áll:
- információnyújtás
- tanácsadás
- környezettanulmány készítés
- hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás
- közvetítés másszolgáltatók felé
- segítő beszélgetés
- családgondozás
- javaslattétel más gyermekvédelmi intézkedésre
- védelembe vétel
- szakellátott gyermek családjánal gondozása
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-

utógondozás
örökbefogadással kapcsolatos feladatok
adminisztráció

e) gyermekvédelem
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény alapján a gyermeknek joga
van
 a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét
biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez.
 segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének
kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való
beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.
 a fogyatékos vagy tartósan betegség esetén a fejlődését és személyisége kibontakozását
segítő különleges ellátáshoz,
 a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros
szerek ellen védelemben részesüljön,
 emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással - fizikai, szexuális vagy lelki
erőszakkal -, az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez. A
gyermek nem vethető alá kínzásnak, testi fenyítésnek és más kegyetlen, embertelen vagy
megalázó büntetésnek, illetve bánásmódnak
Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek joga van
 származása, vér szerinti családja megismeréséhez és - a vér szerinti család beleegyezése
mellett - a kapcsolattartáshoz.
 mindkét szülőjével kapcsolatot tartson abban az esetben is, ha a szülők különböző
államokban élnek.

A gyermek szüleitől vagy más hozzátartozóitól csak saját érdekében, törvényben meghatározott esetekben
és módon választható el. A gyermeket kizárólag anyagi okból fennálló veszélyeztetettség miatt nem szabad
családjától elválasztani. A gyermeknek joga van - örökbefogadó családban vagy más, családot pótló ellátás
formájában - a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez.
Ha egy kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése veszélybe kerül, az önkormányzat
jegyzője védelembe veszi a gyermeket. Településünkön védelembe vett gyermek nincs.

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
A képviselő-testület önkormányzati rendeletében szabályozza a gyermeke védelmére vonatkozó
ellátásokat. A kifejezetten krízis helyzetben lévők számára rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, illetve
átmeneti segélyt biztosít. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen, rendkívüli gyermekvédelmi
támogatáson túl, a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek gyermekétkeztetéséhez történő
hozzáférést biztosít.
A településen anyaotthon, családok átmeneti otthona nem működik. E szolgáltatást a Tapolca melletti
Taliándörögdön a Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthonában vehető igénybe.
Maximum 12 hónapra (indokolt esetben hosszabbítható) biztosítanak szállást. Felnőtteknek önellátással,
gyermekek részére teljes ellátással, napi ötszöri étkezés biztosítása mellett.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
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Egészségfejlesztés, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés a helyi lehetőségekhez
mérten biztosított. A településen biztonságos játszótér nem található.

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei)
Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a fenntartó az óvodában a gyermekek számára
az óvodai nevelési napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést.

i)

hátrányos megkülönböztetés,
szolgáltatások nyújtásakor

az

egyenlő

bánásmód

követelményének

megsértése

a

A településen hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor nem volt.

j)

pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek
keretein belül

Az önkormányzat szem előtt tartja az esélyegyenlőségi célcsoportok, így a gyermekek a valós igényeit és
szükségleteit, valamint törekszik arra, hogy a hátrányos helyzetben lévő gyermekek élethelyzetéből fakadó
hátrányait kompenzálja. Fontos számunkra, hogy a gyermekek egyenlő esélyekkel jussanak hozzá
valamennyi szolgáltatásunkhoz.

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
A településen bölcsőde, óvoda és általános iskola nincs. A gyermekek a szülők választása alapján az óvodai
ellátást és az általános iskolai ellátást a révfülöpi vagy badacsonytomaji intézményben vehetik igénybe. A
gyermekek szállításáról iskolabusz formában gondoskodunk.

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési
megjelenése az intézkedési tervben.

lehetőségek meghatározása,

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
Szabványnak nem megfelelő játszótéri játékok

fejlesztési lehetőségek
új játszótér kialakítása
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez:
Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a
férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog
tekintetében.
A Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a
munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén történő
végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv,
A Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális
biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról,
A Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról.
A nők és férfiak egyenjogúak, egyenlő jogok illetik meg őket minden polgári, politikai, gazdasági, szociális,
kulturális jog tekintetében, egyenlő bánásmód illeti meg őket a munkavállalás, szakképzés, előmeneteli
lehetőségek, valamint a munkafeltételek terén, a szociális biztonság területén.
A munkaviszonnyal, a munka díjazásával kapcsolatban érvényesülnie kell az egyenlő bánásmódnak. A nők
tekintetében figyelemmel kell lenni a védett tulajdonságokra: nem, családi állapot, anyaság, és terhesség
tekintetében.
A helyzetelemzés készítésének időpontjában csak kevés adattal rendelkezünk a gender szempontok és
problémák tekintetében.

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

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

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

év
férfiak

nők

2008
47
35
2009
40
31
2010
42
34
2011
43
33
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

férfiak

nők

férfiak

nők

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

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

4
4
3
0

8
5
5
4
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A táblázat szerint a gazdasági világválság begyűrűzésével megnőtt munkanélküliek száma nagyobb
mértékben érintette a nőket, mint a férfiakat. A számadatok változásait befolyásolja egyrészt, hogy hányan
kerülnek be a munkavállalók körébe azzal, hogy elérik az adott életkort, illetve, hogy hányan kerülnek ki
onnét a nyugdíjkorhatár elérésével. A munkanélküliek számának csökkenése kapcsán elmondható, hogy
egyrészt a csökkenés oka az, hogy a közcélú foglalkoztatás számának emelkedésével csökkent a
munkanélküliek száma a statisztikai adatok alapján. Bár azért azt ne felejtsük, hogy ez nem az a fajta
munkavállalás, mely hosszútávon életcél lehet a családokat fenntartó munkakereső emberek számára.
Jelenleg azonban olyan nagy a munkanélküliség a környező településeken, hogy az emberek az évek alatt
beletörődtek ebbe, és már annak is nagyon örülnek, ha nettó 35 000 Ft-ért az önkormányzat tudja őket
foglalkoztatni pár hónapig. Jelenleg a hosszú távú közfoglalkoztatás időtartama két hónap!
Balatonrendesen a táblázat adatai alapján, a különbség nem számottevő.
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A településen a felnőttképzés és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások nincsenek. Jellemzően a járás
székhelyén, Tapolcán a Batsányi János Gimnázium és a Széchenyi István Szakképző Iskola készíti fel a 10.
osztályos szakiskolai végzettséggel és szakmával is rendelkezőket az érettségi vizsgára.
Mihály Dénes Szakképző Iskolában informatika és pénzügyi ismeretekből kínálnak OKJ-s képzéseket.
Az informatikai képzés főképpen a férfiak, míg a pénzügyi képzéseket a nők veszik jobban igénybe.

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési esélyei kisebbek, mint a férfiaké. Ez a fizikai adottságok,
és ezen esetekben inkább a kétkezi munkalehetőségek miatt van így. Balatonrendesen az
idegenforgalomban biztosított az alacsony iskolázottságú nők elhelyezkedése.
Hangsúlyt kell fektetni az alacsony iskolai, vagy képzettséggel nem rendelkező nők képzésére és
foglalkoztatottságára, a munkaerő-piac igényeinek megfelelően, helyi sajátosságoknak megfelelően. Erre
tekintettel az önkormányzat a közfoglalkoztatásban megjelenő szakképzettséggel nem rendelkező nők
képesítésére hangsúlyt fektet, úgy, hogy, amennyiben arra lehetőség van, és a foglalkoztatott is partner
benne, bevonja őket a Munkaügyi Központ által indított valamelyik, hasznosítható képzésbe.

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nehezen vizsgálható jelenség, megmutatkozhat a
munkára való jelentkezéskor (ha a munkakör betöltésére mindkét nem képviselője alkalmas, azonos
kvalitásokkal rendelkeznek, a munkáltató mégsem szeretne nőt alkalmazni), az azonos munkáért járó eltérő
bérezésben, vagy az előmeneteli lehetőségek szűkösségében (üvegplafon-jelenség). A vizsgálat azt kutatja,
hogy hány esetben tettek panaszt a településen hátrányos megkülönböztetés miatt. A diszkriminációs
gyakorlat visszaszorítása szempontjából fontos a foglalkoztatási viszonyok ellenőrzése, szükség esetén az
Egyenlő Bánásmód Hatóság bevonása, a tájékoztató kampányok, vagy a területtel foglalkozó társadalmi
szervezetekkel történő együttműködés.
Akár elismerjük, akár nem, az országos tendencia, hogy a nők hátrányos helyzetbe kerülnek
elhelyezkedésük tekintetében. Van-e gyermeke, ha van, betegeskedhet, ha nincs, mikor szeretne? Ezek
természetesen nem mindig kerülnek kimondásra, de mondjuk meg őszintén, több jelentkező esetén
nagymértékben befolyásolja a munkaerő kiválasztását. Vannak olyan szakmák, ahol a nők kerülnek
többségbe, bár ez nagyban függ attól, hogy már a képzésekre is javarészt nők jelentkeznek. Gondolok itt az
óvónőkre, pedagógusokra, közszférában dolgozókra. Az országos felmérések is azt mutatják, hogy a nők
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gyakran hátrányos helyzetbe kerülnek az elhelyezkedés tekintetében. Felvételük során mérlegelik családi
állapotukat, gyermekeik életkorát, gyermekvállalási szándékukat.
Bérkülönbségekre vonatkozóan hiteles adataink nincsenek.
A nőkkel szembeni hátrányos
megkülönböztetéssel kapcsolatos eljárásra adatot a vizsgált időszakra nem találtunk.
A demográfiai és közszolgáltatási adatok vizsgálatából megállapítható, hogy a település
összlakosságszámának 49%-a nő (83 fő), a női lakosok 42 %-a 18-59 éves tehát aktív korú (35 fő).
A statisztikai adatok alapján az aktív korúak közül 4 nő regisztrált munkanélküli.
Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak
 a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények,
 a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya,
 a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt.
A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel. Az
anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz szükséges
ledolgozott munkaidőt.

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei,
családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő,
családbarát munkahelyi megoldások stb.)
A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott napközbeni
ellátásokhoz történő hozzáférés, így e ponton belül szükséges a hozzáférés feltételeinek vizsgálata.
A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően – különösen
bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy házi
gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban, valamint óvodában, iskolában.
Bölcsőde
A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és
nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje
alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és
gondozható a bölcsődében.
Családi napközi
A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az
iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit
vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem közoktatási célú
ellátása. A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali
felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást.
Családi gyermekfelügyelet
A gyermekek napközbeni ellátásaként családi gyermekfelügyelet biztosítható az ellátást nyújtó saját
otthonában. A családi gyermekfelügyelet a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak
megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és étkeztetést. A családi gyermekfelügyelet keretében
két évestől négy éves korig gondozható gyermek.
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Házi gyermekfelügyelet
A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más törvényes
képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali
intézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt) és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem vagy
csak részben tudja megoldani.
Alternatív napközbeni ellátás
Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott, - a szülő
és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valamint egyéb szabadidős és
prevenciós szolgáltatás,- a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára
biztosított nappali felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés, feltéve, ha a működtető
rendelkezik az ehhez szükséges – külön jogszabályban meghatározott – személyi és tárgyi feltételekkel.
Óvoda
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti
azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy
minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett
településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Általános iskola
Az Nkntv. értelmében 2013. szeptember 1-étől az általános iskolában 16 óráig kell megszervezni a tanórai
és tanórán kívüli foglalkozásokat. A törvény 4. §-ának 4. pontjában rögzíti továbbá az egész napos iskola
fogalmát, mely olyan iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a délelőtti és délutáni
időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg.
Felmerül kérdésként, hogy gyesről, gyedről a munkába visszatérő szülők munkahelyei milyen mértékben
veszik figyelembe a munkavállaló szülői feladatait, biztosítanak-e számukra rugalmasabb munkaidőt, egyéb
könnyítéseket.
A településen bölcsőde óvoda és általános iskola nincs. Azonban a település, társulás formájában biztosítja
a szülőknek a gyermekeik napközbeni ellátását a badacsonytomaji vagy a révfülöpi óvodában vagy általános
iskolában. Bölcsődei ellátást azonban csak a 16 km-re lévő Tapolcán lehet igénybe venni. Hátrányos
helyzetet jelent nyilvánvalóan az, hogy a 3,5 km-re lévő másik településre kell utaztatni a gyermekeket. A
gyermekek szállításáról iskolabusz formában gondoskodunk. Az iskolabusz reggel és délután, két
időpontban szállítja a gyermekeket.
A településen élő nők részére egyrészt tehát biztosított gyermekeik napközbeni ellátása, felügyelete, mind
óvodai és iskolai szinten egyaránt. Másrészről a három műszakos rendben való elhelyezkedés kisgyermekek
mellett szinte lehetetlen. Mégis esetenként a nagymérvű munkanélküliség rákényszeríti az embereket arra,
hogy ezt a megoldást válasszák, hiszen sok esetben az múlik ezen, hogy tud - e ennivalót tenni naponta az
asztalra a család, ki tudja-e fizetni a rezsiköltségeket. Itt a megoldást általában az szokta jelenteni, hogy
vagy a nagyszülők, vagy a rokonság, szomszédok besegítenek a gyermekek körüli teendőkbe azon napokon,
mikor az édesanya később ér haza, esti, éjszakai műszakban dolgozik. Ami egyrészről hátrány a
kistelepülésen /távolságok, nem helyben érhetők el az ellátások, munkahelyek/ az a másik oldalról előny,
hiszen kis közösség révén mindenki ismer mindenkit, nagyobb a közösség összetartó ereje, könnyebben
oldhatók meg ezek a problémák, mint egy nagyvárosban, ahol nem ilyen szorosak az emberek közötti
kapcsolatok.
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A védőnői szolgálat hatékony működése a gyermek és az anya védelmét szolgálja. A családtervezéssel,
gyermekvállalással kapcsolatos ismeretek átadása megfelelő. Balatonrendesen önálló védőnői körzet nincs,
a körzet kialakítása során Balatonrendes a Révfülöpi védőnői körzethez tartozik. Az 5.3 táblázatot csak
Balatonrendesre értelmezni nem lehet. A védőnőre jutó 0 – 3 év közötti gyermeke számának
megállapításához szükséges lenne a körzethez tartozó Révfülöpön és Ábrahámhegyen élő gyermekek
számát is figyelembe venni.

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

védőnők száma

0-3 év közötti
gyermekek száma

átlagos gyermekszám
védőnőnként

2008

1

2

n.a.

3

n.a.

3

n.a.

3

n.a.

2009
1
2010
1
2011
1
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

Ezen adatok is tükrözik az országos tendenciát, mely szerint évről-évre kevesebb gyermek születik. A
családok, akik neveltek már egy-két gyermeket, a válság és a munkanélküliség állandósulásával, az
életszínvonal csökkenésével párhuzamosan egyre kevésbé mernek felvállalni még egy gyermeket. Másrészt
szintén országos jelenség az is, hogy egyre később szülnek a nők, melynek oka lehet egyrészt az iskolai
végzettségek megszerzése, az egzisztencia megteremtése, másrészt, hogy a jelen bizonytalan helyzetben
nem, vagy nagyon nehezen tudnak biztos hátteret biztosítani a fiatalok a születendő gyermeküknek.
Balatonrendesen valószínűsíthetően oka lehet ennek az is, hogy – bár a település mindent megtesz annak
érdekében, hogy itt tartsa a fiatalokat - a nagymérvű munkanélküliség egy részüket arra kényszeríti, hogy
nagyvárosokban, vagy külföldön vállaljanak munkát, ezáltal hosszabb távon ott is telepednek le.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók közötti
erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. tv. és a Büntető törvénykönyv tartalmazza.
A családon belüli erőszakról nincs önálló tényállás, a párkapcsolati erőszakra jelenleg a Büntető
törvénykönyv különböző tényállásai vonatkoznak, ld. testi sértés, zaklatás, távoltartás. A nők elleni erőszak
különböző formáira, vagy ugyanezeknek nem a párkapcsolaton belül megnyilvánuló formáira (pl. szexuális
jellegű visszaélések) is a Büntető törvénykönyv releváns paragrafusai vonatkoznak. A zaklatás, szexuális
vagy családon belüli erőszak miatt történt rendőrségi feljelentések száma alulmarad a tényleges esetek
számától.
Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő erőszakos
cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális szolgáltatások, a védőnői
47

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja

hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak
segítségért.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
A településen anyaotthon, családok átmeneti otthona nem működik. E szolgáltatást a Tapolca melletti
Taliándörögdön a Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthonában vehető igénybe.
Maximum 12 hónapra (indokolt esetben hosszabbítható) biztosítanak szállást. Felnőtteknek önellátással,
gyermekek részére teljes ellátással, napi ötszöri étkezés biztosítása mellett.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
A községben nincs olyan helyi szervezet, amely a nők érdekvédelmére alakult volna. A helyi
közéletben, civil szervezetekben, rendezvények lebonyolításában és szervezésében a nők is kiveszik
szerepüket a közéletben. Az önkormányzati képviselők között 3 nő képviselő van.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések
Az azonos jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére nemcsak a női nem
reprezentálása miatt van szükség a politikában, azaz a közügyekről való döntési mechanizmusban, hanem
mert ez szolgálja leginkább a közös érdeket.
Véleményem szerint Balatonrendesen is ugyanazok a társadalmi problémák érintik a nőket, mint országos
szinten. Munkanélküliség, anyagi nehézségek, életszínvonal csökkenése. Van egy olyan vékony réteg
Magyarországon, aki anyagilag nagyon jól él, és minél jobban eltávolodik az egyre inkább lecsúszó
középrétegtől. A kistelepülésen ez nem igazán mutatkozik meg, itt a középréteg alkot egy nagyon vékony
réteget, és a mélyszegénységben élők egyre többen vannak. Ezen csak országos szinten lehetne változtatni,
a gazdasági fellendüléssel, munkahelyek teremtésével. Az önkormányzatok helyzete évről évre nagyobb
mértékben ellehetetlenedik, ma már szinte csak pályázati lehetőségek révén tudnak és próbálnak
előrelépni. A régebben fejlesztésre fordítható összegeket is felemészti a település működésének biztosítása.
Ettől függetlenül a közösség mindent megtesz annak érdekében, hogy itt tartsa a fiatal nemzedéket, hogy a
nőknek és családjaiknak olyan körülményeket biztosítsanak a maguk lehetőségein belül, hogy merjenek
gyermekeket szülni, hiszen Balatonrendes lakossága még nagyon sokáig szeretné ezt a kis közösséget
fenntartani és elkerülni azt, hogy elöregedő faluként lakosságszáma lassan elfogyjon.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása,
megjelenése az intézkedési tervben.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Eltitkolt családon belüli erőszak

Családon belüli erőszak esetén az elérhető segítség
elérhetőségeinek közzététele
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
Tény, hogy soha nem volt annyi idős ember a világon, mint napjainkban. Tény az is, hogy a korcsoporton
belül is nő az arányuk. A társadalmak elöregedése globális problémává lett, különösen a fejlett ipari
térségekben, országokban, így az Európai Unióban és Magyarországon is.
Az idősödéssel párhuzamosan csökken a fiatal korosztályok aránya, az öregedési index egyre
kedvezőtlenebbé válik. A megváltozott helyzet kezelésére ismert nemzetközi szervezetek új időspolitikai
célokat, deklarációkat fogalmaztak meg, amelyeket figyelembe vettek a magyar idősügyi koncepció
megalkotói is.
Paradigmaváltás történt az időspolitikában. A korábbi deficitmodellt – amely főleg a veszteségekre
összpontosított (egészség- és teljesítményromlás) – felváltotta a fejlődésmodell. Ebben az új modellben
előtérbe kerül:
 meglévő képességek megőrzése és fejlesztése
 a széles körű aktivitás
 az eddig nem használt képességek előhívása és
 az új kihívásokra való reagálás képességének kialakítása.
A modell a passzivitás helyett az idős emberek aktivizálását célozza meg. A törekvések arra irányulnak, hogy
az idősek (újra) bevonhatóak legyenek a társadalomba. Fontossá válik a felnőttoktatás, az egész életen át
tartó tanulás (life long learning), és a generációk közötti kapcsolatok javítása. A fejlett társadalmakban –
részben a várható élettartam növekedésének hatására – új értelmet nyert az időssé válás folyamata, és
maga az időskor fogalma.
Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy kit tekintsünk idősnek?
Az Idősügyi Nemzeti Stratégia (2009.) az időskor meghatározásánál több aspektust is figyelembe vesz. Ezek:
 kronológiai életkor (évek száma)
 biológiai életkor (az egészségi állapot függvénye)
 pszichológiai életkor (szubjektív érzés – ki mennyi idősnek érzi magát)
 szociológiai életkor (a társadalom kit mennyire tart idősnek)
Ám az Idősügyi Stratégiában leggyakrabban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) életkor szerinti
felosztását használják, ami három korcsoportot különbözetet meg: idősödők (60-74 évesek), idősek (75-89
évesek) és a nagyon idősek, agg vagy szépkorúak (90 éves és felette). E három csoporthoz tartozó
embereket együttesen nevezzük időseknek.
Fontos feladat, hogy hosszú távon olyan társadalmi és gazdasági környezet kerüljön kialakításra a
településen, amelyben az idősödő és az idős emberek minél tovább meg tudják őrizni aktivitásukat. Fontos,
hogy teret nyerjen egy újfajta szemléletmód, mellyel növelhető az időskor presztízse, és az idősek iránti
szolidaritás.
Ma Magyarországon – egyelőre – az idősek inkább diszkrimináció áldozatai, s nem értékes, integrált,
értékteremtő részei társadalmunknak. Országos, és helyi szinten is megoldandó feladattal állunk szemben.
Kiemelten fontos cél legyen, hogy a településen élő idős emberek megőrizhessék emberi méltóságukat,
önállóságukat és autonómiájukat.

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXI. törvény értelmében a kötelező
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer alapján az időskorú saját jogú nyugdíjra (öregségi nyugdíj,
rehabilitációs járadék) és/vagy hozzátartozói nyugdíjra (özvegyi, árvaellátási, szülői, baleseti, hozzátartozói
nyugellátás, özvegyi járadék) lehet jogosult
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Az 1.2. táblázat adatai alapján, 2011-ben az állandó népesség (152 fő) 26 %-a (35 fő) volt 60 év feletti.
A nyugdíjasok jövedelmi helyzetére vonatkozó konkrét adatok nincsenek. A nyugdíjasok szociális kérelme
elenyésző. Megítélésünk szerint a korábbi évekre jellemzően, háztartásbeliként gyermekek nevelésének
beszámításával vagy nyugellátáshoz szükséges minimális munkaviszony igazolásával szereztek jogosultságot
az ellátásra, azok nyugdíja lényegesen alacsonyabb és szerényebb életvitelt enged meg számukra.
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint
nyugdíjban, nyugdíjszerű
nyugdíjban, nyugdíjszerű
év
ellátásban részesülő férfiak
ellátásban részesülő nők
összes nyugdíjas
száma
száma
2008
2009
2010
2011

27
26
28
27

37
41
39
37

64
67
67
64

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a házasok, és
növekszik az özvegyek száma.
A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze:
 növekszik az átlagéletkor
 magasabb a középkorúak halandósága
 nők hosszabb élettartalma
Az időskorban jellemző megbetegedések – a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrendszeri
megbetegedések, ízületi problémák – mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az idős ember egyedül
marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási képessége csökken.
Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen 70 éves kor fölött jellemzőek a
súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott demencia.

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének
jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély a munkaerő-piacon sajnos csak kismértékben vagy
egyáltalán nincs, kivétel, ha speciális tudással rendelkeznek.

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Balatonrendesen mindenki kertes házban lakik, ahol akad munka bőven, így akinek az egészségi állapota
engedi, a saját szükségletein felül, még a gyermekeiknek is úgy próbálnak segíteni, hogy saját maga
megtermeli a kiskertben a zöldség, gyümölcsféléket.
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c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén
Regisztrált
Tartós
55 év feletti regisztrált
munkanélküliek
munkanélküliek
munkanélküliek száma
év
száma
száma
fő
fő
12
1
2008
9
0
2009
8
1
2010
4
1
2011
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

%
8%
0%
13%
25%

fő
3
3
3
2

55 év feletti tartós
munkanélküliek száma
fő
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

%
-

Hátrányos megkülönböztetést nem tapasztalunk, sőt tudásukkal segítik a fiatalabb korosztályt.

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
Nappali ellátásra helyben nincs lehetőség, erre igény sem mutatkozik. Az idősebb és betegesebb személyek
szívesebben maradnak otthon, és a házi segítségnyújtást veszik igénybe.
Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi
segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.
Időskorúak járadékában részesülő személy a településen nincs.

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális
állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
A házi segítségnyújtás keretében:
 az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában,
 az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,
 a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A közművelődési és egyéb szolgáltatások egy része a település minden állampolgára részére biztosított,
egy része kor alapján az időskorúak részére szerveződik. A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való
foglalkozás megfelelő.
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c) idősek informatikai jártassága
A település időseire nem jellemző az informatikai jártasság, de néhányan már részt vettek a kifejezetten
ennek a korosztálynak szervezett oktatásokon. Aki viszont megkóstolta az internet lehetőségének az ízét, az
tudomásunk szerint rendszeresen használja kapcsolattartásra. Ezek a bátrabb és nyitottabb nyugdíjasok, az
egymás közötti beszélgetésekkel felkelthetik az érdeklődést másokban is, így további programokkal
nagyobb érdeklődésre tarthatnak számot.

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Ide tartoznak az évek óta hagyományosan megrendezett karácsonyi ünnepségek, ahol az idősöket az
óvodások, az iskolások műsorral köszöntenek. Az önkormányzat egy-egy ajándékcsomagot ad át a
nyugdíjasoknak.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
A bűnelkövetők számára leginkább veszélyeztetett
korosztály, gyakrabban válnak áldozatokká.

Az egészségi állapot miatt romló életminőség az
időskorban

fejlesztési lehetőségek
Folyamatos tájékoztatás és figyelemfelhívás a
trükkös csalásokra, azok megelőzésére.
Rendőrséggel, polgárőrséggel közös tájékoztató
tartása.
Tájékoztató előadások, szűrővizsgálatok szervezése.
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
A történelem során eltérő korokban és eltérő helyeken újra és újra előkerült a testi és szellemi hiányokkal,
fejlődési elmaradottsággal született emberekkel való foglalkozás kérdésköre. A XIX század tendenciái újra
kedvezni látszanak annak az egyébként több ezer éves gondolatnak, hogy a sérült emberek olyan teljes jogú
tagjai a társadalomnak, akik a többségi társadalom tagjainak gondoskodására szorulnak. Emberi
méltóságukat mindig, minden körülmények között tiszteletben kell tartani. Nem csak feladatunk, hanem
erkölcsi kötelezettségünk felkarolásuk, és a társadalomba való befogadásuk elősegítése.
A fogyatékosság, a valamiben való akadályozottság számos területen jelentkezhet. A legelterjedtebb
felfogás szerint fogyatékos személy: aki
 érzékszervi (különösen látás- és hallásbéli) és/vagy
 mozgásszervi és/vagy
 testi teljességét és/vagy
 értelmi képességeit
jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően
korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során.
A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv
kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden olyan személy, aki
hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal
együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.
Az Európai Unióban a fogyatékossággal élő emberek valamint a tartós egészségügyi problémákkal küzdők
aránya eléri a 15%-ot. 2001. évi népszámlálási adatok alapján hazánkban a fogyatékkal élők száma 577 000
fő volt, ami az összlakosság 5.7%-át tette ki. A fogyatékkal élők aránya a kor előrehaladtával egyre nő, így a
60 éven felüliek esetében közel 38%. Ez az arányszám nem tartalmazza a krónikus betegségekkel, és más
súlyos egészségügyi problémákkal küzdők számát. A fogyatékosságot leginkább valamilyen tartós betegség
idézi elő (43,3%-ban). A fogyatékos személyek 31,8%-a születése óta szenved fogyatékosságban”
A fogyatékosok társadalmi rétegének túlnyomó részét a mozgássérültek alkotják. A 2001. évi népszámlálás
kategóriái szerint megállapítható, hogy a fogyatékos személyek közül legnagyobb arányt a testi
fogyatékosok és a mozgássérültek képviselik együttesen (43,6%), - ekkor a mozgássérült emberek száma
251 560 volt -, míg az értelmi fogyatékosok aránya megközelítőleg 10%, a vakok és gyengénlátók aránya
14,4%. Az egyéb fogyatékosságban szenvedők aránya az 1990. évi adathoz képest (6,7%) 21,6%-ra
növekedett. Hallás-, beszédzavar-fogyatékosságban kb. 10%-uk szenved.

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékkal élő ember van Magyarországon. A népesség
5,7 százaléka. A népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása: mozgáskorlátozottak aránya 43,6 %,
látássérült 14,4 %, értelmi fogyatékos 9,9 %, hallássérült 10,5 %, egyéb 21,6% (TEIR adatok) A fogyatékos
népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport. Jelentősen emelkedett az egyéb,
pontosan meg nem határozott fogyatékosságban szenvedők aránya.
Ennél a célcsoportnál figyelemmel kell lennünk a település növekvő turisztikai látogatottságára. A Balatonpartra látogatók és a szolgáltatásokat igénybe vevők között valamilyen fogyatékkal élő vendégek is
érkeznek.
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A fogyatékkal élőkre vonatkozóan statisztikai adatok nem adnak teljesen valós képet a fogyatékkal élők
lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. A településen többen is vannak, akik mozgásukban vagy
látásukban egészségkárosodottak. Így az esetleges problémáikat e célcsoporttal szükséges kezelni.
A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. Feladatunk olyan
környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a mindennapi életük
során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és
munkalehetőségek, a kultúra és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is.
A településen fogyatékossággal élő emberek, akik főképpen betegség vagy koruk miatt váltak azzá, a házi
segítségnyújtó segítségét vehetik igénybe.

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
megváltozott munkaképességű személyek
egészségkárosodott személyek szociális
év
ellátásaiban részesülők száma
ellátásaiban részesülők száma
2008

2

n.a.

2009

2

n.a.

2010

2

n.a.

2011
rokkantsági és rehabilitációs ellátott: 4
Forrás: TeIR, KSH Tstar

n.a.

A Statisztikai Hivatal adatai alapján elmondható, hogy a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásában 2008 és 2010 időszakban folyamatosan 2 fő részesült. 2011. január 01-jétől újfajta statisztikai
mutató került bevezetésre, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás. A korábbi évek adataival ez a mutató
sajnos nem vethető össze, mert némileg más az összegyűjtött adatok köre. A Központi Statisztikai Hivatal
adatszolgáltatása alapján 2011.évben 4 fő részesült e ellátási formában.
Az egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban részesülők számáról adattal nem rendelkezünk.
A településen felnőtt korú értelmi fogyatékos és halmozott fogyatékossággal élő személyeket ellátó
intézmény nem működik. E szolgáltatást a Tapolca melletti Lesencetomajon, a Veszprém Megyei
Fogyatékos személyek, Pszichiátriai és szenvedélybetegek Integrált Intézményénél vehető igénybe.
Szolgáltatási egységek:
 fogyatékos személyek otthona
érintettek köre:
középsúlyos értelmi fogyatékos
súlyosan értelmi fogyatékos
gyengénlátó
vak
nagyothalló
siket
enyhe mozgáskorlátozott
közepesen mozgáskorlátozott
súlyosan mozgáskorlátozott
Down-szindróma
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Rett-szindróma
pszichiátriai beteg
skizofrén beteg
beszédfogyatékos
DMP (progresszív izomsorvadás)


pszichiátriai betegek otthona (18 és 40 év között)
érintettek köre:
enyhe értelmi fogyatékos
középsúlyos értelmi fogyatékos



nappali ellátás
érintettek köre:
középsúlyos értelmi fogyatékos
súlyosan értelmi fogyatékos
Down-szindróma

A településen értelmi fogyatékos vagy halmozott fogyatékossággal élő személyről nem tudunk.

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A Kormány megalkotta a rokkantsági nyugdíjrendszer átalakításához kapcsolódó új intézményrendszer
koncepcióját, melynek keretén belül 2012-ben bevezetésre került a megváltozott munkaképességű
személyek új ellátási rendszere.
Kimunkálásra került a komplex minősítés szabályrendszere, megváltozott a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal feladat és hatásköre, valamint létrejöttek a megyei és fővárosi kormányhivatalok önálló
szakigazgatási szerveiként működő, elsőfokú közigazgatási hatósági jogkörrel felruházott rehabilitációs
szakigazgatási szervek.
A régi ellátási típusokat újak váltották fel:
 Rehabilitációs ellátás
 Rokkantsági ellátás
2011. évi CXCI. tv 2. § (1) szerint megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az, akinek az
egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60%-os vagy kisebb mértékű, és aki
a) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított volt,
b) keresőtevékenységet nem végez és
c) rendszeres pénzellátásban nem részesül.
Megváltozott munkaképességű munkavállalók támogatásai:
 Munkahely rehabilitációs célú átalakítása
 Bér- és költségkompenzáció
 Tranzitfoglalkoztatás
 Tartós támogatott foglalkoztatás
 Rehabilitációs kártya: a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának új eszköze. A
rehabilitációs kártyát a rehabilitációs szakigazgatási szervnél kérelem benyújtásával kell igényelni. A
rehabilitációs szakigazgatási szerv a kártyára való jogosultságot ellenőrzi, és a jogosultság fennállása
esetén a kérelmet továbbítja az állami adóhatóság részére.
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Rehabilitációs szakigazgatási szervvel való együttműködéshez kapcsolódó támogatások:
 Munkaközvetítés vagy bértámogatással való elhelyezés
 Munkaerő-piaci képzéseken való részvétel lehetősége
 Vállalkozó válás támogatása
 Szolgáltatások biztosítása (pl.: rehabilitációs tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, motivációs
tréning)
 Mentori szolgáltatás
 Munkáltatók számára nyújtott szolgáltatások
 Egyéb segítő civil szervezetekkel való együttműködés

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
A hatályos jogszabályoknak megfelelően az új beruházások és felújítások akadálymentesített környezet
biztosításával történnek. Ma már kötelezően, jogszabályban előírt az akadálymentesítettség, amelynek
betartatása az építésügyi hatóság feladata. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más
településfejlesztési dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű hozzáférés
szempontrendszere. A település Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve és Településfejlesztési
Koncepció felülvizsgálata során az akadálymentesítésre figyelemmel kell lenni. Sajnos középületeink
akadálymentesítése még nem valósult meg teljes mértékben.

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
A fogyatékos személyek számára a művelődési, kulturális célú létesítmény látogatása biztosított. Az épület
részben akadálymentesített.

c) munkahelyek akadálymentesítettsége
A település egyik legnagyobb munkáltatója az önkormányzat. Az önkormányzat épületében az
akadálymentes közlekedés részben biztosított.

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Önkormányzati feladatként a község kezelésében lévő utak állapotának folyamatos javítása a cél.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Településen fogyatékosok nappali intézménye nincs, de igény sem merült fel.
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f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A szociális ellátások közül a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában 2012-ben 5 fő részesült.

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Utak akadálymentesítése

Akadálymentesítés a település közútjain
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
a) a 3-7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi
szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
Községünkben a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak. A helyi lakosság nagy számban vesz részt
a civil szervezetek programjain. Az Önkormányzat lehetősége szerint pályázati úton támogatja a
szervezeteket, azok rendezvényeit.
Jelentős civil szervezetek:
-

Nők a Balatonért Egyesület helyi csoportja
Rozmaring Ág Balatonrendes Jövőjéért Egyesület

A civil szervezetek függetlenségét elismerjük és tiszteletben tartjuk. Partneri viszonyt alakítottunk ki velük.
Az együttműködésnek köszönhetően az önkormányzati rendezvényeken aktívan vesznek részt a
szervezetek.
Az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesülettel kötött megállapodás alapján a bűnmegelőzésben, a
környezetvédelemben és kulturális rendezvények biztosításában nyújtanak segítséget. Tevékenységükkel
beintegrálják a különböző célcsoportokat a hétköznapi életbe, segítik mindennapjaikban.

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
A településen nemzetiségi kisebbségi csoportok nem élnek, így önkormányzatuk sincs. Továbbá más
nemzetiségi önszerveződések sem alakultak ki.

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 41.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a
helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16.§-a alapján – abból a
célból, hogy a kistérség lakói az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak
hozzá, és az önkormányzatok minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák
a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást, testületeik döntése alapján társulási megállapodást
köthetnek.
Balatonrendes Önkormányzat az alábbi kötelező feladatainak ellátását biztosítja társulások útján:
 Óvodai ellátás (Napközi Otthonos Óvoda Révfülöp )
 Általános Iskolai oktatás (Révfülöpi Általános Iskola)
 Háziorvos (Révfülöp Nagyközség Önkormányzat, Ábrahámhegy Község Önkormányzat,
és Dr. Németh Csaba háziorvos között létrejött megállapodás alapján)
 Védőnő (Révfülöp Nagyközség Önkormányzat és Ábrahámhegy Község Önkormányzat
között létrejött megállapodás alapján)
 Gyermek- és ifjúságvédelem (Tapolca és Környéke Önkormányzati Társulás)
 Családsegítés (Tapolca és Környéke Önkormányzati Társulás)
58

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja




Házi segítségnyújtás (Tapolca és Környéke Önkormányzati Társulás)
Orvosi ügyelet (Tapolca és Környéke Önkormányzati Társulás)

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A településen nemzetiségi kisebbségi csoportok nem élnek, így önkormányzatuk sincs. Továbbá más
nemzetiségi önszerveződések sem alakultak ki.
e) a civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A községben a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak. A helyi lakosság nagy számban vesz részt a
civil szervezetek programjain.

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
For-profit szereplőként a polgármester vett részt a HEP helyzetelemzésében. Saját tevékenysége az
esélyegyenlőség alapú feladatellátására irányul. Figyeli és jelzi a fokozottan hátrányos helyzetben élőket az
odafigyelést igénylő elhagyott időseket, elhanyagolt gyermekek észlelése esetén jelzőrendszeri funkciót lát
el.
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 helyzetelemzés előkészítésben részt vett Balatonrendes Község Polgármestere, a Kővágóörsi Közös
Önkormányzati Hivatal dolgozói, és az önkormányzat dolgozói. Részben online kapcsolattartás, ill. a
személyes egyeztetés az egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, majd
program
tervezet
véleményezésére
koncentrálódott.
Balatonrendes
község
honlapján
(www.balatonrendes.hu) az elfogadott dokumentum bárki számára hozzáférhető lesz, amely alapján az
esélyegyenlőségi folyamatokat, intézkedéseket megismerhetik és így biztosított lesz a megvalósítás
folyamatos ellenőrzése.

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtását széles körű nyilvánosság biztosításával végezzük. A HEP
végleges változatát elhelyezzük a község honlapján.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
Az intézkedési terv a megjelölt hátrányos helyzetű csoportokra irányul, akik számára a sikeres élet és
társadalmi integráció esélye a hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedésekkel valósul meg. Az
intézkedési terv olyan beavatkozásokat fogalmaz meg, amelyek a helyzetértékelésben felvetett
problémákra nyújtanak megoldást.

1. A HEP IT részletei
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése
Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek
Nők

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
A munkanélküliség és elhelyezkedési
gondok, magas a tartós munkanélküliek
számának emelkedése

Tanácsadás, figyelemfelhívás az
önkormányzat általi közfoglalkoztatásba
történő bevonás lehetőségeiről.

A digitális írástudás hiánya akadályozza a
munkanélküliek munkaerő-piacon történő
elhelyezkedést.
A külterületen lévő hiányzó
közszolgáltatások, közművek biztosítása.
Romló egészségügyi állapot

Képzések bővítése a munkanélküliek
körében.

Szabványnak
játékok

nem

megfelelő

A közművek kiépítése.
Egészségtudatos nevelés, megelőző
szűrővizsgálatok.

játszótéri
Új játszótér kialakítása

Eltitkolt családon belüli erőszak

Családon belüli erőszak esetén az elérhető
segítség elérhetőségeinek közzététele

A bűnelkövetők számára leginkább
veszélyeztetett korosztály, gyakrabban
válnak áldozatokká.

Folyamatos tájékoztatás és figyelemfelhívás
a trükkös csalásokra, azok megelőzésére.
Rendőrséggel, polgárőrséggel közös
tájékoztató tartása.

Az egészségi állapot miatt romló
életminőség az időskorban

Tájékoztató előadások, szűrővizsgálatok
szervezése.

Utak akadálymentesítése

Akadálymentesítés a település közútjain

Idősek

Fogyatékkal
élők

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel
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A beavatkozások megvalósítói
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
Tanácsadás, figyelemfelhívás az
önkormányzat általi közfoglalkoztatásba
történő bevonás lehetőségeiről.

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Önkormányzat
Munkaügyi Központ

Képzések bővítése a munkanélküliek
körében.

Önkormányzat
Munkaügyi központ

A közművek kiépítése

Önkormányzat

Egészségtudatos nevelés, megelőző
szűrővizsgálatok

Önkormányzat
Háziorvos
Művelődésszervező

Gyermekek

Játszótér építés

Nők

Családon belüli erőszak esetén az elérhető
segítség elérhetőségeinek közzététele

Idősek

Fogyatékkal
élők

Folyamatos tájékoztatás és figyelemfelhívás
a trükkös csalásokra, azok megelőzésére.
Rendőrséggel, polgárőrséggel közös
tájékoztató tartása.
Tájékoztató előadások, szűrővizsgálatok
szervezése.
Akadálymentesítés a település közútjain

Önkormányzat
Önkormányzat
Körzeti megbízott
Családsegítő Központ
Önkormányzat
Rendőrség
Művelődésszervező
Polgárőrség
Önkormányzat
Háziorvos
Művelődésszervező
Önkormányzat

Jövőképünk
Balatonrendes Község Önkormányzatának legfontosabb célja, hogy az itt élő állampolgárok jólétének
biztosítása, életminőségének folyamatos javítása érdekében olyan környezetet biztosítson, amely erősíti a
közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a társadalmi szolidaritást.
Az intézkedéseivel elősegítse nehezebb körülmények között élők boldogulását, a hátrányos helyzetű
csoportok számára megteremtse az esélyegyenlőség feltételeit. Ennek kapcsán kiemelt figyelmet fordít a
gyermekekre és a segítségre szoruló idősekre.
Tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási esélyei,
életminőségük javuljon.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

I/1. Intézkedés címe:

Tanácsadás, figyelemfelhívás az önkormányzat általi közfoglalkoztatásba
történő bevonás lehetőségeiről.

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A munkanélküliség és elhelyezkedési gondok, magas a tartós munkanélküliek és
a munkanélküli ellátásokra már nem jogosult munkanélküliek száma.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

R – nem regisztrált vagy már munkanélküli ellátásokra nem jogosult
munkanélküliek tájékoztatása
K – közfoglalkoztatás bővítése
H – tartós munkanélküliek arányának csökkentése








tanácsadás
figyelemfelhívás
közfoglalkoztatásba történő bevonás
Munkaügyi Központba történő irányítás, regisztrálás
tartós munkanélküliek
polgármester
önkormányzati munkaügyi ügyintéző




Munkaügyi Központ
Önkormányzat

R – 2014. június 30.
K – 2014. december 31.
H – 2018. december 31. majd igényfelmérés szerint folyamatosan

R – szolgáltatást igénybe vevők száma
K – közfoglalkoztatásban résztvevők száma
H – tartós munkanélküliek száma





érdektelenség az információk iránt – közvetlen megkeresés
központi programokhoz biztosított központi források csökkenése
saját forrás hiánya




Munkaügyi Központ Támogatása
Önkormányzati saját erő biztosítása
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Képzések bővítése a munkanélküliek körében

I/2. Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A digitális írástudás hiánya akadályozza a munkanélküliek munkaerő-piacon
történő elhelyezkedést.

R – igényfelmérés képzésen történő részvételről
K – térítésmentes képzés biztosítása
H – digitális írástudás növekedése





igényfelmérés képzésen történő részvételről
képzések bővítése a munkanélküliek körére
térítésmentes oktatási programok szervezése

Résztvevők és
felelős





Helyi lakósok
Önkormányzat
Kulturális Centrum – könyvtáros

Partnerek




Önkormányzat
Kulturális Centrum – könyvtáros

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

R – 2014. június 30.
K – 2014. december 31.
H – 2018. december 31. majd igényfelmérés szerint folyamatosan

R – szolgáltatást igénylők száma
K – képzést sikeresen elvégzők száma
H – digitális írástudók száma felméréssel becsülve




érdektelenség az új tudás iránt – közvetlen megkeresés
forrás hiány az üzemeltetésre





önkormányzati saját erő
oktatók
pályázati források
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A közművek kiépítése

I/3. Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

A hiányzó közszolgáltatások, közművek biztosítása

R – szolgáltatási igény felmérése
K – közszolgáltatási kivitelezési tervek és engedélyek megszerzése
H – megvalósítás






a területek felmérése
ütemtervkészítés a prioritásoknak megfelelően
tervezési és engedélyezési eljárás lefolytatása, ahol szükséges
kialakítás végrehajtása



polgármester

 Önkormányzat – polgármester
 Tervezők, hatóságok
 kivitelezők, szolgáltatók
R – 2015. december 31.
K – 2016. december 31.
H – 2018. december 31.

R – lakosság elégedettsége, a színvonal emelkedés miatt
K – a szolgáltatások igénybevételének növekedése
H – szolgáltatások bővítése




önkormányzati forrás hiánya
pályázati forrás hiánya





önkormányzati források
pályázati támogatások
szolgáltatói erőforrás
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I/4. Intézkedés címe:

Egészségtudatos nevelés, megelőző szűrővizsgálatok

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Romló egészségi állapot

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

R – legyen kidolgozott program
K – egészségtudatos életmódra vonatkozó ismeretek átadása
H – helyi szűrővizsgálati lehetőségek biztosítása

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Partnerek
Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

 program kidolgozása a háziorvossal
 egészségtudatos életmódra nevelő program szervezése
 helyben történő szűrési lehetőségek, alkalmak számának növelése
 az egészségügyi szűrések népszerűsítése
 szűrővizsgálatok szervezése
 Helyi lakósok
 Önkormányzat
 Művelődésszervező
 Háziorvos
 Önkormányzat
 Háziorvos, meghívott előadók
 Művelődésszervező
R – 2014. június 30.
K – 2014. december 31.
H – 2018. december 31. majd igényfelmérés szerint folyamatosan

R – elkészült programterv
K – programokon résztvevők száma
H – szűrővizsgálatok és azon részt vevők száma




érdektelenség – közvetlen megkeresés
forrás hiány az előadókra





önkormányzati saját erő
humán erőforrások
pályázati források
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Játszótér kialakítása

II/1. Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Játszótér kialakítása

R – pályázati lehetőségek feltárása
K – pályázathoz szükséges tervek engedélyek beszerzése, pályázatírás
H – biztonságos játszótér kialakítása





pályázati lehetőségek feltárása
pályázat benyújtásához szükséges dokumentációk beszerzése




gyermekek
önkormányzat



Önkormányzat

Biztonságos
karbantartás

játszóhely

kialakítása,

folyamatos

ellenőrzés,

R – 2014. december 31.
K – 2015. december 31.
H – 2018. december 31.

R – lehetőségek száma legalább 5 legyen
K – programokon résztvevők száma
H – letelepedni kívánó családok száma




érdektelenség
anyagi források hiánya





önkormányzati saját erő
humán erőforrás
pályázati források
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Családon belüli erőszak esetén az elérhető segítség elérhetőségeinek
közzététele

III/1. Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Eltitkolt családon belüli erőszak

R - a nők tájékozottak legyenek a segítség igénybevételi lehetőségekről
K – felvilágosító tájékoztatókon minél többen vegyenek részt
H – a megelőzés és kockázat csökkentése a családon belüli erőszaknak





jelzőrendszer működtetése
tájékoztatás a segítség lehetőségeiről
ingyenesen hívható segélykérő telefonszámok nyilvános helyeken
történő közzététele

nők - jegyző
 Önkormányzat
 Körzeti megbízott
 Családsegítő Központ
R – 2014. június 30.
K – 2014. december 31.
H – 2018. december 31. majd igényfelmérés szerint folyamatosan

R – megküldött tájékoztató anyagok
K – előadások, tájékoztatások és az azokon résztvevők
H – tapasztalati adatok




érdektelenség,
félelem a családon belüli megtorlástól



humán erőforrás
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IV/1.Intézkedés címe:

Folyamatos tájékoztatás és figyelemfelhívás a trükkös csalásokra, azok
megelőzésére. Rendőrséggel, polgárőrséggel közös tájékoztató tartása.

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A bűnelkövetők számára leginkább veszélyeztetett korosztály, gyakrabban
válnak áldozatokká

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

R – minden időskorú ismerje meg a csalók által alkalmazott trükköket
K – az időskorúak ismerjék meg a megelőzés módszereit
H – hatékony védekezés legyen a csalókkal szemben

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős

Partnerek

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




polgárőrség további támogatása
folyamatos tájékoztatás és figyelemfelhívás a trükkös csalásokra, azok
megelőzésére
 az idősek személyes környezetének, otthonának védelmét szolgáló
intézkedések bővítése
 idősebb korosztály
 önkormányzat
 művelődésszervező
 önkormányzat
 művelődésszervező
 polgárőrség
 rendőrség
R – 2014. június 30.
K – 2014. december 31.
H – 2018. december 31. majd igényfelmérés szerint folyamatosan

R – kiküldött tájékoztatók száma
K – tájékoztatásokon részt vevők száma
H – polgárőrség - térfigyelők





saját forrás hiány – pályázati források felkutatása
eddig nem ismert csalási trükkök alkalmazása
a probléma elbagatellizálása a még áldozatul nem esett részéről



önkormányzati és pályázati támogatások
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Tájékoztató előadások, szűrővizsgálatok szervezése.

IV/2.Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek
Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük
eszközei
Szükséges erőforrások

Az egészségi állapot miatt romló életminőség az időskorban

R – az elérhető szűrővizsgálatokról tájékozottak legyenek
K – a mozgás, az egészségtudatos magatartásformák ismertté tétele
H – nyugdíjas klub közös programok szervezése





szűrővizsgálatok népszerűsítése
rendszeres mozgást biztosító szolgáltatások bővítése
prevenciós szemlélet erősítése, az egészségtudatos
fejlesztése




önkormányzat
idősebb korosztály

magatartás

 önkormányzat
 háziorvos
 művelődésszervező
R – 2014. június 30.
K – 2014. december 31.
H – 2018. december 31. majd igényfelmérés szerint folyamatosan

R – kiküldött tájékoztatók száma
K – tájékoztatókon részt vettek száma
H – klubtagok és programok száma



érdektelenség, közönyösség, beletörődés, a változás iránti fogékonyság
hiánya – közvetlen kapcsolatok



önkormányzati és pályázati támogatások
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Akadálymentesítés a település közútjain

V/1. Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Utak akadálymentesítése

R – felmérés, ütemtervkészítés, prioritás felállítása
K – tervek és engedélyek beszerzése
H – utak és egyéb területek akadálymentesítése






az akadálymentesítendő területek felmérése
ütemtervkészítés a prioritásoknak megfelelően
tervezési és engedélyezési eljárás lefolytatása, ahol szükséges
akadálymentesítések végrehajtása

Résztvevők és
felelős



önkormányzat – polgármester

Partnerek




önkormányzat
tervezők, kivitelezők, helyi vállalkozások

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

R – 2015. december 31.
K – 2016. december 31.
H – 2018. december 31.

R – elkészült felmérési ütemterv
K – engedélyezési tervek
H – akadálymentesített közlekedést szolgáló területek nagysága



forráshiány – pályázati lehetőségek kihasználása



önkormányzati és pályázati támogatások
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

Intézkedés
sorszáma

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

C

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

D
A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokka
l

E

Az intézkedés
tartalma

F

Az intézkedés
felelőse

G

H

I

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
szükséges
eredményességét
erőforrások
mérő indikátor(ok)
(humán, pénzügyi,
technikai)

R – 2014. június
30.
K
–
2014.
december 31.
H – 2018.
december 31.
majd
igényfelmérés
szerint
folyamatosan

R – szolgáltatást
igénybe vevők
száma,
K–
közfoglalkoztatásb
an résztvevők
száma,
H – tartós
munkanélküliek
száma

J
Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

Tanácsadás,
figyelemfelhívás
az önkormányzat
általi
közfoglalkoztatásb
a történő bevonás
lehetőségeiről.

A munkanélküliség
és elhelyezkedési
gondok, magas a
tartós
munkanélküliek és
a munkanélküli
ellátásokra már
nem jogosult
munkanélküliek
száma.

R – nem regisztrált
vagy már
munkanélküli
ellátásokra nem
jogosult
munkanélküliek
tájékoztatása
KKözfoglalkoztatás
bővítése
H – tartós
munkanélküliek
arányának
csökkentése

Az önkormányzat
valamennyi
stratégiai
dokumentumával
összhangban van

tanácsadás,
figyelemfelhívás,
közfoglalkoztatásb
a történő
bevonás,
Munkaügyi
Központba
történő irányítás,
regisztrálás

önkormányzat

2

Képzések bővítése
a munkanélküliek
körében.

A digitális
írástudás hiánya
akadályozza a
munkanélküliek
munkaerő-piacon
történő
elhelyezkedést

R – igényfelmérés
képzésen történő
részvételről
K – térítésmentes
képzés biztosítása
H – digitális
írástudás
növekedése

Az önkormányzat
valamennyi
stratégiai
dokumentumával
összhangban van

képzések bővítése
a munkanélküliek
körére,
térítésmentes
oktatási
programok
szervezése,

3

A közművek
kiépítése

A külterületen
lévő hiányzó
közszolgáltatások,
közművek
biztosítása

R – szolgáltatási
igény felmérése a
külterületen
K–
közszolgáltatási
kivitelezési tervek
és engedélyek

Az önkormányzat
valamennyi
stratégiai
dokumentumával
összhangban van

igényfelmérés,
források
feltérképezése,
tervezés,
engedély,
kivitelezés

R – 2014. június
önkormányzat
Kulturális Centrum 30.
K
–
2014.
– könyvtáros
december 31.
H – 2018.
december 31.
majd
igényfelmérés
szerint
folyamatosan
R
–
2015.
önkormányzat
december 31.
K
–
2016.
december 31.
H – 2018.
december 31.

Munkaügyi
Központ
támogatása, saját
erő biztosítása

R – szolgáltatást
önkormányzati
igénylők száma,
saját erő, oktatók,
TÁMOP források
K – a képzést
sikeresen elvégzők
száma
H – digitális
írástudók száma
felméréssel
becsülve
R – szolgáltatást
igénybevevők
száma
K – kiviteli tervek
H–
rácsatlakozások
száma

lakossági
érdekeltségi
hozzájárulás,
önkormányzati
források, pályázati
támogatások,
szolgáltatói
erőforrás
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H - megvalósítás
4.

Egészségtudatos
nevelés, megelőző
szűrővizsgálatok

Romló egészségi
állapot

R – legyen
kidolgozott
program
K–
egészségtudatos
életmódra
vonatkozó
ismeretek átadása
H – helyi
szűrővizsgálati
lehetőségek
biztosítása

Az önkormányzat
valamennyi
stratégiai
dokumentumával
összhangban van

program
kidolgozása a
háziorvossal,
egészségtudatos
életmódra nevelő
program
szervezése,
helyben történő
szűrési
lehetőségek
alkalmak
számának
növelése, az
egészségügyi
szűrések
népszerűsítése,
szűrővizsgálatok
szervezése

önkormányzat
háziorvos,
művelődésszervez
ő

R – 2014. június
30.
K
–
2014.
december 31.
H – 2018.
december 31.
majd
igényfelmérés
szerint
folyamatosan

R – elkészült
programterv
K – programokon
résztvevők száma
H–
szűrővizsgálatok
és azon résztvevők
száma

önkormányzati
saját erő, humán
erőforrások,
TÁMOP források

Játszótér hiánya

R – helyi
lehetőségek
felkutatása,
kedvezmények
kidolgozása
K – letelepedés
propagálása,
gyermekvállalás
fontosságára
felhívó programok
H – legalább 2
önkormányzati
építési telek
értékesítése

Az önkormányzat
valamennyi
stratégiai
dokumentumával
összhangban van

településen
történő
letelepedés
támogatása,
propagálása, a
fiatalok körében a
gyermekvállalás
fontosságának és
felelősségének
tudatosítása

önkormányzat

R
–
2014.
december 31.
K
–
2015.
december 31.
H – 2018.
december 31.
majd
igényfelmérés
szerint
folyamatosan

R – lehetőségek
száma legalább 5
legyen
K – programokon
résztvevők száma
H – letelepedni
kívánó családok
száma

önkormányzati
saját erő, humán
erőforrás, TÁMOP
források

Eltitkolt családon
belüli erőszak

R – a nők
tájékozottak
legyenek a
segítség
igénybevételi
lehetőségekről K –
felvilágosító
tájékoztatókon
minél többen

Az önkormányzat
valamennyi
stratégiai
dokumentumával
összhangban van

jelzőrendszer
működtetése,
tájékoztatás a
segítség
lehetőségeiről,
ingyenes hívható
segélykérő
telefonszámok
nyilvános

önkormányzat
Családsegítő
Szolgálat,
Rendőrség,
Védőnő

R – 2014. június
30.
K
–
2014.
december 31.
H – 2018.
december 31.
majd
igényfelmérés
szerint

R – megküldött
tájékoztató
anyagok
K – előadások,
tájékoztatások és
az azokon
résztvevők
H – tapasztalati

humán erőforrás

II. A gyermekek esélyegyenlősége
1

Játszótér
kialakítása

III. A nők esélyegyenlősége
Családon belüli
1
erőszak esetén az
elérhető segítség
elérhetőségeinek
közzététele
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vegyenek részt H –
a megelőzés és
kockázat csökken
IV. Az idősek esélyegyenlősége
Folyamatos
1
tájékoztatás és
figyelemfelhívás a
trükkös
csalásokra, azok
megelőzésére.
Rendőrséggel,
polgárőrséggel
közös tájékoztató
tartása.

2

Tájékoztató
előadások,
szűrővizsgálatok
szervezése

helyeken történő
közzététele

folyamatosan

adatok

A bűnelkövetők
számára leginkább
veszélyeztetett
korosztály,
gyakrabban válnak
áldozatokká

R – minden
időskorú ismerje
meg a csalók által
alkalmazott
trükköket
K – az időskorúak
ismerjék meg a
megelőzés
módszereit
H – hatékony
védekezés legyen
a csalókkal
szemben

Az önkormányzat
valamennyi
stratégiai
dokumentumával
összhangban van

polgárőrség
további
támogatása,
folyamatos
tájékoztatás és
figyelemfelhívás a
trükkös
csalásokra, azok
megelőzésére, az
idősek személyes
környezetének,
otthonának
védelmét szolgáló
intézkedések
bővítése

önkormányzat
rendőrség,
polgárőrség,
művelődésszervez
ő

R – 2014. június
30.
K
–
2014.
december 31.
H – 2018.
december 31.
majd
igényfelmérés
szerint
folyamatosan

R – kiküldött
tájékoztatók
száma
K–
tájékoztatásokon
részt vevők száma
H – polgárőrség térfigyelők

Az egészségi
állapot miatt
romló
életminőség az
időskorban

R – az elérhető
szűrővizsgálatokró
l tájékoztatottak
legyenek
K – a mozgás, az
egészségtudatos
magatartásformák
ismertté tétele
H – nyugdíjas klub
közös programok
szervezése

Az önkormányzat
valamennyi
stratégiai
dokumentumával
összhangban van

szűrővizsgálatok
népszerűsítése,
rendszeres
mozgást biztosító
szolgáltatások
bővítése,
prevenciós
szemlélet
erősítése, az
egészségtudatos
magatartás
fejlesztése

önkormányzat

R – 2014. június
30.
K
–
2014.
december 31.
H – 2018.
december 31.
majd
igényfelmérés
szerint
folyamatosan

R – kiküldött
önkormányzati és
tájékoztatók
pályázati
száma
támogatások
K – tájékoztatókon
részt vettek száma
H – klubtagok és
programok száma

Utak
R – felmérés,
akadálymentesítés ütemtervkészítés,
e
prioritás felállítása
K – tervek és
engedélyek
beszerzése
H – járdák és
egyéb területek
akadálymentesítés
e

Az önkormányzat
valamennyi
stratégiai
dokumentumával
összhangban van

akadálymentesíte
ndő területek
felmérése,
ütemtervkészítés
a prioritásoknak
megfelelően,
tervezési és
engedélyezési
eljárás
lefolytatása, ahol
szükséges,
akadálymentesítés

önkormányzat
tervezők,
kivitelezők, helyi
vállalkozások

R
–
2015.
december 31.
K
–
2016.
december 31.
H – 2018.
december 31.

R – elkészült
önkormányzati és
felmérési
pályázati
ütemterv
támogatások
K – engedélyezési
tervek
H–
akadálymentesítet
t közlekedést
szolgáló területek
nagysága

önkormányzati és
pályázati
támogatások

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

Akadálymentesíté
s a település
közútjain
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3. Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése
Önkormányzatunk partnereitől, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve
támogassák.
Önkormányzatunk azt is kéri partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program elfogadását követően
biztosítsák, hogy 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.

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

A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb
munkacsoportokat hozhat létre.
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Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot
készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a
létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

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

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

az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat
felelősével közösen
a HEP Fórum összehívása és működtetése.

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot,
annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és
működtetése.)

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

4. Elfogadás módja és dátuma
I. Balatonrendes község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe
beépítettük.
III. Ezt követően Balatonrendes község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot
(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és a 101/2013. (XI.25.) számú határozatával
elfogadta.
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