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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, Alsónemesapáti Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település
más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá,
hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a
köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása
Alsónemesapáti Zala megye észak-nyugati részén, Zalaegerszegtől mintegy 10 kilométerre keletre fekszik.
Alsónemesapáti a Zalaegerszeg-Keszthely útról közelíthető meg. A falu a Zala jobb partján, a Szévíz és a Foglár patak
által határolt festői környezetben található. A Zala egy rövid szakaszon a település természetes határát is adja. A
Szévíz észak-déli völgye itt találkozik a Zala kelet-nyugat irányú völgyével.
A település eredetét nem ismerjük pontosan, ugyanis nem volt apátsági birtok, mely a falu nevéből evidens lenne.
A nemes jelző lakóinak társadalmi helyzetére utal, mivel a XVIII. századi adatok alapján a falu lakosságának töredéke
volt csak úrbéres, többségük nemes. Eredetileg három különálló település /Felső-, Közép- és Alsó-Nemesapáti/ volt,
mely közül Nemesapátit említik elsőként írásos emlékek. Később mindhárom településnév szerepel, Nemesapáti
Felsőapátival azonos, de szerepel Hegyfalu néven is. Középapáti Tutorszeg, Alsóapáti Istvánszeg néven kerül
említésre. Mára már Felső és Középapáti összeépült, Alsónemesapáti pedig 1927 óta önálló településként működik.
A falut 1313 ha területű rét, erdő és szántó veszi körül, amely jelzi, hogy korábban a lakosság főfoglalkozása a
földművelés. Jelentős volt a szőlőtermelés is, zöldség- és gyümölcstermesztés mellett. A termékek feldolgozására a
Zalán vízimalom, illetve a faluban szeszfőzde létesült.
A település az első írásos említések óta folyamatosan lakott volt, népességszáma azonban erősen ingadozott.
Mélypontját a törökök és a végváriak portyázásakor érte el. A lakosok száma a második világháború előtt meghaladta
az 1000 főt, ekkor a lakóházak száma 206. A második világháború 28 katonát és 11 polgári áldozatot szedett. Ezt
követően a lakosság száma lassú csökkenésbe kezdett, a jelenlegi népességszám alig haladja meg a 700 főt.
Alsónemesapáti a XIX. század végétől a XX. század közepéig
A Historia Domusból sok mindent megtudhatunk a XIX. század végi Nemesapátiról. Így ír Vajda János rk. plébános:
„A nemesapáti hívek mind ősrégi magyarok. A község lakói tiszta katolikusok. Erkölcsös életet élnek, általában józan
életűek, nem korcsmások. Föld és szőlő műveléssel foglalkoznak, levetve a nemesi tunyaságot. Általánosságban
szorgalmasak ezért anyagi részben egészben állnak. 1890 előtt legfőbb és legkedvesebb foglalatosságuk a szőlő
művelés, mezőgazdaság, és a marha nevelés.”
1897-ben Vajda János plébános megalakítja a Hitel Szövetkezetet. Olcsó kamatra, helyben elégítették ki a
hiteligényeket.
Az 1928-ban kiadott, de az 1920-as adatokat tartalmazó Tolnai Új Világlexikona írja Nemesapátiról: „kisközség Zala
vármegyében, zalaegerszegi járásban. 1998 lakos. Vasuti megálló, posta, ut. Alsónemesapáti 1939-ben: „kisközség a
Zalaegerszegi járásban. Területe 2474 k.hold. Lélekszáma1094, kik három kivételével magyarok. Vallásra nézve 1068
1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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római katolikus, 5 izr., 2 ág. ev., 1 g. keleti. Lakóházaik száma: 206 Iskolái: 1 községi elemi népiskola és községi ált.
továbbképző.
Alsónemesapáti 1927-ben Nemesapáti határából vált ki, s alakult önálló községgé a m. kir. BM. 67.560./1927.
számú rendeletével.
Alsónemesapátiban 1919. május 01-jén állt meg az első vonat, az újonnan épített vasútállomáson, amelyet
azonban még Nemesapátinak hívtak.
Alsónemesapátinak a különváláskor két utcája volt: a vasúttól keletre a Belső utca, nyugatra az Alsó utca.
A közjegyzőség és az anyakönyvvezetés továbbra is Nemesapátiban maradt. 1937-39 között épült a község határán
keresztül vezető balatoni műút, melynek építése munkaalkalmat is adott a község lakóinak.
1938-ban a község postát kap.
1945. március 27-én szabadult fel a falu.
Alsónemesapáti a XX. század közepétől a rendszerváltozásig
Harcok a világháború idején nem voltak a faluban, a németek csak a vasutat rongálták meg.
Az iskolákat 1948-ban államosították, így a Nemesapáti felső tagozatos tanulók Alsónemesapátiba jártak iskolába.
1950-ben Alsónemesapátiban külön tanács alakul, de a nemesapáti jegyzőséghez tartozik.
Megindul a község fejlődése:
− 1950-ben kigyullad a villany a faluban,
− 1951-ben távbeszélő állomást létesítenek, s ekkor vándormozi is működik a községben,
− 1952-ben létrehozzák a letéti könyvtárat,
− 1957-ben épül meg az orvosi rendelő és a tejcsarnok, ekkortól van orvosa a falunak,
− 1957-ben alakul meg a TSZ 187 taggal,
− 1964-ben korszerű orvosi rendelő épül, s ekkortól az orvosi körzethez tartozik Kisbucsa és Nemesapáti,
− 1969-ben a két tanács egyesül, és Alsónemesapáti Közös Tanács néven szerepel,
− 1969-ben társadalmi munkával klub épül, majd 1972-ben a köztemetőben megépül a ravatalozó.
A községet 1977-ben Zalaszentivánhoz csatolják, Zalaszentiván társközsége lett.
1982-ben a falu összefogásával megépül a régen óhajtott óvoda a korábbi szolgálati lakás átalakításával.
A felszabadulás után a községben élők életkörülményei jelentősen megváltoztak. Míg a felszabadulást megelőzően
a lakosság nagy része (40%) mezőgazdasági magánvállalkozó, addig a felszabadulás után a Nagykapornaki
Műszénkeverő Telepen, illetve a zalaegerszegi iparlétesítményekben találnak állandó kereseti lehetőséget a falu
lakói.
Alsónemesapáti 1990-től napjainkig
Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény értelmében minden település önálló, a helyi önkormányzást
saját maga valósítja meg választott szervei útján. Fentiek értelmében az 1990. évi önkormányzati választásokon a
község képviselő-testületet és polgármestert választott. A képviselőtestület első döntésének egyikével jegyzőt
nevezett ki, valamint önálló Polgármesteri Hivatalt hozott létre szakapparátus alkalmazásával.
Képviselőtestületi döntések eredményeképpen 1991-ben sor került a ravatalozó, a kultúrház, valamint a fogorvosi
rendelő felújítására.
A közüzemi ellátás bővítésének eredményeképp földgázvezeték létesült, vezetékes ivóvíz-és szennyvízcsatornahálózattal, kábeltv-hálózattal rendelkezik a falu.
2001. január 1. napjától a település Körjegyzőséget hozott létre a szomszédos településsel, Nemesapátival.
2013. január 1-jétől a nagyobb körben látják el a közigazgatási feladatokat, a Nagypáli Közös Önkormányzati
Hivatal révén, amelynek Alsónemesapátiban állandó kirendeltsége van.
A kereskedelmi szolgáltatásokat 1 élelmiszerüzlet, 4 vendéglátóhely (köztük két étterem) látja el. A község
külterületén található ipartelepen hőszigetelőanyag-gyártás folyik (Knauf-Insulation Kft.) és lakatosüzem működik. A
korábbi faipari cégek tulajdonosváltás után befejezték tevékenységüket. A település és az ipartelep a 76-os
főközlekedési út mentén helyezkedik el és saját vasútállomása van (a faluközpontban megállóhellyel, az ipartelepen
iparvágánnyal).
A község tömegközlekedését a Zala Volán látja el, a falu belterületén két megállóhely található.
Kiépített kerékpárút-kapcsolata a településnek nincsen.
Alsónemesapátiban 10 db országosan védett régészeti lelőhely található.
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Helyi védettséggel rendelkezik a harangláb és több kőkereszt a település bel- és külterületén. Az Európai Unió
élőhelyvédelmi irányelvei szerint kialakított NATURA 2000 hálózatba tartozik a település erdőterületeinek mintegy
80 %-a.
Alsónemesapáti lakossága 1870 és 1880 között mintegy 200 fővel nőtt, majd ezt követően 1900-ig csökkent.
Ekkortól emelkedett 1941-ig lineárisan 1000 fő fölé. A népesség száma 1930-ban érte el a maximumot, 1094 főt. A
rendszerváltásig sokan költöztek be Zalaegerszegre. Az utóbbi 20 évben ez a tendencia megállt (egy időre), mivel
egyre többen vágynak a természetes és nyugodt környezetre, így a település lakosságszámának csökkenése
megszűnt. Azonban utóbbi 5 évben ismét jelentősen csökkent a lakosságszám.
1980
lakónépesség
826
Forrás: helyi adatgyűjtés

1990
765

2001
778

2011
729

1. számú táblázat Lakónépesség száma az év égén
Fő
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Változás

755
736
730
721
722
n.a.

97%
99%
99%
100%
n. a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A község lakónépessége 5 év alatt több mint 30 fővel csökkent. Ennek több oka van: egyrészt születések
száma alacsonyabb, mint a halálozások száma. De hatással voltak rá egyes szociális ellátások igénybevételére
vonatkozó szabályok változásai pl.: gázártámogatás, zalaegerszegi intézmények igénybevételéhez való hozzájutás
vagy szélesebbkörű szociális ellátások igénylése érdekében megvalósuló lakcímváltoztatások.
2. számú táblázat - Állandó népesség

2011.
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
373
8
54
11
124
18
66

férfiak
347
8
44
16
236
27
24

%
összesen
720
16
98
27
360
45
90

nők
52%
50%
55%
41%
34%
40%
73%

férfiak
48%
50%
45%
59%
66%
60%
27%
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A községben élők 52%-a nő. A hölgyek túlsúlya a 14 év alatti és a 65 év feletti korosztályban szembetűnő.
Ugyanakkor a 18-59 éves korosztályban jóval magasabb a férfiak száma a nőkénél.
A 65 év felettiek száma 2001 és 2010 között közel 25 %-kal csökkent. Eközben a település lakónépességének
csökkenése 5%-os volt.
3. számú táblázat - Öregedési index
65 év feletti állandó
0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
lakosok száma (fő)
2001
119
128
2008
103
110
2009
101
98
2010
96
98
2011
90
98
2012
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Öregedési index (%)
93,0%
93,6%
103,1%
98,0%
91,8%
n.a.

A fenti táblázat a község öregedési indexét mutatja. Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira
hány 65 éven felüli fő jut. Az öregedési indexet úgy számítjuk ki, hogy a 65 év felettieket elosztjuk a 0-14 évesekkel,
és ezt megszorozzuk százzal. Ez az index megmutatja, hogy az adott település népességére mi a jellemző:
amennyiben 100 alatti az index, akkor túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a népességszerkezet. Ha az
index 100 felett van, akkor a 65 év felettiek vannak többen, és a település elöregedő.
A település öregedési indexe csupán 2009. évben volt 100 feletti, mindez azt jelenti, hogy a települést nem
jellemzi az elöregedés. A táblázatból is kitűnik, hogy a 0-14 évesek száma (egy év kivételével) meghaladta a 65 év
felettiekét. A fiatalos népességszerkezet miatt a gyermekekhez kapcsolódó szolgáltatásokat indokolt hangsúlyosan
kezelni.
6

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy az idősek nem igényelnek törődést különösen, ha egyedül élnek, társas
kapcsolataik beszűkültek vagy alacsony nyugdíjjal rendelkeznek.
A 0-18 évesek száma ugyanebben az időszakban a 65 év felettiek csökkenéséhez hasonlóan, szintén 25%-kal
csökkent 2001. évhez képest.
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások
állandó jellegű odavándorlás

elvándorlás

egyenleg

24
22
27
40
n.a.

-4
0
-16
-8
n.a.

2008
20
2009
22
2010
11
2011
32
2012
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR, helyi adatgyűjtés

A migrációs egyenleg a vizsgált négy év egyikében
sem volt pozitív és 2010. évben 16 fős
lakosságszám-csökkenést okozott.

5. számú táblázat - Természetes szaporodás
élve születések száma
2008
5
2009
4
2010
7
2011
7
2012
2
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR,

halálozások száma
9
9
5
11
3
helyi adatgyűjtés

természetes szaporodás (fő)
-4
-5
2
-4
-1

A halálozások száma maximum 5 fővel haladta meg a születések számát. Fentiek alapján megállapítható, hogy a
település népességnek csökkenését elsősorban az elvándorlás okozta.
7

Népesség nemzetiségi hovatartozás szerinti megoszlása 2001-ben és 2011-ben
év

horvát

német

szlovák

2001
év

3
horvát

5
ukrán, orosz

2
1
arab,
kínai, szlovén
vietnami

2011

0
0
Forrás: Népszámlálás 2001., 2011. KSH

0

szlovén, vend

0

hazai
kisebbséghez
tartozó
1
hazai
kisebbséghez
tartozó
19

Megjegyzés: a 2011. évi népszámláláskor a nemzetiség, az anyanyelv, a családi, baráti közösségekben használtként
14 fő jelölte meg a cigány nyelvet (beás, romani)
Rendelkezésre álló szolgáltatások, amelyek a HEP további részében nem kerülnek bemutatásra:
• Egészségügyi ellátás terén
– Szakorvos csak Zalaegerszegen rendel.
– Kórház legközelebb Zalaegerszegen működik, szakorvosi ellátásban többnyire itt részesülhetnek a kistérség
településeinek lakói.
– Gyógyszertár csak Zalaegerszegen van, 2008-ban néhány hónapig működött a községben fiókgyógyszertár.

Egyéb szolgáltatások, közösségi terek, formális programok
- Az Önkormányzat EMVA pályázata révén a kultúrházat teljesen felújították, berendezéseit saját forrásból és
hazai pályázatok útján modernizálták. Az épületben egy 70-80 fő befogadására alkalmas nagyterem, kb. 3500
kötetes könyvtár és olvasóterem áll rendelkezésre. A könyvtár korábban a mozgókönyvtári ellátórendszer
része volt, 2013-tól a Deák Ferenc Könyvtárral kötött ellátási szerződést az önkormányzat, amely
hálózatgondozást, könyvállomány-karbantartást, -cserét, folyóiratbeszerzést végez. E-Magyarország Pontban
számítógépek állnak a lakosság rendelkezésére.
-

A községben postahivatal működik, napi 5 órás nyitvatartással.

-

A falugazdász körzeti feladatokat lát el, 2 hetente tart fogadóórát a községben, melynek során tartja a
kapcsolatot a helyi őstermelőkkel, mezőgazdasági vállalkozókkal.

-

A község római katolikus temploma a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére épült 1987-89. között, Szerdahelyi
Károly tervei alapján. Az építése során jelentős társadalmi munkát és adományt biztosítottak
Alsónemesapáti és a környező települések lakosai.
A népesség vallás, felekezet szerint, 2011

római
református
vallási
ateista
nem
katolikus
közösséghez,
kívánt
felekezethez
válaszolni
nem tartozó
490
18
36
5
179
Forrás: Népszámlálás 2011. KSH
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-

A faluközpontban futballpálya és öltöző várja a sportolni vágyókat. A község futballcsapata megyei III.
osztályban szerepel.

-

A községben - a helyi igényeket teljesítve - 600 m2-es bekerített játszótér létesült 2010-ben, melyhez
falupark kapcsolódik pihenőhelyekkel, sétaúttal. Az önkormányzat és helyi civil szervezet a közösségi tér
további bővítését tervezi LEADER pályázat révén (többfunkciós fedett helyi piac, kültéri kemence,
szalonnasütő).

Kultúra, hagyományok
A településen rendszeres megrendezésre kerülő események az alábbiak:
RENDEZVÉNY
Kihívás napja
Búcsú

Falunap
Nyugdíjas
találkozó
Mikulás
rendezvény
karácsonyváró
játszóház
Karácsonyi
műsor

IDŐPONT
Május utolsó
szerdáján
általában június
első vasárnapja
Augusztus 20
előtti szombat
November eleje

LEÍRÁS
Gyereknappal együtt kerül megrendezésre
római katolikus naptár szerint: Úr Napja
körmenet és sátoroltár állítása az egyházközségek központjában
Nemesapátiban
szabadidős, sportprogramok, ünnepi megemlékezés

December 6.
December első
napjaiban
December 24.

Helyszíne a templom vagy a Kultúrház

Az állami ünnepekhez helyi ünnepségek is kapcsolódnak. A kulturális rendezvények színhelye a Kultúrház. A falu lakói
évek óta részt vesznek az „Apáti” Nevű települések kulturális és művészeti találkozóin. Alsónemesapáti két
alkalommal volt helyszíne a többszázfős rendezvénynek.
Az Észak-nyugat Zalai Kistérségi Társulás rendezvényein szintén részvételi lehetőséget jelentenek: kistérségi versés prózamondó verseny, túraverseny, kulturális bemutató.
Alsónemesapáti nem tart fenn kapcsolatot testvértelepüléssel.

Alsónemesapáti környezeti adottságait a változatos, tiszta természeti környezet; jó vasúti és a fejlődő közúti
megközelíthetőség jellemzik. A korszerűsítésre került Zalaszentiván-Bajánsenyei vasúti elérhetőség lehetővé teszi a
szlovén kikötők révén az európai és tengerentúli gazdasági elérhetőséget, illetve a zalaegerszegi vonal villamosítása
azt is, hogy villanyvontatású szerelvények járjanak a vonalon.
A község külterületén halad a 76-os főút, amelyen fél órán belül elérhető a közeli nemzetközi Sármellék nemzetközi
repülőtere. Az M9 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala mellett fekszik a település.
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Értékeink, küldetésünk
Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának jövőképét a következők szerint
határozhatjuk meg.
Jövőkép:
Célunk a falusi lét okozta hátrányok leküzdése, hogy Alsónemesapáti élhető település legyen Zalaegerszeg
vonzáskörzetében.
A társadalmi egyenlőtlenségek mérséklése Alsónemesapáti Község számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai
változások, a foglalkoztatás növelése, a képzettség - és képességbeli hiányosságok mérséklése, a vállalkozások
versenyképességének javítása csak a társadalmi szolidaritás megerősítésével, a társadalom megújuló képességének
fejlesztésével és erőforrásainak bővítésével érhető el.
Fontos, hogy minden állampolgár, így a gyermekek, a nők, az idősek, a fogyatékos személyek, a mélyszegénységben
élők és a roma emberek számára megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén: a fizikai és
kulturális környezetben, a lakhatás vonatkozásában, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és
munkalehetőségek, valamint a kulturális és társadalmi élet, sport területén is.
Az esélyegyenlőség biztosítása tág értelemben két eltérő, de egymással szorosan összefüggő, egymásra épülő
elvárást fogalmaz meg. Egyrészt az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését, a hátrányos
megkülönböztetés (diszkrimináció) tilalmát jelenti, másrészt olyan esélyegyenlőségi politikák kialakítását és
végrehajtását, amelyek a hátrányos helyzetű állampolgárok életkörülményeinek javítását segítik elő különböző
területeken. Önkormányzatunk működése során az esélyegyenlőség megvalósítását - az EU elvárásoknak is
megfelelően - horizontális elvként határozza meg, melynek át kell hatnia az Önkormányzat valamennyi
tevékenységét: a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását, és a helyi szintű közpolitikák alakítását egyaránt.
Az esélyegyenlőségi program célja, hogy Alsónemesapáti továbbra is olyan település maradjon, ahol senki nem
tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját védett tulajdonságai alapján, ahol
minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az egyenlő hozzáférés az
önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz.
Ki kell használni jó környezeti adottságainkat, megközelíthetőségünket, infrastrukturális ellátottságunkat, meglévő
intézményeinket annak érdekében, hogy az esélyegyenlőség szempontjából legfontosabb közszolgáltatásokat
helyben tudjuk biztosítani.
Kiemelt feladatunk a helyi esélyegyenlőség megteremtéséért a település népességmegtartó erejének növelése, a
mélyszegénységben, munka nélkül élő és/vagy képzetlen emberek részére munka- és tanulási lehetőségek
közvetítése a halmozottan hátrányos helyzet újratermelődésének mérséklésére.
Alapelveink, értékeink
•

Alsónemesapáti Község Önkormányzata, annak szervei tudatában vannak annak, hogy munkáltatóként,
intézményfenntartóként, közvetlen szolgáltatóként, pályázóként és a közpolitikák alakítójaként is kötelesek
megtartani valamennyi jogviszonyukban és eljárásukban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben (Ebktv.) meghatározott egyenlő bánásmód
követelményét.

•

Alsónemesapáti Község Önkormányzata elkötelezett az egyenlő esélyek biztosítása iránt, minden polgára
számára lehetővé kívánja tenni, hogy megkülönböztetés nélkül dolgozhassanak, tanulhassanak és élhessenek
a településen.

•

A jogszabályokban meghatározott, ilyen irányú kötelező feladatok ellátásán túl az önkormányzat a
társszervekkel, társulásaival, civil szerveződéseivel, egyházakkal, önszerveződő közösségeivel, egyesületeivel
és alapítványaival együttműködve közösen (gyakorta azok anyagi támogatása mellett) törekszik érvényre
juttatni az esélyegyenlőség eszméjét a társadalmi élet minden területén.
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•

Az Önkormányzat és intézményei maradéktalanul betartják az egyenlő bánásmódra vonatkozó uniós és hazai
jogszabályokat, a megkülönböztetés elleni küzdelemben vezető szerepet vállalnak, és felhasználva
helyzetüket és a befolyásukat, segítenek leküzdeni a diszkriminatív akadályokat, ahol csak lehetséges.

•

Az Önkormányzat és intézményei ösztönözik a hátrányos helyzetű csoportokat és egyéneket, hogy vegyenek
részt a közösség életében.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Alsónemesapáti Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során
feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda
kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel
(tankerülettel).

A HEP helyzetelemző részének célja

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a
településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük
alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket,
melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT tartalmazza.

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

1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A
program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és
a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI
rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.)
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglalt
helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és nemzeti
szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció
Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia.

Az EU 2020 stratégia2
Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett Lisszaboni Stratégia
folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv.
Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és
az intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség
szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell két területen is megjelenik.
Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható
intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és
társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.
Nemzeti Reform Program3
Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti reformprogramok
jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell
elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti célokat,
2

A Bizottság közleménye a Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai Gazdasági
és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – Intézkedések a stabilitás, a növekedés és
a munkahelyteremtés érdekében, Brüsszel, 2012. május 30.
3
A következő lépés – A Széll Kálmán terv 2.0, Magyarország Kormánya, 2012. április www.kormany.hu/download/3/e8/80000/1A_k%C3%B6vetkez%C5%91_l%C3%A9p%C3%A9s%20(SzKT%2020).pdf
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továbbá ismertetik, hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat
leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy ennek
milyen költségvetési vonzatai lesznek.4 A Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete
javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett.
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia5
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben jóváhagyott „A nemzeti
romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a
szegénység elleni fellépés érdekében megfogalmazott felzárkózáspolitikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos
célja a roma közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, hogy a
szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – gyermekszegénység, romák helyzete, hátrányos
helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes célrendszerben történő
kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára,
így a gazdaságfejlesztéssel és foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai,
közigazgatási elképzelésekre.
„Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia6
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy csökkentse a
gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény minden gyerekre kiterjed, de
értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a
nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket. A Nemzeti Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus
megszakításának szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke.
Roma Integráció Évtizede Program7
Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007.
(VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a Stratégiai Terv végrehajtására készítsen rövid
távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás,
foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a
média és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez
rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség
megteremtését a négy prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül
kívánja megvalósítani.
Nemzeti Ifjúsági Stratégia
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot (88/2009. (X. 29.) OGY
határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség összefoglalása a 2009-2024.
időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes
területeken a horizontális és specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Stratégia
megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési tervről az 1590/2012. (XII. 27.)
Korm. határozat rendelkezik.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Az Országgyűlés 2003. év végén fogadta el az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. törvényt.
Alsónemesapáti Község Önkormányzata jogszabályi felhatalmazás alapján vagy eredeti jogalkotói hatáskörében
eljárva az alábbi tárgykörökben hozott olyan rendeleteket, amelyek érintik az esélyegyenlőségi célcsoportokat:
a) rendelet az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
b) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (pénzbeli ellátások vonatkozásában)
4

Európai Bizottság, Európa 2020 http://ec.europa.eu/europe2020/documents/related-document-type/index_hu.htm
Nemzeti Társadalmi és Felzárkózási Stratégia – mélyszegénység, gyermekszegénység, romák (2011-2020.) Budapest, 2011.
november http://romagov.kormany.hu/nemzeti-tarsadalmi-felzarkozasi-strategia
6
47/2007. (V. 31.) OGY határozat a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032.; www.biztoskezdet.hu
7
A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat; Szociális és Munkaügyi
Minisztérium, 2008.
5

13

c) rendelet a letelepedési támogatásról
d) rendelet a lakáscélú támogatásról
e) Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjszabályzat

2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal
Költségvetési koncepció – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § értelmében A jegyző, által
elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig - a helyi
önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig benyújtja a képviselő-testületnek. A 2013. évi költségvetést megalapozó koncepciót a Képviselő-testület
109/2021.(XI.30.) határozatával hagyta jóvá. Az abban foglaltakra figyelemmel készült el az Önkormányzat
2013. évi költségvetése, amelyet a Képviselő-testület 2/2013.(III.01) rendeletével fogadott el.
Gazdasági program - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a
értelmében a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési
tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. A Képviselő-testület az Önkormányzat
gazdasági programját 31/2011.(V.13.) határozatával hagyta jóvá.
Köznevelés-fejlesztési terv8 – A helyi önkormányzati feladat-ellátási rendszerben minden községi, városi,
fővárosi kerületi önkormányzatnak feladata, kötelezettsége volt, hogy gondoskodjék a településen élők
részére arról, hogy az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés és oktatás a rendelkezésükre álljon
anélkül, hogy annak igénybevétele a szülők, illetve gyermekeik részére aránytalan teherrel járna. A
köznevelésről szóló törvény alapján az állam gondoskodási kötelezettsége – az óvodai nevelés kivételével –
megfogalmazódik. Már nem a kormányhivatalok készítik el a feladat-ellátási intézményhálózat-működtetési
és köznevelés-fejlesztési tervet, hanem az oktatásért felelős miniszter. Az oktatásért felelős miniszter az
Oktatási Hivatal előterjesztése alapján a kormányhivatalok közreműködésével és a helyi önkormányzatok
véleményének kikérésével és közreműködésével készíti el megyei szintű bontásban az intézményhálózatműködtetési és köznevelési-fejlesztési tervet. A települési önkormányzat kötelezettsége, hogy beszerezze a
településen működő köznevelési intézmények nevelőtestületei, alkalmazotti közösségei, a szülői és
diákszervezetei véleményét. Az oktatási hivatal s feladata az is, hogy a köznevelés-fejlesztési terv
elkészítésekor a nemzetiséget érintő kérdésekben beszerezze az érintett települési, területi és országos
nemzetiségi önkormányzatok egyetértését (Mnkt. 24. §)
A Zala Megyei Kormányhivatal elkészítette a fenti tervet, amelyből az olvasható ki, hogy a 2013/2014-es
tanévben is működni fog a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda alsónemesapáti és nemesapáti
feladatellátási helye.
Településfejlesztési stratégia – A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
24. §-a értelmében a fővárosi közgyűlés a főváros egységes településpolitikájának biztosítása érdekében – a
Kormány, valamint a kerületi képviselő-testületek véleményének kikérésével – a megalakulását követő egy
éven belül minősített többséggel dönt a fővárosnak legalább az adott ciklusra szóló településfejlesztési
stratégiájáról.
Településrendezési terv – Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(továbbiakban 1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján a települési önkormányzat – a fővárosban a fővárosi és a
kerületi önkormányzatok a külön jogszabályban meghatározott hatáskörük szerint – a településrendezési
feladatukat a helyi építési szabályzat, valamint a településrendezési tervek elkészíttetésével és azok
elfogadásával látják el. Alsónemesapáti község rendezési tervét és helyi építési szabályzatát a Képviselőtestülete 3/2008.(VIII.08.) rendeletével hagyta jóvá.
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Településszerkezeti terv - Az 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a szerint a településszerkezeti terv
meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az
egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra
elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi
érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek
figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. A
településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell vizsgálnia, és szükség
esetén a terv módosításáról vagy az új terv elkészítéséről kell gondoskodnia. A tízévenkénti szükséges
felülvizsgálat során gondoskodni kell az időközben történt módosítások egységes tervbe foglalásáról. A
Képviselő-testület 40/2008.(VIII.04.) határozatával hagyta jóvá.
Településfejlesztési koncepció - az 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a fejlesztés összehangolt megvalósulását
biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati
településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a
település jövőbeni kialakítását tartalmazza. A fejlesztési koncepció elsősorban településpolitikai dokumentum,
amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok mellett a társadalmi, a gazdasági, a környezeti
szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi rendszernek van döntő szerepe. A törvény 7. §-a értelmében a
településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósítása érdekében a városok és több település közös fejlesztési
tervezése esetén integrált településfejlesztési stratégiát kell készíteni. Az integrált településfejlesztési stratégia
meghatározza a települések településfejlesztési tevékenységét, összehangolja a különböző szakpolitikai
megközelítéseket, összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői,
lakosság) céljait, elvárásait, meghatározza a fejlesztési célokat, azok finanszírozási módját, továbbá a megvalósítás és
fenntartás módját is összefüggéseiben kezeli. A Képviselő-testületi jóváhagyó határozat száma: 27/2006.(IV.05.)
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Alsónemesapáti Község Önkormányzata a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Fenntartásában
működő TÁMASZ Alapszolgáltatás Intézmény útján látja el az alábbi feladatokat:
- az étkeztetést,
- a házi segítségnyújtást,
- a családsegítést,
- a gyermekjóléti szolgáltatást
- a nappali ellátást
A védőnői feladatok ellátása három önkormányzat jogi személyiség nélküli társulása feladatát jelentette.
Az Alsónemesapáti Maci Óvoda fenntartásáról Alsónemesapáti és Nemesapáti községek Önkormányzatai szintén
közösen, társulás keretében gondoskodnak.
Az Mötv. 157. § a) pontja 2013. január 1-jei hatállyal a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
szóló 1997. évi CXXXV. törvényt hatályon kívül helyezte. Az Mötv. 146. §. (1) bekezdése alapján az e törvény
hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselőtestületek felülvizsgálják és e
törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül.
A társulási megállapodások felülvizsgálata folyamatban van. A jövőben Alsónemesapáti község Önkormányzata
feladatellátási szerződéssel biztosítja a védőnői feladatok ellátását Kisbucsa és Nemespáti községek önkormányzatai
számára.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
Az elemzés során az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs (TEIR) rendszer adatbázisait, a KSH, a
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, valamint az önkormányzat saját kutatási adatait használtuk fel.
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Szintén felhasználtuk az elmúlt időszakban elkészült egyéb koncepciók, pályázati helyzetelemzések releváns adatait,
következtetéseit. Az iskolai, óvodai ellátás esetében az adatok intézményi szintűek, vagyis nem kizárólag
Alsónemesapáti község adatait tartalmazzák. Ebben az esetben Nemesapáti község Önkormányzatának adatait is
tartalmazzák a táblák és a hozzájuk tartozó elemzések.
A következő fejezetekben ezekre az adatokra támaszkodva végeztük el a részletes elemzést.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom a
szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje
alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek.
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok,
iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési zavarokhoz
vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a
munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a
jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz,
szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza (Ld. pl. A tartós szegénység csökkentésének
lehetőségei Magyarországon, Budapest Intézet, 2012,.
www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf). A mélyszegénység hatása az alapvető
létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A
szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, illetve a
gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-a 0–17 éves korosztályhoz tartozik),
valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él).
Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket okozza.
A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. A
szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos társadalmi probléma.
Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2
millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű
térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik.
A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az etnikai és
szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes probléma „cigánykérdésként”
való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a mélyszegénység két olyan halmazt képez,
melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden
mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az viszont kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől
függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen
érvényesülése miatt. (Cserti-Csapó-Orsós 2012)
E terület vonatkozásában a következőkben tekintsük át azokat az alapvető jogszabályi rendelkezéseket, amelyek a
foglalkoztatási és szociális, valamint egészségügyi ellátásokhoz történő hozzáférés, a lakhatási körülmények javítását
szolgálhatják.
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.) A törvény
meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak megállapítását, a szociális ellátás finanszírozásának elveit és
intézményrendszerét, a szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult közötti jogviszony főbb elemeit,
továbbá a fenntartónak a szolgáltatóval, illetve intézménnyel kapcsolatos feladat- és jogkörét, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységet végző személy
adatainak működési nyilvántartására vonatkozó szabályokat.
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) A törvény meghatározza
az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét, formáit, az ellátások jogosultsági feltételeit,
valamint az ellátások megállapításával és folyósításával kapcsolatos legfontosabb hatásköri és eljárási
szabályokat.
a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Flt.) A törvény célja a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog
gyakorlásának elősegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az álláskeresők támogatásának
biztosítása
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. A törvény célja a nemzetiségek sajátos kultúrájának
megőrzésének, anyanyelvük ápolásának és fejlesztésének, egyéni és közösségi jogainak széleskörű
biztosításának elősegítése, figyelemmel Magyarország Alaptörvényében a magyarországi nemzetiségek ügye
iránt kinyilvánított felelősségvállalásra, továbbá a nemzetiségek védelme érdekében.
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3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
Zala megyében az egyes nemzetgazdasági ágakat tekintve a feldolgozóipar és az egészségügy a két legnagyobb
foglalkoztató, ahol a létszám negyede, illetve 13%-a dolgozik.
A feldolgozóiparon belül a gépiparban és az élelmiszeriparban dolgoztak a legtöbben. Nemzetgazdasági áganként
eltérően változott a munkaerő felhasználás. A termelő ágakban az ipar kivételével mindenütt nőtt az alkalmazottak
száma, legerőteljesebben (9,6%) az építőiparban. A foglalkoztatottak valamivel több mint hattizede a szolgáltatási
szektorban talált munkát, ahol az ágazatok döntő részében csökkenést regisztráltak, az egészségügyben viszont 14%os, a szállítás, raktározásban 8,2%-os volt a bővülés.
Egy év távlatában a bruttó átlagkereset 2012. évben 6,2%-kal nőtt Zalában, ami erőteljesebb az országosnál, így a
megye „lemaradása” mérséklődött. A növekedés főként a fizikai állományt érintette, esetükben 8,7%-os
emelkedésről beszélhetünk. Tavaly az alkalmazottak bruttó átlagkeresete 173.300 forint volt, 49.700 forinttal
kevesebb, mint országosan.
Nemzetgazdasági ágakat tekintve az építőipar kivételével kisebb–nagyobb mértékben mindenütt emelkedés
tapasztalható. Legmagasabb átlagkereset (394.800 forint) az energiaipart jellemezte, ezzel szemben a
vendéglátásban alig haladta meg a 130 ezer forintot.
A családi kedvezmény nélkül számított nettó átlagkereset 112.700 forint volt a megyében, ami mindössze egy
százalékkal magasabb az előző évinél. Nettó kereset növekedés a versenyszférában volt, a költségvetés területén
dolgozók átlagosan 2,7%-kal kevesebb fizetést kaptak, mint egy évvel korábban, melyet a közfoglalkoztatás is
befolyásolt. A megyében a szellemi dolgozók 147.300 a fizikaiak pedig 88.600 forintot vihettek haza havonta.
A pénzbeli és természetbeni juttatásokat is figyelembe véve az átlagos havi munkajövedelem összege 5,6%-kal
növekedett, s 2012-ben 184.100 forintot tett ki. Az egyéb kifizetések az összes 5,9%-át képezte, ami a szállítás és a
raktározás nemzetgazdasági ágban a legmagasabb, míg a tudományos és műszaki tevékenységben a legalacsonyabb.
A községben élő időskorúakat illeti általában mindannyian rendelkeznek valamilyen jövedelemmel. Túlnyomó
többségük nyugdíjjal, egy kisebb hányaduk munkajövedelemmel és emellett többségük ingatlan vagyonnal bír, ritkán
fordulnak elő közöttük befektetői, vállalkozói vagyont működtetők. Emellett jövedelemnek tekinthetjük a kiadást
pótló saját vagy családi szükséglet fedezésére szolgáló, esetlegesen piacra vitt árutermelést is.
Az eltartottság az időskorúak esetében azt jelenti, hogy saját jövedelem hiányában, vagy annak alacsony összege
miatt az önálló életvitel fenntartására nem elegendő és emiatt mások – elsősorban a családja, annak hiányában a
közösség – gondoskodására rászorul. Ebbe a körbe esetenként az alacsonyabb nyugdíjjal, járulékkal is bele tartoznak.
Ugyanakkor családban élésük esetén velük kapcsolatban is elmondható, hogy a viszonylag alacsony, de stabil
jövedelmükkel ők is hozzájárulnak a családi kiadásokhoz.
A nyugdíjbiztosító igazgatóság adatai szerint a megyében 2011-ben 1792-en kerültek öregségi nyugdíjba, közülük
férfi 1379 fő, az ő megállapított nyugdíjuk 41,7 év átlagos szolgálati idő után, átlagban 104.028 Ft, míg a 413 nő
átlagosan 31,8 év szolgálati idővel átlag 68.849 Ft nyugdíjat kapott, az összevont nyugdíjátlaguk pedig 95.915 Ft volt.
Az adatok megyeiek, a községre vonatkozó adatok nincsenek. Az önkormányzatnak saját adatai sincsenek, mivel a
nyugdíjasok viszonylag ritkán igényelnek az önkormányzattól szociális ellátást.
Bár a nyugdíjak egyediek – akárcsak a többi fentebb említett jövedelemforrás – de csupán csak az említett év havi
átlagában is a 2011-ben nyugdíjba kerültek havonta 189 millió 144 ezer 380 Ft jövedelemhez jutottak, ami évente
csak ezt az egy korcsoportot nézve is 2 milliárd 269,7 millió forint. Miután a megye 285 ezer fős lakosságából 71 ezer
fő /KSH adat/ az időskorú, és ennek 20,05 %-a /14.244 fő/ zalaegerszegi lakos, az említett összeg 20 százaléka is
mintegy 454 millió Ft ennél az egy korcsoportnál a városban.
A különböző korrekciós tényezőket is figyelembe véve /a nyugdíjra és nyugdíjszerű ellátásra jogosultak száma kisebb
az időskorúak számánál, a korábbi nyugdíjak alacsonyabbak a most megállapítottaknál/ a város időskorú
lakosságához havonta mintegy 900 millió, évente közel 10 milliárd forint folyik be, és még nem beszéltünk a
munkajövedelmekről, és az egyéb jövedelmekről.
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Mindez óriási gazdasági potenciál, mely többnyire különböző fogyasztási igények kielégítésére szolgál.
A településen található lakásvagyon többnyire nem mobil, hanem passzív vagyon – a lakók lakásigényeiket szolgálja,
hisz benne laknak.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a
Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket
kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti
bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.
Az e fejezetben foglaltak leírását a HEP Sablon 1. számú mellékletének adatgyűjtő táblái segítik. E mellett javasolt
további települési adatok használata.
A fejezetre vonatkozó jogi szabályozás szerint a helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben
meghatározott foglalkoztatási feladatainak ellátása során
a) közfoglalkoztatást szervez,
b) figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását,
c) döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok foglalkoztatáspolitikai
következményeit,
d) az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt.
A helyi önkormányzat a Mötv. 15. §-a szerint feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben meghatározott
módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő
bevonását.
Hátrányos megkülönböztetés, előnyben részesítés a foglalkoztatás területén – Ebktv. 21. § - 23. §
Az Ebktv. fenti paragrafusai rögzítik, hogy egyenlő bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen, ha a
munkáltató a munkavállalóval szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést alkalmaz pl. a
munkához jutás során, a munkához jutás felvételi eljárása keretében, stb.
Előfordulnak olyan speciális helyzetek, amikor indokolt, hogy a munkáltató különbséget tegyen helyzetük,
tulajdonságuk, jellemzőjük alapján a munkavállalók között, ezért az Ebktv. értelmében nem minősül az egyenlő
bánásmód követelménye megsértésének, ha az a munka jellege vagy természete alapján indokolt, az alkalmazásnál
számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételre alapított arányos megkülönböztetés. A 23. § biztosítja annak a
lehetőségét, hogy törvény, kormányrendelet, illetve kollektív szerződés a munkavállalók meghatározott körére – a
foglalkoztatási jogviszonnyal vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal összefüggésben – eltérjen az
egyenlő bánásmód követelményétől, amennyiben ennek célja valamely hátrányosabb helyzetű csoporttal
kapcsolatban előnyben részesítési szabályok meghatározása, pozitív diszkrimináció alkalmazása.
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 (fő)
év

2008
2009
2010
2011
2012

nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

nő

férfi

összesen

nő

férfi

fő

fő

fő

fő

%

fő

253
258
254
253
n.a.

274
221
274
279
n.a.

527
479
528
532
n.a.

19
13
28
21
n.a.

7,5%
5,0%
11,0%
8,3%
n.a.

27
33
35
27
n.a.

összesen
%

fő

%

9,9%
46
8,7%
14,9%
46
9,6%
12,8%
63
11,9%
9,7%
48
9,0%
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A demográfiai helyzet ismeretében nem meglepő, hogy a vizsgált időszakban folyamatosan csökkent az aktív korú
lakónépesség száma. A Munkaügyi Központ által nyilvántartott álláskeresők aránya a 15-64 éves korosztályban 2010.
évben volt a legmagasabb. 2008 és 2011 között az álláskereső nők száma és aránya minden évben meghaladta a
férfiakét.

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
2008
2009
2010
2011
2012
nyilvántartott álláskeresők
fő
46
46
63
48
n.a.
száma összesen
fő
1
1
2
1
n.a.
20 éves és fiatalabb
%
2,2%
2,2%
3,2%
2,1%
fő
11
3
8
11
n.a.
21-25 év
%
23,9%
6,5%
12,7%
22,9%
fő
5
5
8
5
n.a.
26-30 év
%
10,9%
10,9%
12,7%
10,4%
fő
3
7
6
2
n.a.
31-35 év
%
6,5%
15,2%
9,5%
4,2%
fő
3
1
6
3
n.a.
36-40 év
%
6,5%
2,2%
9,5%
6,3%
fő
5
6
8
6
n.a.
41-45 év
%
10,9%
13,0%
12,7%
12,5%
fő
6
8
9
2
n.a.
46-50 év
%
13,0%
17,4%
14,3%
4,2%
fő
6
10
7
11
n.a.
51-55 év
%
13,0%
21,7%
11,1%
22,9%
fő
6
5
8
7
n.a.
56-60 év
%
13,0%
10,9%
12,7%
14,6%
fő
0
0
1
0
n.a.
61 év felett
%
0,0%
0,0%
1,6%
0,0%
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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20 év alatti és 61 év feletti regisztrált munkanélküli alig volt. Ennek oka a részben a munkaügyi ellátórendszer
változása: a pályakezdők munkanélküli segélyének megszűnése után a fiatalok kevésbé voltak motiválták a
munkaügyi szervezettel való kapcsolattartásra. 61 év felettiek a hatályos jogszabályi lehetőségek révén már inkább a
nyugdíjasok táborát gyarapították.
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
%

2008
2009
2010
2011
2012

nő
19
13
28
21
n.a.

férfi
27
33
35
27
n.a.

összesen
46
46
63
48
n.a.

nő
7
4
15
6
n.a.

férfi
12
13
18
11
n.a.

összesen
19
17
33
17
n.a.

Nő
férfi
összesen
36,8%
44,4%
41,3%
30,8%
39,4%
37,0%
53,6%
51,4%
52,4%
28,6%
40,7%
35,4%
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

2008 és 2012 között a munkanélküliek több mint egyharmada, sőt 2010-ben több mint fele tartósan (180
napon túl) regisztrált munkanélküli volt. A férfiak tartós munkanélkülisége mindig meghaladta a nőkét. A tartósan
munkanélküliek aránya 2010. évben volt kiugróan magas (mint ahogy a települési munkanélküliség is), majd
visszaállt a korábbi szintre, de így is minden harmadik munkanélküli hat hónapon túl sem talál munkahelyet. Az idő
előrehaladtával egyre nehezebb munkahelyet találni és az anyagi nehézségek mellett ez a helyzet pszichésen is
megviseli azokat a munkanélküli személyeket, akik valóban szeretnének ismételten munkába állni.
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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

2008
2009
2010
2011
2012

fő
70
67
58
49
n.a.

fő
69
69
66
68
n.a.

fő
139
136
124
117
n.a.

nő
fő
4
0
1
0
n.a.

Férfi

%
5,7%
0,0%
1,7%
0,0%
n.a.

fő
3
2
4
6
n.a.

%
4,3%
2,9%
6,1%
8,8%
n.a.

összesen
fő
%
7
5,0%
2
1,5%
5
4,0%
6
5,1%
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Az Flt. alapján pályakezdőnek minősülő munkanélküliek a korosztályuknak 1,5-5%-át tették ki és általában
többségük férfi volt.
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
Az alacsony iskolázottság is az egyik akadálya lehet a munkához jutásnak.
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 összesen

nő

férfi

fő
637
n.a.

fő
339
n.a.

fő
298
n.a.

fő
273
n.a.

fő
266
n.a.

2001
2011
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

fő
539
n.a.

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők
15-x évesek száma
Összesen
fő
98
n.a.

%
15,4%
n.a.

nő
fő
66
n.a.

férfi
%
19,5%
n.a.

fő
32
n.a.

%
10,7%
n.a.

A TEIR adatbázisa a 2001. évi népszámlálás adatait tartalmazza, a 2011. éviét nem. Az önkormányzatok
számára hozzáférhetővé váltak már ez utóbbi népszámlálás adatai is. Azonban a ét év összehasonlítása nem
lehetséges egy táblázatban, mert a korcsoportos bontás nem ugyanaz.
2011-ben 96 fő volt, aki nem végezte el a nyolc osztályt (igaz, ebben az esetben a hét év feletti népességet vizsgáljuk,
vagyis azok is beletartoznak, akik 2011-ben még általános iskolásba jártak).
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A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint, 2011. évi Népszámlálás, KSH

fő

ált. iskola ált. iskola ált. iskola
első
1-7.
8.
évfolyamot évfolyam évfolyam
sem
végezte el

középfokú
iskola
érettségi
nélkül,
szakmai
oklevéllel

érettségi

Egyetem,
főiskola
stb.
oklevéllel

összesen

4

179

149

46

686

92

216

2011-ben a 15 év feletti korosztályból (637 fő) 98-an nem rendelkeztek általános iskolai végzettséggel sem
(kétharmaduk nő volt) 15%!
Ez a szám még akkor is magasnak mondható, ha figyelembe vesszük, hogy az idősebb korosztály csak 4 vagy 6 évig
járt iskolába. A nők a karrier helyett fiatalabb életkorban szültek és ezért maradtak ki az iskolából.
A két táblázat összevetéséből az állapítható meg, hogy jelentősen csökkent az általános iskolai végzettséggel
nem rendelkezők száma. Az iskolázatlan fiataloknak a munkaerőpiacon elhelyezkedési lehetőségük nincsen, a
településen maradva a rendszeres segélyezettek körét bővítik.
Van a községben olyan munkanélküliek, aki alacsony iskolai végzettségük miatt soha nem is rendelkeztek
munkahellyel, családtagjai tartják el, s az önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokból élnek.
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

év

2008
2009
2010
2011
2012

nyilvántartott
álláskeresők
száma
összesen

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint
8 általánosnál
alacsonyabb végzettség

Fő
46
46
63
46
n.a.

fő
3
1
3
2
n.a.

%
6,5%
2,2%
4,8%
4,3%
n.a.

8 általános
fő
12
21
20
15
n.a.

%
26,1%
45,7%
31,7%
32,6%
n.a.

8 általánosnál
magasabb iskolai
végzettség
fő
%
31
67,4%
24
52,2%
40
63,5%
29
63,0%
n.a.
n.a.

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás
A fenti adatokból jól látható, hogy a munkanélkülieken belül a legnagyobb arányt a 8 általánosnál magasabb
végzettségűek képviselik. A nyilvántartott munkanélküliek között még mindig vannak olyanok, akik nem rendelkeznek
általános iskolai végzettséggel.
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3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők
8. évfolyamot
felnőttoktatásban
általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők száma
eredményesen elvégzők
év
száma
fő
Fő
%
2009
0
0
0
2010
0
0
0
2011
0
0
0
2012
n.a.
n.a.
n.a.
2013
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
középfokú
szakiskolai
szakközépiskolai
gimnáziumi
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
résztvevők
résztvevők
résztvevők
résztvevők
év
összesen

2009
2010
2011
2012
2013

fő

fő

%

fő

%

fő

%

0
0
0
n.a.
n.a.

0
0
0
n.a.
n.a.

0
0
0
n.a.
n.a.

0
0
0
n.a.
n.a.

0
0
0
n.a.
n.a.

0
0
0
n.a.
n.a.

0
0
0
n.a.
n.a.

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)
A településen nincs általános és középiskolai felnőttoktatás, erre vonatkozó igényeket informálisan már több
alkalommal felmértük, azonban mi magunk nem dokumentáltuk. Igény mutatkozott a nyolc általános iskolai
végzettség megszerzése mellett ún. ismeretmegújító képzésre, illetve szakmatanulásra is.
A munkanélküliek nem ismerik, többségük számára nem tanították az álláskeresési technikákat, az önéletrajzkészítését, az állásinterjú fortélyait. Az idősebb korosztály nem számolhatott a rendszerváltás utáni
munkanélküliséggel, teljesen új, számára nehezen feldolgozható élethelyzetbe került.
Egyre többen kérnek ezirányú segítséget a Hivatalban. A Kultúrházban rendelkezésre álló informatikai eszközök
hozzáférhetőek minden érdeklődő számára.
Helyi adatok szerint a munkanélküliek között több személy diplomával rendelkezik, vagy pályakezdők vagy
szakterületükön évek óta nem dolgoztak, tudásuk így avulttá vált.

c) közfoglalkoztatás
A megújuló, átalakuló közfoglalkoztatási program, a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program célja, hogy növelje az
alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatását, fokozza az álláskeresési aktivitást, valamint elősegítse a
versenyszférába, az elsődleges munkaerőpiacra történő visszatérést (belépést).
Az önkormányzatok által történő hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás a helyben felmerülő, közfeladattal, a helyi
közösség érdekeivel, a helyi közösség számára fontos szolgáltatások nyújtásával összefüggő munkaigények
kielégítését segíti.
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A közfoglalkoztatási programok alapvető célja, hogy egyfelől lehetőséget teremtsenek a tartós munkanélkülieknek, a
munkaerőpiacról régóta kiszorultaknak arra, hogy - munkaképességük megőrzése, esetleges javítása révén –
visszatérjenek az elsődleges munkaerőpiacra, másrészt a szociális ellátásnál magasabb jövedelmet biztosítson a
rászorultaknak addig is, amíg az első cél be nem következik. Kiemelt cél még a feketén végzett munka, tágabb
értelemben a „feketegazdaság” visszaszorítása a rendezett munkaügyi kapcsolatok, foglalkoztatás megteremtése
révén. Emellett természetesen léteznek egyéb kimondott vagy látens célok is (a segéllyel visszaélők kiszűrése, a
közfoglalkoztatottak tesztelése a munkára való alkalmasság szempontjából, az önkormányzatok forráshiányának
mérséklése stb.)
A közmunkások feladatai közé legnagyobb részben kommunális, környezetvédelmi célú tevékenységek ellátása,
polgármesteri hivatalok tevékenységét segítő szolgáltatások végzése (adminisztrációs munka, kézbesítési munka),
egészségügyi és szociális, valamint a művelődési és közoktatási területeken végzett feladatok segítése, nemzetiségi
önkormányzatoknál végzett tevékenység segítése tartozik.
A férfi és női közmunkások által ellátott feladatok szerkezete értelemszerűen különbözik egymástól. A férfiak által
leggyakrabban végzett munkák köre az alábbi: köztisztasági, közterületgondozási feladatok, parlagfűmentesítés,
vízelvezető árkok fenntartása.
A nők esetében a takarítás a leggyakrabban ellátott feladat. Ezt követik a köztisztasági munkák, a
parlagfűmentesítés, az adminisztratív kisegítő feladatok, a szociális gondozói, segítői tevékenységek.
A vizsgált hátrányos helyzetű csoportok munkaügyi szempontból számos problémával küzdenek, nagyon magas azok
aránya, akik nem rendelkeznek semmilyen munkából származó jövedelemmel. Az átlagosan alacsony iskolai
képzettségnek köszönhetően túlnyomó részt csupán az alacsony kvalifikációt igénylő álláshelyeket képesek betölteni.
Egyértelmű összefüggés mutatkozott az iskolai végzettség növekedése és a munkahely megléte között. Ebből
következően a hátrányos helyzetű csoportokkal foglalkozó szakmai szervezeteknek kiemelt figyelmet kell fordítani a
képzések szervezésére. Erősíteni kell a szakképzés iránti érdeklődést. Egy szakma megszerzésének biztosítása
jelentősen hozzájárulhat ezen csoport körülményeinek javításához.
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

8

n.a.

n.a.

n.a.

2011

18

n.a.

n.a.

n.a.

2012

15

n.a.

n.a.

n.a.

2013

10

n.a.

n.a.

n.a.
Forrás: helyi adatgyűjtés
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Az Önkormányzat a köz(célú)foglalkoztatásra a Munkaügyi Központ által biztosított keretösszeget évek óta teljes
mértékben kihasználta. A foglalkoztatás időtartama jellemzően 3-4 hónap volt és többségében részmunkaidőben
dolgozhattak. Külön közfoglalkoztatás-szervező nem volt, a polgármester irányításával végezték a munkát.
Jellemzően közterületgondozási, parkosítási, hóeltakarítási vagy intézményi kisegítő tevékenységet végeztek.
Jellemzően minimálbéren történt a foglalkoztatás. 2011 szeptemberétől bevezetésre került a közfoglalkoztatási
minimálbér.
A Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás közmunkaprogramjaiban mindig voltak alsónemesapáti
dolgozók. A közfoglalkoztatásban résztvevők számában csak azok szerepelnek, akik közvetlenül Alsónemesapáti
Község Önkormányzatával álltak határozott ideig köz(célú)foglalkoztatásban. Így pl. a téli közmunkaprogramban,
vagy a parlagfűmentesítési nyári közmunkában, illetve szociális segítőként foglalkoztatottak létszámát nem
(Többcélú Társulás volt a munkáltató, a munkavégzés helye volt községünk és az ún. egyéb munkáltató i jogköröket
gyakorolta a polgármester).
A közfoglalkoztatásba való bevonásnál az önkormányzat törekedett arra, hogy minden családból
foglalkoztasson valakit. Az idősebb és szakmával nem rendelkezők előnyt élveztek, mert a nyílt munkaerőpiacon az ő
elhelyezkedési lehetőségeik jóval rosszabbak. A lakosság összetételéből adódóan voltak köztük roma kisebbséghez
tartozók, de – egy eset közmunkaprogramot kivéve – nem kellett nyilatkozniuk arról, hogy kisebbséghez tartozónak
vallják-e magukat, így erről számadat nem áll rendelkezésre.
Alsónemesapáti Község Önkormányzata lehetőséget biztosít arra, hogy a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás feltételét teljesíteni tudják az érintettek. Ezért az önkormányzat regisztrált az önkénteseket foglalkoztató
szervezetek adatbázisába. Évente egyre többen végeznek önkéntes munkát, mert az önkormányzat
közfoglalkoztatási keretösszegének csökkenésével, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (a továbbiakban: FHT.)
jogosultak számának növekedésével, és a gazdasági válságból adódó munkalehetőség-mérséklődéssel nem tudnák
teljesíteni a következő évi FHT folyósítás feltételeit.
Az Önkormányzat bejelentkezett az önkénteseket foglalkoztató szerveztek minisztériumi adatbázisába, így kereső
tevékenység hiányában az önkormányzatnál végzett önkéntes munkával is teljesíthetők a fenti feltételek. 2012.
évben 6 fő végzett ennek érdekében legalább 30 alkalommal ingyenesen munkát.
3.2.10. A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások
regisztrált
vállalkozások Kiskereskedelmi vendéglátóhelyek
év
száma a
üzletek száma
száma
településen
2008
38
2
5
2009

40

1

4

2010

53

1

4

2011

60

1

4

2012

60

1
Forrás: helyi adatgyűjtés

4

Nagyobb létszámú helyi munkaerőt foglalkoztató vállalkozás nincsen. A község külterületén működő
vállalkozásoknál nem jellemző az Alsónemesapátiak foglalkoztatása.
A községben 2012-ben 60 db vállalkozás működött. Közülük sokan egyéni vállalkozók és jellemzően
önfoglalkoztatók. Ezeket a többségében kényszervállalkozókat az önkormányzat helyi iparűzési adó kedvezménnyel
segíti.
A vállalkozások másik csoportjának működési területe kiterjed községünkre is, ezért váltak alanyává a helyi iparűzési
adónak, de helyben foglalkoztatottjuk nincsen (pl. telekommunikációs, vagy infrastruktúra-üzemeltető cégek).
(Helyben foglalkoztatottak létszáma az önkormányzatnál és intézményeiben, illetve vállalkozásoknál összesen kb. 30
fő)
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d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés,
potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő
foglalkoztatási programok stb.)
3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – közlekedés:2012
Kerékpár
autóbusz
vonat járatok
úton
átlagos
elérhetőség járatpárok
átlagos
átlagos
átlagos száma
való
utazási idő
átlagos ideje
száma
utazási idő
utazási idő
munkanapoko
megköze kerékpáro
autóval
munkaautóbusszal
vonattal
n
líthetősé
n
napokon
g
Legközeleb
10 perc
12
15 perc
5
30 perc
0
0
bi centrum
Megyeszékhely

10 perc

12

15 perc

5

30 perc

0

0

Főváros

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: www.menetrendek.hu (MÁV, VOLÁN), tapasztalati adatok
Zalaegerszeg távolsága mindössze 8 km. Jellemzően autóbusszal közlekednek az emberek, kevés a
településen megálló vonat, így az emberek elszoktak ettől a közlekedési formától. Ráadásul autóbusszal Zalaegerszeg
12 perc alatt, rövidebb úton megközelíthető, mint vonattal. Így a helybeni foglalkoztatás mellett munkavégzés
helyeként Zalaegerszeg merül fel. Bár az Alsónemesapátiak hátrányban vannak a zalaegerszegi lakosokkal szemben,
mert a távolsági buszbérlet költségét ki kell fizetni. Ugyanakkor az Alsónemesapátiak helyzete ebből a szempontból
mégis jobbnak tekinthető, mint akinek a lakóhelye és munkahelye közötti távolság több mint 10 km.
e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
3.2.12. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja –fiatalok:2012
van/nincs
fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő
programok a településen

van

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő
programok a vonzásközpontban

van

az oktatásból a munkaerőpiacra való
átmenetet megkönnyítő programok a
településen

van

az oktatásból a munkaerőpiacra való
átmenetet megkönnyítő programok a
vonzásközpontban
Forrás: helyi adatgyűjtés

Felsorolás
pályaorientációs-, korrekciós foglalkozások
(TÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0287)

„Kiút a hátrányos helyzetből” c. projekt
pályaorientációs-, korrekciós foglalkozások
(TÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0287)

n.a.

„Kiút a hátrányos helyzetből” c. projekt a Zalaegerszeg
Zalaegerszegi Kistérségért Fejlesztési és Foglalkoztatási Nonprofit
Termelőiskolával közös programja, amelynek keretében képzett
gondozók 2013. év júliusában vizsgáznak és augusztustól állhatnak

és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás, a
Kft. Életút irodája és az Első Magyar –Dán
kőművesek, szerkezetlakatosok és szociális
munkába. A projekt keretében a Társulás 6
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hónapig 30 főt foglalkoztat, ezt követi 6 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség. 21 főt az elsődleges
munkaerőpiacon szeretnének elhelyezni. A program két fő alsónemesapáti fiatal szerez szakképzettséget.
A munkanélküliek motivációs és érzékenyítő tréningen vehettek részt, a hátrányos helyzetűek munkaerő piaci
integrációja érdekében ún. kompetenciafüzet készült számukra. A TÁMOP 1.4.3. Kiút a hátrányos helyzetből
elnevezésű program keretében működtetett Életút Iroda adatbázisában több olyan térségünkben élő álláskereső
szerepel, akiknél a munkavállalás legnagyobb gátja a csupán alapfokú végzettség, vagy annak hiánya. Az Iroda
felvette a kapcsolatot a Türr István Képző és Kutató Intézettel, amely azzal a konkrét eredménnyel járt, hogy 2013.
április 11-én toborzó rendezvényt tartottak a községben.
A tervezett, készségfelméréssel induló képzési- és munkagyakorlati lehetőséget biztosít a programra jelentkezők és a
programba kerülési kritériumoknak megfelelők számára.
A munkaügyi központ számos eszközzel – átképzések, vállalkozóvá válás támogatása, bértámogatás,
közhasznú foglalkoztatás támogatása – igyekszik az álláskeresőket visszavezetni a munka világába. A
foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű csoportok a gazdasági válság következményeként egyre
tartósabban szorulnak ki a munkaerőpiacról, egyre nagyobb számban kerülnek ki a munkaügyi regisztrációból, ezzel
elveszítik a szervezett segítségnyújtás legfontosabb esélyét.

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb
munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
Ld. az előző e) pontban foglaltakat.
g) mélyszegénységben élők és romák9 települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő
foglalkoztatása
Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott személyek között vélhetőleg vannak olyanok, akik roma
származásúak, azonban erről nyilatkozatok nem állnak rendelkezésre.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Adat, információ nem áll rendelkezésre.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó
támogatások
E fejezetben kiemeljük a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokat, valamint a munkaerő-piaci
szolgáltatásokat és az álláskeresők számára elérhető támogatásokat.
E területen az Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli és
természetbeni ellátási formák adhatók:
Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély,
ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély.
Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás
formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély, rendszeres
szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,
adósságkezelési-szolgáltatás.

9

Azt a személyt tekintjük romának, aki annak vallja magát. Valamely nemzetiségi csoporthoz tartozás (roma származás) vállalása és kinyilvánítása az egyén
kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésében nyilatkozatra senki sem kötelezhető, kivétel, amennyiben a törvény
vagy a végrehajtására kiadott jogszabály valamely nemzetiségi jog gyakorlását az egyén nyilatkozatához köti (ld. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 11. § (1)-(3) bekezdését).
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Munkaerő-piaci szolgáltatások
Az Flt. III. fejezete rögzíti a munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatásokat.
Az állami foglalkoztatási szerv és az állami felnőttképzési intézmény által nyújtott szolgáltatások a következők:
a) munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása,
b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás,
c) munkaközvetítés.
Álláskeresők támogatása
A támogatott képzésben részesíthető személyek körét és a képzési támogatásként adható juttatásokat az Flt. 14. §a rögzíti.
A hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának bővítését szolgáló támogatások nyújthatók az Flt. 16. §alapján a munkaadó részére a törvényben rögzített feltételek esetén.
Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás nyújtható az Flt. 17. §-a szerint a legalább három hónapja
folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban részesülő magánszemélyek számára,
legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegéig terjedő vissza nem
térítendő formában, pályázati eljárás keretében.
A munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatásáról az Flt. 18. §-a rendelkezik, eszerint pályázati eljárás
keretében, vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatás nyújtható a munkavállalók létszámának növelésével
tartós foglalkoztatást biztosító munkáltatóknak.
Az álláskeresők ellátására vonatkozóan az Flt. 25. §-a szerint álláskeresési járadék folyósítható annak az álláskereső
személynek, aki megfelel a törvény e rendelkezése szerinti feltételeknek.
Az Flt. 30. §-a szerint az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési támogatást kell megállapítani a
jogszabályban rögzített feltételek esetén.
Az álláskereső részére járó álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, valamint
munkahelykereséssel kapcsolatos helyközi utazási költségtérítés állapítható meg az Flt. 32. §-a szerint.
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
15-64 év közötti lakónépesség
év
segélyben részesülők fő
száma
2008
2009
2010
2011
2012

527
479
528
532
n.a.

9
11
8
3
n.a.

a

segélyben részesülők %

1,7%
2,3%
1,5%
0,6%
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A helyi munkanélküliségi adatokból egyértelműen látszik a 2008-ban kezdődő és azóta is tartó magyarországi
gazdasági válság hatása. A munkanélküliek számának növekedése együtt járt a különböző támogatásban
részesítettek – álláskeresési segély, álláskeresési járadék, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő
támogatás – számának emelkedésével. A vizsgált években a 15-64 év közötti lakónépességből a nyilvántartott
álláskeresőknek kevesebb, mint fele részesült álláskeresési segélyben, illetve járadékban. Ebből következik, hogy az
álláskeresők nagyobb hányada részesül szociális támogatásban, foglalkoztatást helyettesítő támogatás és rendszeres
szociális segély formájában vagy családtagjai tartják el. A munkavállalóképes korú lakosságnak 1-2%-át tették ki azok
a személyek, akik álláskeresési segélyben részesültek.
A nyilvántartott álláskeresők a 15-64 év közötti lakónépesség 8-12%-át tették ki és közülük 20-30% kapott
álláskeresési járadékot. A Munkaügyi Központ által folyósítható ellátás időtartama lerövidült, ugyanakkor
megnövekedett az ellátás megállapításához szükséges munkavégzéssel töltött időtartam.
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma
álláskeresési
nyilvántartott álláskeresők száma
járadékra jogosultak
év
fő
fő
%
2008
2009
2010
2011
2012

46
46
63
48
n.a.

10
16
17
9
n.a.

21,7%
34,8%
27,0%
18,8%
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Vannak olyan személyek, akik nem regisztráltak a munkaügyi központban, mert ellátásra nem
jogosultak és önerőből próbálnak munkát találni. Előfordul az is, hogy a munkanélküli személyt a
kapcsolattartás elmulasztása miatt törölték a munkaügyi nyilvántartásból. Ez utóbbi eset a
foglalkoztatást helyettesítő támogatás megszüntetése mellett egyéb hátrányt is okozhat az érintettnek
(pl.: nem lehet közfoglalkoztatásba bevonni, foglalkoztatása esetén nem igényelhető bértámogatás
stb.).
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

2008 17
2009 2
2010 2
2011 3
2012 3

15-64 évesek %ában

fő

munkanélküliek %-ában

3,2
0,4
0,4
0,5
0,5

0
12
23
39
24

0
26
36
81
n.a.

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

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

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, saját adatgyűjtés
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2011 január 1-től bérpótló juttatásra (BJP), illetve 2011 szeptember 1-től foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra (FHT) jogosult, aki korábban rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesült, ám a jogosultságot
évente felül kell vizsgálni. 2012-től csak annak folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző
évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni közfoglalkoztatásban vagy a munkaerőpiacon. Amennyiben a
feltételeknek nem tud eleget tenni, mert számára nem tudtak közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát felajánlani,
illetve a 30 nap munkavégzést egyéb módon sem tudta teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az általa teljesített
közérdekű önkéntes tevékenység időtartamát is figyelembe kell venni. A bérpótló juttatásban részesülő a munkaügyi
szervezettel nyilvántartott álláskeresőként köteles együttműködni. Január elsejétől közfoglalkoztatásban csak a
kirendeltség által közvetített álláskeresők, elsősorban bérpótló juttatásra jogosult személyek foglalkoztathatóak, akik
a felajánlott munkalehetőséget az iskolai végzettség és szakképzettség figyelembevétele nélkül kötelesek elfogadni,
emellett az önkormányzat rendeletben előírhatja jogosultsági feltételként, hogy a juttatásban részesülő a
lakókörnyezetét tartsa rendben. A BJP/FHT összege a mindenkori öregségi minimálnyugdíjhoz igazítva, több mint
négy évig változatlanul 28 500 forint volt, majd ez lecsökkent 22.500 forintra.
Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának egyebek mellett jövedelmi és vagyoni feltételei
vannak.
Azokról a személyekről, akik elestek a foglalkoztatást helyettesítő támogatástól - mert nem tudtak igazolni 30 nap
kereső tevékenységet igazolni - nem állhat rendelkezésünkre adat a korábbi évekre vonatkozóan, mivel az erre
vonatkozó jogszabály 2012. évtől lépett hatályba.
A rendszeres szociális segélyezési forma átalakítását követően (amikor elnevezése aktív korúak ellátására
változott) 2-3 fő részesül csak a rá irányadó nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 évben rendszeres szociális
segélyt.
Az összefoglaló néven aktív korúak ellátásának nevezett támogatási formák másik és jelentősebb részét a
(rendelkezésre állási támogatásnak, majd bérpótló juttatásnak, jelenleg) foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak
nevezik.
A Munkaügyi Központ által biztosított pénzbeli ellátásból kikerülők azonban nem lesznek automatikusan jogosultak
aktívkorúak ellátására (jövedelmi és vagyoni viszonyaik vizsgálandók).
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (illetve jogelőd ellátásaira) való jogosultságok száma
Egy családban csak egy fő jogosult az ún. FHT-ra. A szabály miatt előfordul, hogy a szintén munkanélküli házastárs,
élettárs nem rendelkezik munkahellyel, de számára FHT sem állapítható meg, kvázi ellátatlan marad. A család anyagi
helyzete úgy könnyíthető, ha egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igényel a másik családtag, mert így
havonta 6-7.000,-Ft összegű kiadástól szabadul meg a család (ennyi járulékot kellene befizetnie az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság biztosítása érdekében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz).
Az FHT-ban részesülők száma 2012. év végére csökkent ugyan, de 2013-ban újból emelkedni kezdett (Zalaegerszegen
egy cég csökkentette a termelést és létszámleépítést hajtott végre), a jogosultak száma az esélyegyenlőség
helyzetelemzés készítésekor megközelítette a 30 főt (úgy hogy közben 4 fő közfoglalkoztatásban vesz részt, s így FHT
folyósítása szünetel).
Az FHT-ban részesülők között sok az egyedülálló (hajadon, nőtlen). A családban élők jogosultak FHT-n kívül
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, normatív lakásfenntartási támogatásra is (ez utóbbi ellátásoknál
magasabb a jogosultsági jövedelemhatár).
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30 napos kereső tevékenységet vagy közérdekű munkavégzést az FHT-ra való jogosultság felülvizsgálatakor szinte
kivétel nélkül tudtak igazolni (önkormányzati közfoglalkoztatás, megbízási szerződés, egyszerűsített foglalkoztatás
révén vagy önkormányzatnál végzett önkéntes munkával).
Általánosan is elmondható, hogy a háztartások jelentős részében az egy főre jutó jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj legkisebb összegét sem. Az Önkormányzat igyekszik segíteni azon lakosokat, akik semmiféle
ellátásban nem részesültek azért, hogy munkahelyhez segítse őket, vagy ellátatlanságukat valami módon
megszüntesse pl.: az átmeneti segélyezéstől kezdve segítséget nyújtva különböző ellátások igényléséhez a
nyomtatványok kitöltésében.
Általában jellemző tendencia, hogy a munkanélküli ellátásból kikerülő személyek, mivel elhelyezkedni nem tudnak családjuk jövedelmi-vagyoni viszonyait is felmérve – aktív korúak ellátására válnak jogosulttá.

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.
Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség) gazdálkodást. A
törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a területükön hajléktalanná vált
személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét 2013. január 1-jétől.10
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy
nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott
hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a
szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletéhez, a
közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt.
A lakásfenntartási támogatás alapnyi jogon, normatív alapon állapítható meg.
A lakhatási szegregációról ld. a 3.5. pontot.
Az alábbiakban felsorolt pontok helyi szintű elemzését, szöveges kifejtését az 1. számú mellékletben elhelyezett
adattáblák segítik.
Igen lényeges az Ebktv. 26. §-ának (3) bekezdésének figyelembe vétele a lakhatási helyzet, illetve a szegregátumok
vizsgálata és a megfogalmazandó intézkedések során. A rendelkezés rögzíti, hogy „a lakáshoz jutási feltételek
meghatározása nem irányulhat arra, hogy a 8. §-ban meghatározott tulajdonságok szerint egyes csoportok valamely
településen, illetve településrészen mesterségesen, nem a csoport önkéntes elhatározása alapján elkülönüljenek.” Az
Ebktv. tiltja a lakáshoz jutási feltételek olyan módon való meghatározását, ami alapján egyes védett
tulajdonságokkal rendelkező csoportok egy adott településen vagy településrészen belül mesterségesen
elkülönülnek. Ezt elsősorban a település drágábban és olcsóbban értékesíthető telkekre, ingatlanokra történő
felosztásával, kettéosztásával lehet megvalósítani.
A törvényi tilalom része, hogy a mesterséges elkülönülés a csoport tagjainak szándékán kívül valósuljon meg, azaz
abban az esetben, ha egyes személyek vagy e személyek csoportja önként, kényszer nélkül kíván a település egy
különálló részén élni anélkül, hogy ez a helyzet bizonyos lakáshoz jutási feltételek diszkriminatív meghatározásán
alapult volna, az nem minősíthető az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének.

10

Éves jelentés a lakhatási szegénységről, 2011. Habitat for Humanity Magyarország, 2012. június
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3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány
év

összes
lakásállomány (db)

bérlakás
állomány
(db)

ebből elégtelen lakhatási
körülményeket biztosító
lakások száma

egyéb lakáscélra
használt nem
lakáscélú
ingatlanok (db)

szociális
lakásállomány (db)

ebből elégtelen lakhatási
körülményeket biztosító
lakások száma

ebből
elégtelen
lakhatási
körülménye
ket biztosító
lakások
száma

ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

2008

n.a.

n.a.

0

0

0

0

0

0

2009

n.a.

n.a.

0

0

0

0

0

0

2010
2011
2012

n.a.
290
n.a.

n.a.
0
n.a.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

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

A községben található lakásállományra vonatkozóan csak 2011. évre vonatkozóan találtunk statisztikai adatot (290
db). Az önkormányzati nyilvántartások szerint a megelőző években egy-egy lakóház épült és bontásra nem került
sor.
Az emberek jellemzően saját (rész)tulajdonú házaikban laknak, de néhány esetben előfordul, hogy szívességi
lakáshasználóként vagy albérlőként laknak a lakásban.
A lakások és lakott üdülők alapterület szerint, 2011 (m2)
-29
30-39
40-49
50-59
60-79

2

6

12

19

70

80-99

81

100-

egy lakásra
jutó
alapterület
84
86
Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH

a) bérlakás-állomány
Önkormányzati tulajdonú bérlakás nincsen.
b) szociális lakhatás
Önkormányzati tulajdonú szociális lakás nincsen.
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
A településen nem jellemző, hogy hegyi pincékben vagy egyéb elsődlegesen nem lakáscélú ingatlanban
életvitelszerűen élnének emberek.
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
Elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakás:
Az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága (General Comment No. 4, the UN
Committee on Economic, Social and Cultural Rights) 1991-ben egy indoklást adott ki, melyben értelmezte a megfelelő
lakás fogalmát, amely bármely ország lakáspolitikájának kiinduló pontja kell, hogy legyen. Ez a következő elemeket
tartalmazta:
1. a lakhatás jogi biztonsága, azaz védelem az erőszakos kilakoltatás ellen;
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2. alapszolgáltatásokhoz és infrastruktúrához való hozzáférés (ivóvíz, energia, szennyvízcsatorna, fűtés, világítás,
stb.);
3. megfizethetőség (a lakhatással kapcsolatos költségeknek olyan szinten kell lennie, hogy más alapvető szükséglet
kielégítését vagy megszerzését ne veszélyeztesse);
4. lakás alapvető minőségi és mennyiségi elemei (alapterület, fűtés, stb.);
5. biztosítani kell az elesett csoportok lakáshasználatának lehetőségét (idősek, gyerekek, mozgáskorlátozottak,
halálos betegek, HIV fertőzöttek, természeti katasztrófák áldozatai, stb.);
6. elhelyezkedés (a megfelelő lakásnak olyan helyen kell lennie, amely lehetővé teszi a munkába járást, valamint
egészségügyi szolgáltatás, iskola, és egyéb szociális szolgáltatások igénybe vételét);
7. kulturális megfelelés (a lakás megépítési módjának és az építéshez használt anyagoknak alkalmasnak kell lennie a
kulturális identitás és különbözőség kifejezésére).
Az ezen tényezőknek meg nem felelő lakásokat tekintjük elégtelen lakhatási feltételeknek.
Az elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások számánál sem szerepel adat.
A lakások és lakott üdülők komfortosság szerint, 2011
összkomfortos komfortos
félkomfortos komfort
nélküli
146
87
12
27

szükség-és
egyéb lakás
2
Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH

A 2011. évi népszámlálás adatai szerint a 274 lakásból kettőben nincsen vezetékes ivóvíz bevezetve (a
gerinchálózat a község teljes közigazgatási területén kiépített), vízöblítéses wc-vel 245 ház rendelkezik, 235-ben van
folyó melegvíz-ellátás. Vagyis vannak olyan lakások, amelyek nem megfelelő lakhatási körülményeket biztosítanak. A
tulajdonosaik különböző okok miatt nem képesek ezen házak állapotának szintentartására sem, nemhogy javítására,
komfortosabbá tételére (munkanélküliség, szenvedélybetegség, hanyagság, külföldi ingatlantulajdonos
magyarországi megbízott nélkül stb.) Egyes ingatlanok ebből adódóan életveszélyessé válhatnak a közeljövőben.
Hajléktalan személy a településen nem él, azonban többen szívességi ingatlan-használóként más tulajdonában lévő
ingatlanban (pl.: házrész, esetleg pince) élnek.
e) lakhatást segítő támogatások
3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők
év

lakásfenntartási
támogatásban
részesítettek száma

adósságcsökkentési
támogatásban
részesülők száma

2008

23

0

2009

28

0

2010
2011
2012

33
46
45

0
0
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, helyi adatgyűjtés
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A lakásfenntartási támogatásra jogosultak száma 2008. és 2011. év között eltelt időszakban a duplájára
emelkedett, s tovább nőtt 2012. évben is a jogosultsági feltételek változásával (magasabb rászorultsági
jövedelemhatár).
Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást készpénzben nem fizet ki, hanem a jogosult által megjelölt
szolgáltatóhoz utalja. Kivételt képez az az eset, ha a jogosult ingatlanán már nincs gáz-, víz-, villanyszolgáltatás vagy
annak havi összes kiadása alacsonyabb, mint a jogosult számára megállapított lakásfenntartási támogatás összege
(egy-egy ilyen jogosult háztartás van).
Helyi rendelet alapján az önkormányzat kamatmentes kölcsönnel segíti a községben házat vásárlókat, illetve
lakásfelújítási támogatást biztosít. Ezek összege azonban már arányaiban tekintve nem jelentős a bekerülési
költséghez képest (100.000,- Ft, illetve 70.000,- Ft, amelyet 25 hónap alatt kell törleszteni).
f) eladósodottság
Problémát okoz a községben, hogy egyes háztartások jelentős közüzemi tartozást halmoztak fel, ezért a szolgáltató
megterhelte ingatlanukat, letiltják fizetésüket és/vagy a szolgáltatást korlátozták, megszüntették. Előfordul olyan
háztartás is, amelynek az önkormányzati segélyeznél figyelembe veendő jövedelme magasabb, mint a jogszabályban
előírt jövedelemhatár, azonban letiltás miatt a ténylegesen kézhezvett pénzösszeg nem éri él a teljes jövedelem
50%-át sem. Így az érintettek nem jogosultak támogatásra, így arra sem, hogy védendő fogyasztói státuszt
kaphassanak és ne kapcsolják ki náluk a közszolgáltatásokat.
Néhány fogyasztó már előre fizetős áramszolgáltatást vesz igénybe, amely eladósodottságuk fokozódását
megakadályozza, de a hónap végén már (feltöltés hiányában) ritkán tudják használni a szolgáltatást.
A képviselő-testület foglalkozott az 1993. évi III. törvényben meghatározott adósságkezelési szolgáltatás
bevezetésének lehetőségével, ám arról döntést nem hozott. Indokolt ismételten megvizsgálni a szolgáltatás
bevezetésének lehetőségét annak érdekében, hogy – az érintett aktív közreműködésével – a lakásuk végrehajtás alá
vonása, illetve elvesztése megelőzhető legyen.
A lakásukat elvesztők számára az önkormányzat bérlakást felajánlani nem tud, mert azzal nem rendelkezik.
Esetükben megoldást csak intézményi elhelyezés jelenthet, ha hozzátartozóik saját házukba befogadni nem tudják
vagy nem akarják (pl: idősek otthona, családok átmeneti otthona, hajléktalan szálló).

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
A községben rendelkezésre álló teljes közmű-infrastruktúrából a szennyvíz-csatorna hálózat épült ki 2009-ben, a
hálózatra 2012. év végéig a háztartásoknak mintegy 82%-a csatlakozott rá.
A teljes infrastruktúra rendelkezésre áll a település lakott külterületi részein is (pl.: Avashegy, Hármas tanya).
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

Az Ebktv. 35. §-a szerinti települési esélyegyenlőségi program elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok
helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat.
A 2003. évi CXXV. törvény szellemében írandó települési esélyegyenlőségi program különösen a lakhatás illetve a
szociális szolgáltatásokhoz, és az infrastruktúrához való hozzáférés terén megvalósuló esélyegyenlőség előmozdítását
kívánja ösztönözni. A kutatások szerint az ezeken a területeken jelen lévő szegregációs és szelekciós mechanizmusok
korlátozzák az egyenlő hozzáférést ezen szolgáltatásokhoz, és tovább mélyítik a társadalmi különbségeket.
Horizontálisan érvényesítendő szempont ezért a település-fejlesztésben, az esélyegyenlőség és az egyenlő
hozzáférés biztosításának elve. Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítani minden
infrastrukturális fejlesztés és település-rehabilitációs támogatás esetén az alacsony státuszú lakosok helyzetére.
Kiemelten fontos a település különböző pontjain lakók részére az (szociális) infrastruktúrához való hozzáférésbiztosításának gyakorlata és annak vizsgálata, hogy érvényesül-e a településen a diszkriminációmentesség,
szegregációmentesség.
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A módszertan szerint alacsony státuszú lakos a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező és 8 osztálynál nem
magasabb iskolai végzettséggel rendelkező aktív korú lakos.
Szegregátumnak nevezzük azokat a területeket ahol az aktív korú népességen belül:
- a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
- a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya
mindkét mutató tekintetében magasabb mint 50%.
Szegregátum nem alakult ki a községben. Rosszabb állapotú házak a településen elszórtan találhatók. Mindez nem
vetíti előre azt a képet, hogy a jövőben alakulna ki szegregátum a községben.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
E fejezet jogszabályi környezetét az alábbiakban foglaljuk össze. Elsőként kiemeljük az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvényt, mely előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik
a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását,
c) 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,
d) 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 kockázattal járó gyógykezelésben, valamint
betegségmegelőző programokban (szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát.
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
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3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
Felnőttek és gyermekek
részére tervezett
év
háziorvosi szolgálatok
száma

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma

házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma

1

n.a.

n.a.

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

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

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

2008

Az adatokból látható, hogy a községben egy háziorvosi szolgálat működik, mely vegyes körzetet lát el. A háziorvos
évtizedek óta ellátja Alsónemesapáti mellett Nemesapáti és Kisbucsa lakosságát is. Alsónemesapátiban a központi
rendelőben minden nap van orvosi rendelés. Hétközben és hétvégén is orvosi ügyelet áll rendelkezésre
Zalaegerszegen, illetve szükség esetén beteghez is kimennek.
A védőnő körzetéhez szintén a három említett település tartozik és ellátja az óvoda-iskola védőnői feladatokat is.
Emellett eseti gondnokként működik közre elhanyagolt gyermekek családi pótlékának természetbeni folyósításánál
is.
Gyermekorvosi ellátás havonta egy alkalommal áll rendelkezésre a községekben (a gyermekek 1 éves koráig), a
várandós anyák számára ún. centrális tanácsadás szintén havonta egy alkalommal van Zalaegerszegen. A védőnő
központi rendelője Alsónemesapátiban található, azonban heti-havi rendszerességgel látogatja a családokat is.
Fontos szerepe van a gyermekek veszélyeztetté válásának jelzésében és leküzdésében is.
A község zalaegerszegi fogorvosi körzethez tartozik. Fogorvosi ügyeleti ellátás (korlátozott rendelési időben) szintén
Zalaegerszegen áll rendelkezésre.
Kórház legközelebb Zalaegerszegen működik, szakorvosi ellátásban többnyire itt részesülhetnek a kistérség
településeinek lakói.
Gyógyszertárat Zalaegerszegen vesznek igénybe az emberek, 2008-ban néhány hónapig működött a községben
fiókgyógyszertár.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés
Ezek a programok jobbára Zalaegerszegen érhetők el. Pályázati forrásból esetenként prevenciós előadásokra kerül
sor a községben, azonban helybeni szűrővizsgálatok nem jellemzőek.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
Ezek az ellátások Zalaegerszegen érhetők el.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Az egészséges táplálkozás alapelveinek megismertetése és kisgyermek kortól kezdődő követése, az ehhez
szükséges élelmiszerek elérhetőségének biztosítása, valamint az egészséges táplálkozásra nevelés az étkeztetők, a
pedagógusok, a szülők, valamint a táplálkozás-egészségügyi szakemberek együttműködésével valósulhat meg.
A kormány idén 50%-kal, évi 68 ezerről 102 ezerre emelte meg azt az állami támogatást, amelyet biztosít
gyermekenként az ingyenes étkeztetésre. Így lehetőség nyílik arra, hogy egészségesebb ételeket kapjanak a diákok. A
jelentősen megemelt normatíva ellenére is az önkormányzatra nagy terhet ró az óvodások, iskolások ingyenes
étkeztetése. Néhány szülő fizet térítési díjat, amely azonban jelentősen elmarad a bekerülési költségtől, valamint az
iskolai tanulók kedvezményes étkeztetésének finanszírozása, illetve a tényleges bekerülési költség és rezsi költség
különbözete. Ez utóbbi az élelmiszerárak emelkedése miatt szintén növekvő tendenciát mutat.
Az egészséges táplálkozásra pedig nagy szüksége van a fejlődő szervezetnek, hiszen krónikus betegségeket
előzhetünk meg a megfelelő étrenddel.
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A legutóbbi felmérés szerint ugyanis a menzai ételekben túl sok szénhidrát és só van, ellenben kevés a zöldség és a
gyümölcs. Probléma az is, hogy a legtöbb étkeztető nem veszi figyelembe az életkori sajátosságokat.
A közétkeztetést igénybevevők száma 2012. év végén az alábbiak szerint alakult:
• Óvodában: 51 fő
• Általános iskolában: 63fő
• Szociális étkeztettetek (idősek, betegek, rászorultak a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény útján): 9 fő
Az étkeztetés valamennyi formáját vállalkozási szerződés keretében a Hungast-Nyugat Kft végzi. Az önkormányzat
melegítőkonyhával rendelkezik (ahol 4 órában foglalkoztat konyhai dolgozót).
A gyermekétkeztetést végző szolgáltató számos új kezdeményezést hozott magával, melyek elsősorban az
egészségességet célozzák. Reform technológiával készítik az ételeik nagy részét. Ezen kívül az étlap összeállítást
dietetikus szakember végzi, az ide vonatkozó összes ajánlás és szakmai szempont figyelembe vétele mellett, melyet a
hatóságok is folyamatosan ellenőriznek.
A helyi általános iskola évek óta részt vesz az iskolatej és az iskolagyümölcs programban egyaránt.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Az önkormányzat a sportöltöző és sportpálya fenntartásával látja el a sporthoz kötődő közfeladatait.
Az iskola Alsónemesapátiban tornaszobával, Nemesapátiban tornateremmel működik és mindkét településen a
testnevelés órákhoz is rendelkezésre áll a helyi sportpálya, öltöző.
Zalaegerszegen Városi Labdarúgó Stadion, Sportcsarnok, Jégcsarnok, önkormányzati és vállalkozási formában is
uszoda működik.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést (szociális étkeztetés, házi
segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat) a TÁMASZ
Alapszolgáltatási Intézmény biztosítja. A községben a jogszabályi és anyagi feltételek hiányában falugondnoki
szolgálat nem működik.
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor
Hátrányos megkülönböztetésre, az egyenlő bánásmód követelményének megsértésére vonatkozó információ,
dokumentum gyakorlat, adat, tény nem merült fel.
h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül
Közgyógyellátás:
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személyek részére biztosított hozzájárulás, melyet meghatározott
feltételek teljesülése esetén az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásai
érdekében kaphat az igénylő.
A vonatkozó szabályok háromféle jogosultsági formát állapítanak meg:
Alanyi jogon jár a közgyógyellátás például, aki átmeneti gondozott, aki átmeneti és tartós nevelésbe vett
kiskorú, rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy, aki rokkantsági járadékban
részesül, aki maga, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, aki
rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján
nem haladja meg a 30%-os mértéket, aki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) 30. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának
vagy 32. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, aki rokkantsági ellátásban
részesül, de nem tartozik az előző két pont hatálya alá és a közgyógyellátásra való jogosultságát 2012. április
15-éig megállapították részére.
Normatív alapon állapítják meg a közgyógyellátást annak a részére, akinek a havi rendszeres gyógyító
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ellátásának költsége meghaladja az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének 10 %-át (2012-ben 2850 Ftot), feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb
összegét (2012-ben 28500 Ft-ot), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj 150 %-át (2012-ben a 42750 Ft-ot).
A települési önkormányzatok saját rendeletben méltányosságból is megállapíthatják a közgyógyellátási
jogosultságot. Az önkormányzatok helyi rendeletben szabályozzák – a törvény keretei között – a
méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság feltételeit. Az önkormányzat a jogosult részére
megállapított éves és eseti keret összege után 30%-os összegű térítést köteles az Egészségbiztosítási
Pénztárnak megfizetni.
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
év

közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

2008
2009
2010
2011
2012

18
13
18
13
14
Forrás: TeIR, KSH Tstar, helyi adatgyűjtés

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők számának alakulására kihatással volt az a jogszabály változás, amely
2008. január 01. napjától lépett életbe és kimondta, hogy alanyi jogon két évre kerül megállapításra a jogosultság
(ezek a jogosultságok 2010-ben jártak le).
Az alábbi jogcímeken részesültek közgyógyellátásban a jogosultak:

alanyi
normatív
méltányossági
Forrás: helyi adatgyűjtés

2010
7
9
2

2011
10
2
1

2012
5
5
4

Az öregségi nyugdíjminimum 2008. óta változatlan ebből adódóan a korábban normatív jogcímen közgyógyellátásra
jogosultak (így a támogatáshoz jutás jövedelmi értékhatára sem módosult). A különböző jogcímen kapott nyugdíjak
és nyugdíjszerű ellátások, illetve a minimálbér - ha kis mértékben is, de - évről évre emelkedtek, ennek
következménye, hogy kevesebben jogosultak normatív alapon közgyógyellátásra vagy méltányossági jogcímen váltak
az igazolványra jogosulttá esetleg kiestek a jogosulti körből.
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
év

ápolási díjban részesítettek száma

2008
8
2009
7
2010
8
2011
6
2012
7
Forrás: TeIR, KSH Tstar, helyi adatgyűjtés

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére
biztosított anyagi hozzájárulás, ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos (alanyi jogú ápolási díj)
vagy tartósan beteg 18 év alatti (méltányossági ápolási díj) személy gondozását végzi. Tartósan beteg az a személy,
aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.
Az ápolási díjban részesülők száma jelentős változást nem mutat. A jogosultak egy része tartósan beteg, felnőtt
személy ápolását végzi és ún. méltányossági –alacsonyabb összegű - ápolási díjban részesül (3fő), de vannak fokozott
ápolást igénylő személyek is (2 fő).
Az ápolási díj megállapítását kérelmezők egy része az álláskeresők közül kerül ki, akik nem találnak állást vagy
elvesztették állásukat, s ez az egyetlen jövedelemforrásuk.
Az önkormányzat saját forrásból helyi rendelet alapján közel egy évtizeden át tüzelőtámogatást nyújtott a leginkább
rászorulóknak. A rendeletet a Képviselő-testület hatályon kívül helyezte.
2012. decemberében szociális tüzifa program keretében közel 20 család jutott ingyenesen 1-1 m3 tüzifához.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

a) közösségi élet színterei, fórumai
A települési és a roma nemzetiségi önkormányzat (továbbiakban: RNÖ) programjait közösen szervezi meg. Az
önkormányzat biztosítja a romák számára a közösségi élethez szükséges infrastruktúrát.
Az RNÖ által szervezett programok mára részévé váltak a községi programoknak. Fontos feladat a közösségi
programok hatékonyságát növelni.

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A vizsgált időszakban nem fordult elő a településen a romákat ért, feltételezhetően rasszista indítékú támadás,
inzultus. A romák és nem romák között erőszakba torkolló konfliktus sem volt. A roma és nem roma gyermekek
kiskorúk óta egy közösségbe járnak, így kevésbé előítéletesek, toleránsabbak társaiknál.
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c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
Az önkéntesség kiváló eszköz a negatív társadalmi jelenségek visszaszorítására, a szegénység, a kirekesztettség elleni
küzdelem előmozdítására, a társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok esélyeinek növelésére. A tevékenység
megvalósulhat non-profit, civil szervezet, vagy állami intézmény-, ritkább esetben for-profit szervezet (cégek,
vállalkozások) keretein belül. Az önkéntes munkavégzés még nem igazán elterjedt el.
Az adományozás tekintetében hagyománya van a községben a feleslegessé vált ruhák gyűjtésének, átadásának. Mind
a települési önkormányzat, mind az RNÖ évek óta együttműködik többek között a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei
Szervezetével, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálatával.
Több alkalommal bébiétel-adományhoz jutottak a csecsemők. A Gyermekétkeztetési Közalapítványtól évente egy-két
alkalommal részesülnek (az önkormányzat pályázata és koordináló tevékenysége révén) a településen élők
élelmiszeradományban (GYEA-EU Élelmiszersegély Program)
év
2010
2011
2012

rászorulók száma (fő)
279
330
265

osztási alkalom
2
2
1

kiosztott összes élelmiszer (tonna)
9,4
4,8
2,6
Forrás: helyi adatgyűjtés

2013. évre külön pályázat nélkül egyszeri élelmiszeradomány osztására lesz lehetőség.
Egy alkalommal vehetett részt a községben lakó 15 gyermek a GYEA-Mindenki Ebédel programjában, amelynek
keretében hétvégére tartós élelmiszereket kaptak a rászoruló gyermekek (a program 2011 decemberétől 2012.
június végéig tartott)

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége
a települési önkormányzattal

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 115-116. §-ai rögzítik.
A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata többek közt a képviselt közösség érdekképviseletével,
esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen tekintettel a helyi
önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos feladataira,
A helyi nemzetiségi önkormányzat önként vállalt feladatot láthat el különösen a nemzetiségi oktatási és kulturális
önigazgatással összefüggő ügyekben, a társadalmi felzárkózás, a szociális, ifjúsági, kulturális igazgatás és a
közfoglalkoztatás területén, valamint településüzemeltetési és településrendezési feladatok körében.
A nemzetiségi önkormányzat együttműködését az állami és a helyi önkormányzati szervekkel a nemzetiségek jogairól
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 79-86. §-ai rögzítik.
A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati
működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok
ellátásáról.
Alsónemesapátiban működik Roma Nemzetiségi Önkormányzat (korábban Cigány Kisebbségi Önkormányzat). A
település önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nj. tv.) alapján az
Nj. tv. rendelkezéseinek végrehajtása céljából együttműködési megállapodást kötött a Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal.
Az RNÖ hatékony munkát végez a roma nemzetiség társadalomba történő beilleszkedése érdekében, ezzel segítve az
Önkormányzat roma nemzetiséggel kapcsolatos napi operatív feladatait.
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A két önkormányzat együttműködése jónak minősíthető, a felek folyamatosan nyomon követik és értékelik az
együttműködési megállapodásban foglaltakat és szükség esetén kezdeményezik a dokumentum módosítását.
2012-3. években a ROM-RKT-12 pályázat keretében négy olyan rendezvényt tartott közösen a két önkormányzat,
amelynek kiemelt célja az volt, hogy a roma és nem roma lakók szabadidejüket hasznosan töltsék el (pl:
egészségügyi-, esélyegyenlőségi nap, játszóház).
Ötödik alkalommal közösségi családi napot is tartottak közösen az önkormányzatok, ahol helyi Ki mit tud-on
mutatkozhattak be a roma és nem roma szereplők egyaránt.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
roma népesség rossz környezeti és lakhatási
körülményei
eladósodás, közüzemi díjhátralékok felhalmozása

alacsony iskolai képzettség, elavult tudás

rossz egészségügyi állapot

magas munkanélküliség, tartós munkanélküliek
magas aránya

fejlesztési lehetőségek
a lakhatási és környezeti körülmények javítása
meg kell vizsgálni az adósságkezelési szolgáltatás
bevezetésének lehetőségét
felzárkóztató képzésekre vonatkozó igények
felmérése, szervezése (nyolc általános iskolai
végzettség megszerzése, szakmatanulás), iskolai
lemorzsolódás visszaszorítása
szűrővizsgálatok, egészségmegőrző programok
szervezése
az önkormányzat közvetlenül tud munkahelyteremtésre vállalkozni, de információt
közvetíthet a vállalkozások és a munkanélküliek
között, illetve minden lehetőséget ki kell
használnia, amellyel a helyi munkanélkülieket –
még ha csak időlegesen is – munkalehetőséghez
juttatja (pl.: közfoglalkoztatás, egyéb), a tartós
munkanélküliek részére igény esetén
pszichológusi szolgáltatás biztosítása a TÁMASZ
Alapszolgáltatási Intézmény útján

42

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,
demográfiai trendek stb.)

Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás vagy körülmény
következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy
akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont)
A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a gyermekjóléti szolgáltatás feladata. Ha a
szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével
megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a
családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi (Gyvt. 68.
§ (1) bekezdés).
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének
megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek
helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvtben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.
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 családbafogadás,
c) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
d) az átmeneti nevelésbe vétel,
e) a tartós nevelésbe vétel,
f) a nevelési felügyelet elrendelése,
g) az utógondozás elrendelése,
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 (Gyvt. 16.
§),
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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 ellátottjogi képviselő,
f) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
g) a gyermekvédelmi szakértői bizottság.
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-éig hatályban tartja a
közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 14. pontjában rögzített definíciót a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzet vonatkozásában, ezt követően a definíciót a Gyvt. fogja tartalmazni11. A 2013. szeptember 1-éig
hatályos szabályozás értelmében hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete miatt megállapították. E csoporton belül
halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, óvodás gyermek
esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az
iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Erről a szülő önkéntesen a Gyvt-ben
meghatározott eljárás keretében nyilatkozhat. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós
nevelésbe vettek.
A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek és tanulók számát és az ily módon előállított statisztikai adatokat minden év október 31-ig megküldi az
illetékes kormányhivatal részére (Nktvr. 27-29. §)12
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat jegyzője a Gyvtben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg.
(Gyvt. 18. § (1) a)) A jogosultság megállapítása során sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 19.
§-a szerint.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra az rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és
1. nyugellátásban,
2. korhatár előtti ellátásban,
3. szolgálati járandóságban,
4. balettművészeti életjáradékban,
5. átmeneti bányászjáradékban,
6. időskorúak járadékában vagy
7. olyan ellátásban
részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. (Gyvt.
20/B. § (1))
Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a gyermek
jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére.
Óvodáztatási támogatás: A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő gyermeknek a szülője részére, aki
• a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá
• gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és
• akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll
pénzbeli támogatást folyósít. (Gyvt. 20/C. § (1))
Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek: Elsősorban a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény
szerinti menedékjogot kérő, menekült, menedékes, oltalmazott vagy humanitárius tartózkodási engedéllyel
rendelkező gyermekek helyzetére szükséges kitérni. A menedékes - rászorultsága esetén - jogosult a befogadás
11
12

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet Gyvt-ben rögzített definíciója a sablon készítésekor még nem ismert.
Iskolaszolga, XXIII. 3., 2012. november
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anyagi feltételeire, valamint ellátásra és támogatásra. A menekültügyi hatóság, valamint a jegyző az ellátásra,
támogatásra vonatkozóan határozattal dönt (2007. évi LXXX. törvény, 32. §).
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek,
valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete
1. veszélyeztetett és védelembe vett gyermekek:
Az alábbi táblázatból jól kitűnik, hogy a védelembe vett kiskorú gyermekek jóval kevesebben vannak, mint a
veszélyeztetett gyermekek. Ennek oka, hogy a védelembe vétel már hatósági intézkedés, melyet szigorúbb feltételek
érvényesülése esetén lehet elrendelni, s ez az intézkedés egy folyamatos gyámhatósági, családgondozói
tevékenységet igényel. A védelembe vétel okai összetettebbek is, mint a veszélyeztetettség esetében. A környezeti
okok mellett megjelennek a szülőnek, sőt, a gyermeknek felróható magatartási okok is. 2011. évtől a
tankötelezettség elmulasztása is megjelent a veszélyeztetettségi okok között.
(Megjegyzendő, hogy a gyermeknek felróható magatartási ok nehezen értelmezhető. Egy kiskorú gyermek esetében
a védelembe vételt megelőzően hosszú évek történései vezethetnek odáig, hogy egy gyermeket önmagában
lehessen okolni a keletkezett magatartási, tanulási, életviteli gondokért.)
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

év

védelembe
vett 18 év
alattiak
száma

Megszűntetett esetek
száma a 18 év alatti
védelembe vettek közül

veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

2008

1

0

3

2009

3

0

5

2010

4

0

7

2011

6

1

8

2012

3

0

5

Forrás: TeIR, KSH Tstar, helyi adatgyűjtés

Két gyermek esetében a védelembe vételt a szülők elhanyagoló magatartása indokolta. A családi pótlékot a
szülők helyett az eseti gondnok részére folyósítják, aki azt a pénzfelhasználási tervben foglaltak szerint a gyermekek
részére használja fel.
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A védelembe vett gyermekek számának növekedését az okozta, hogy az igazolatlan iskolai mulasztások miatt a
korábbi szabálysértési szankció mellett a védelembe vétel és az iskoláztatási támogatás felfüggesztése is bevezetésre
került.
2011-2. években az iskolai igazolatlan hiányzásokról érkezett esetjelzések jelentősen megszaporodtak. 10 órát
meghaladó hiányzás a 16. életévüket betöltött tanulóknál fordult elő jellemzően. Egy tanuló esetében az igazolatlan
hiányzások száma meghaladta az 50 órát is (2012. évi adat).
2012. évben az igazolatlanul hiányzó gyermekek esetében az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének (és
védelembe vételének) felülvizsgálata során - két esetben - eredményességre tekintettel a gyámhatósági intézkedés
megszüntethető volt, mert a tanulók újból rendszeresen jártak iskolába.
Ez jelentős eredménynek számít, ugyanis a jegyző gyámhatósági tevékenysége során az eredményes és ezáltal
megszüntethető védelembe vétel gyakorisága nem volt magas (2012. évben egy eset), jellemzően a
18. életév betöltése miatt szűnt meg a védelembe vétel.

2. hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek:

2012/2013. tanév
Óvodás korúak száma
Alapfokú iskolával
tanulói jogviszonyban
álló tanulók száma
Középfokú iskolával
tanulói jogviszonyban
álló tanulók száma

Hátrányos Helyzetű
gyermekek száma

Halmozottan Hátrányos
Helyzetű gyermekek
száma

36

18

45

24

4

1

Forrás: helyi adatgyűjtés
Megjegyzés: az óvodai és iskolai adatok Alsónemesapátiban és Nemesapátiban élő összes gyermekre vonatkoznak.
A hátrányos helyzetű gyermekek többsége és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek pedig valamennyiben a
helyi általános iskolába és óvodába járnak.
A táblázat nem tartalmazza az otthon gondozottak, bölcsődések és a felsőoktatásban tanulók számát.
A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik szociálisan rászorulók, a különbség
annyi, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek családjában a szülők nem rendelkeznek nyolc évfolyamnál
magasabb iskolai végzettséggel, jellemzően nincs rájuk szükség a munkaerőpiacon, nincsen vagy alacsony a
jövedelmük, ezért újratermelik a munkanélküliséget generációkon keresztül. Az oktatási-nevelési intézményeink
programjai kiemelt figyelmet fordítanak erre a célcsoportra, különböző állami vagy pályázati támogatások
felhasználásával.
3. fogyatékkal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete:
A fogyatékkal élő gyermekek társadalmi esélyegyenlőségét érintő, azt befolyásoló, egészségügyi, szociális és
lakhatási helyzetükről hiányos az adatgyűjtés, számukról és arányukról, illetve a fogyatékossági támogatásban
részesülőkről sem áll rendelkezésünkre adat. Számukra következtetni a helyi iskolában és óvodában nevelt sajátos
nevelési igényű gyermekek számából is csak részben lehet.

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a család egy főre eső jövedelme arányában állapítják meg. Ezen, a Nkntv.
2013. szeptember 1-éig hatályos rendelkezése szerint ,,hátrányos helyzetűnek” definiált gyermekek
adatszolgáltatását viszonylag megbízhatónak - míg ugyanazen körbe tartozó de legfeljebb nyolc általános iskolai
végzettségű szülőkkel rendelkező gyermekek számát (halmozottan hátrányos helyzetűek) pontatlannak - találták az
erre irányuló felmérések. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak egy része ugyanakkor nem jelenik
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meg az októberi statisztikához kötődő adatszolgáltatásban abban az esetben, ha erre az időre esik a jogosultságuk
megállapítása. Fontos, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülők legtöbbször nem a
megemelkedett jövedelem miatt esnek el a jogosultságtól, hanem azért, mert az alapvető papírjaik is elvesznek,
hiányoznak, vagy egy válási szakaszban – vagy egyéb más okból – nem, vagy nehezen tudnak jövedelemigazolást
szerezni házastársuktól, illetve az elmaradt gyermektartás ellenére nem indítanak hatósági eljárást, ami pedig
lehetővé tenné a jövedelem igazolását. Mindezen okok éppen a legszegényebb, legrászorulóbb családokat érintik. A
helyzetelemzés során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pontos regisztrációjáról alkotott
helyzetkép igen fontos a különböző támogatások hozzáférésének vizsgálata miatt és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményen alapuló hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása miatt is. A HEP során a cél, hogy
az intézményi és önkormányzati adatszolgáltatás és adatnyilvántartás működő kontrollja és kidolgozott protokollja
biztosítva legyen.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső havi jövedelem összege
és a vagyoni helyzet függvényében állapítják meg, míg a kiegészítő illetve a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatásban akkor részesítheti a családot az önkormányzat, illetve az illetékes jegyző, amennyiben a gyermeket
gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociális alapon rászoruló kiskorúak, vagy közoktatási
intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása. Ennek formája: a) gyermekétkeztetés normatív kedvezmény b)
pénzbeli támogatás (évente két alkalommal: augusztus és november hónapban, feltéve, hogy a kedvezményre való
jogosultsága tárgyév augusztus 1-én, illetve november 1-én fennáll c) külön jogszabályban meghatározott egyéb
kedvezmény.

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

év

Rendszeres
Ebből tartósan
gyermekvédelmi
beteg
kedvezményben
fogyatékos
részesítettek
gyermekek
száma
száma

Kiegészítő
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek száma

Ebből
tartósan
beteg
fogyatékos
gyermekek
száma

Rendkívüli
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek
száma

2008

65

3

1

0

8

2009

30

3

1

0

29

2010

68

3

1

0

34

2011

68

3

1

0

48

2012

64

3

1

0

32

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
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Kis emelkedést mutat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, 2011-ben 68
gyermek élt olyan háztartásban, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 130%-a, illetve
140%-a (egyedülálló szülő, vagy fogyatékos, tartósan beteg gyermek esetén) alatt volt. A kedvezményben részesülő
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek száma évet óta változatlan (3 fő).
Előfordult olyan eset is, hogy a családok, akik alacsony jövedelmük miatt részesülhetnének rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben, de a kérelem benyújtásához szükséges alapvető igazolások hiányoznak, például
egy válási szakaszban – vagy egyéb más okból – nem, vagy nehezen tudnak jövedelemigazolást szerezni
házastársuktól, illetve az elmaradt gyermektartás ellenére nem indítanak hatósági eljárást, ami lehetővé tenné a
jövedelem igazolását.
Jellemző tendencia, hogy a kedvezményben részesülők az egy éves időtartam lejárta után újraigénylik az ellátást, s
általában jogosultak is rá.
Az ingyenes vagy a kedvezményes támogatások köre kiszélesedett az elmúlt években. A támogatások zöme a
rendszeres gyermekvédelmi támogatások jogosultságához kötődik pl.: ingyenes intézményi étkeztetés,
tankönyvellátás.
2012. évtől évente két alkalommal nyújtott egyszeri támogatást kaptak a jogosultak (5.800,- Ft/alkalom/gyermek),
novemberben Erzsébet-utalvány formájában.
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma
50 százalékos
Ingyenes
mértékű
Ingyenes
Ingyenes
Óvodáztatási
étkezésben kedvezményes
étkezésben
tankönyvtámogatásban
év
résztvevők
étkezésre
résztvevők
ellátásban
részesülők
száma iskola
jogosultak
száma óvoda
részesülők száma
száma
1-8. évfolyam száma 1-13.
évfolyam

Nyári
étkeztetésben
részesülők száma

2008

17

58

4

58

0

16

2009

20

50

3

50

0

15

2010

27

57

4

57

0

26

2011

28

60

4

60

0

22

2012

36

56

3

56

0

23

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
c) gyermek jogán járó juttatásokban részesülők száma, aránya
A kedvezményes iskolai étkezésre való jogosultsággal a d) pontban foglalkozunk részleteiben.
Óvodáztatási támogatásra való jogosultságot az elmúlt években nem állapítottunk meg. Többen is érdeklődtek az
ellátási formáról azonban a több feltételnek együttesen nem feleltek meg (pl.: az egyik szülő rendelkezett
szakmával). A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megalapozza az ingyenes
tankönyvellátásra való jogosultságot is. Ebben az esetben ún. tartós tankönyveket vásárolnak, amelyet a tanév végén
az iskolai könyvtár részére vissza kell adni. Az ingyenes tankönyvellátás mellett az egyéb felszerelések beszerzésének
költsége azonban már a családi kasszát terheli.
d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben élő gyermekek
közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Sok esetben pedig minőségi éhezésről
beszélhetünk. Ezért nagy jelentőségű az ingyenes és korszerű közétkeztetés.
A 4.1.3 táblázat adatai jól mutatják, hogy az ingyenesen étkezők száma az óvodákban a gyermeklétszám
növekedésénél nagyobb mértékben emelkedett, az iskolában is emelkedést mutat, annak ellenére, hogy a
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tanulólétszám csökkent. A szociális nyári gyermekétkeztetés iránt magas volt az igény, amely kielégítésének azonban
az önkormányzat teherbíróképessége határt szabott.
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Adat, információ nem áll rendelkezésünkre.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Amint azt már a korábbi fejezetekben jeleztük, a községben nincs – a megadott mutatóknak megfelelő – olyan
méretű szegregátum (100 fő feletti), amely elemzésünk alapját képezhetné.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Amikor a szülők egy része és a családok nehezebb helyzetbe kerülnek, s a gyerekek is egyre kiszolgáltatottabbá
válnak, akkor az iskola feladata és jelentősége az ifjúságvédelem területén is megnő. Egyre több az olyan hátrányos
helyzetű gyerekek száma, akik a megélhetési nehézségek, a család hétköznapi gondjai miatt elhanyagoltakká válnak.
A nehezedő anyagi körülmények miatt nagymértékben megnőtt a szociális támogatások iránti igény. Ezek a
problémák az iskoláinkban is éreztetik hatásukat, mert befolyásolják a gyerekek eredményeit, viselkedését,
társaikhoz és a munkához való viszonyukat. Iskolánkban kislétszámú osztályok vannak, a gyermekek jellemzően
együtt jártak már a helyi óvodába is. Az osztályokba járó roma gyermekek aránya nem magasabb, mint egy másik
általános iskola esetében.
Az 1990-es évek második felétől cigány kisebbségi oktatás folyik, kizárólag magyar nyelven az intézményekben. A
gyermekek tanulnak pl.: cigány népismeretet, megismerik szokásaikat, hagyományaikat. Az intézményi programok
igyekeznek reagálni korunk veszélyforrásai adta kihívásoknak, elsődlegesen a tanulók személyiségének fejlesztésére
és a prevencióra helyezve a hangsúlyt. A cél a tanulók személyiségének, életszemléletének olyan irányú fejlesztése,
amely képessé teszi őket az ítéletalkotásra és a negatív jelenségek elutasítására.
Hátrányos (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyerekek aránya
A halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, tanulók elkülönítése társaiktól sérti az egyenlő bánásmód
követelményét, ezért szükséges figyelemmel kísérni a működési körzetek kialakítását, az iskolai felvételi eljárást, az
egyes csoportok, osztályok összetétetelét.
Tekintettel arra, hogy a településen csak egy általános iskola működik, így az iskolai körzetek meghatározása nem
okoz problémát. Az iskola székhelyén, Alsónemesapátiban 5-8. évfolyam tanul, a tagintézményében, Nemesapátiban
az 1-4. évfolyam. Az intézményben jellemzően a két falu gyermekei járnak. Mind az iskolában, mind az óvodában
sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása is folyik, ezért más településről is előfordult egy-egy bejáró tanuló.

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, betöltetlen
státuszok)
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
A jogszabály szerint területi védőnői ellátást az egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett vagy azzal
egyenértékűnek elismert oklevéllel rendelkező védőnő nyújthat.
A települési önkormányzat által fenntartott körzeti védőnői szolgálat célja - az egészségügyi alapellátás részeként - a
családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának,
az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés. A védőnő gondozási tevékenységét azon
családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-16 éves korú gyermek él.
A védőnő ellátási területe a települési önkormányzat által megállapított védőnői körzetre terjed ki. Teljes
munkaidőben, közalkalmazottként egy védőnő dolgozik a három településre kiterjedő körzetben.
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Végzettségét tekintve családgondozó szakvédőnő és mentálhigiénikus végzettséggel is rendelkezik, amely a
hátrányos helyzetű családok gondozása során alkalmazni tud.

A védőnő feladata:
• a nővédelem,
• a várandós anyák gondozása a külön jogszabályban foglaltak szerint;
• a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal,
szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban;
• az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása,
• az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása a külön jogszabályban
foglaltak szerint;
• az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása;
• családgondozás keretében:
- a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség megelőzése,
felismerése érdekében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a harmonikus, szerető családi környezet
kialakításához;
- figyelemfelhívás a népegészségügyi szűrővizsgálaton történő megjelenés fontosságára, továbbá
tájékoztatás az önkéntesen igénybe vehető ajánlott szűrővizsgálatokról;
- tájékoztatás az állami, civil karitatív családtámogatási formákról és lehetőségekről.
• az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és
megvalósításában részvétel.
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

év

védőnői álláshelyek száma

Egy védőnőre jutó gyermekek
száma

2008

1

23

2009

1

21

2010

1

21

2011

1

18

2012

1

14
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

A védőnő feladatát az ellátási területén lakcímmel rendelkező személyekkel kapcsolatosan köteles ellátni. A védőnői
tevékenység szakmai felügyeletét a népegészségügyi szakigazgatási szerv vezető védőnője látja el.
A táblázatban is látható, hogy védőnői álláshelyek száma nem, az egy védőnőre jutó gyermeklétszám a vizsgált
időszakban alig változott.
Azonban a védőnő leterheltségére hatással van az is, hogy óvoda- és iskolavédőnői feladatokat is ellát (kb. 120-130
fő), továbbá a terhes anyák gondozása (15-20 fő) is a feladatai közé tartozik. Mindezen tevékenységeket
folyamatosan végeznie kell.
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b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés,
betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

év

Betöltetlen
felnőtt
háziorvosi
praxis/ok
száma

Háziorvos által
ellátott
személyek
száma

Gyermekorvos
által ellátott
gyerekek száma

Felnőtt háziorvos
által ellátott
gyerekek száma

2008

0

n.a.

n.a.

n.a.

2009

0

n.a.

n.a.

n.a.

2010

0

n.a.

n.a.

n.a.

2011

0

n.a.

n.a.

n.a.

2012

0

n.a.

n.a.

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

A kistelepüléseken nem jellemző, hogy külön gyermekorvosi körzet nem került kialakításra, így van ez
Alsónemesapátiban is. A vállalkozó háziorvos ellátja a körzetébe tartozó felnőtteket és gyermekeket is. A tehetősebb
szülők választanak Zalaegerszegen gyermekorvost vagy magánorvoshoz viszik gyermeküket. A szülők többsége nem
tudja felvállalni a gyermeknevelés kiadásai mellett az utiköltséget, illetve a magánorvos díjazását.

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra)
vonatkozó adatok
Bölcsőde a községben nincsen, a szolgáltatás Zalaegerszegen és Zalaszentivánon érhető el.
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

év

bölcsődék
száma

bölcsődébe beírt
gyermekek száma

Szociális szempontból
felvett gyerekek száma
(munkanélküli szülő,
veszélyeztetett gyermek,
nappali tagozaton tanuló
szülő)

2008

0

0

0

0

2009

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

Működő összes bölcsődei
férőhelyek száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar
A gazdasági válság hatására az anyák sok esetben elvesztették munkahelyeiket, így a bölcsőde iránti igény nem olyan
jelentős, hogy az akár egy bölcsődei csoport indítását szükségessé teszi.
A gyermekek 2,5 éves kor betöltését követően az óvodába beírathatók, a férőhelyek száma elegendő az igények
kielégítésére Alsónemesapátiban.
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4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma
év

családi napköziben
engedélyezett
férőhelyek száma

családi napköziben a térítésmentes
férőhelyek száma

2008

0

0

2009

0

0

2010

0

0

2011

0

0

2012

0

0
Forrás: TeIR, KSH Tstar,

Családi napközi csak a közeli Zalaegerszegen működik (28 férőhellyel). Szintén Zalaegerszegen működik a Nyitott Ház
Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, amelynek szolgáltatásai
a helyi iskolában is igénybe vehetők.
Az intézmény szolgáltatásai: nevelés-oktatás, szakszolgálatok, szakmai szolgáltatás
Az óvodai csoportok növendékei sérült, akadályozott fejlődésmenetű gyermekek, illetve értelmileg akadályozott
és/vagy súlyos pervazív fejlődési zavarral küzdő gyermekek. Valamennyi gyermeknél vezető tünet a mentális erők
lényegi érintettsége, valamint jellemzőek a beszédfejlődés különböző súlyosságú zavarai. A speciális szükségletű
gyermekeknél a többségi óvodai programokban előírt fejlesztési területeken túl különös gond fordítódik az
anyanyelvi nevelésre, beszédindításra, a beszédértés, a nagy és finommotoros koordináció fejlesztésére, a játékra
nevelésre.
Szakszolgálati tevékenység
•
•
•

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás,
fejlesztő felkészítés,
logopédiai terápia döntően Zalaegerszeg kistérségben

Korai fejlesztés:A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás a legkorábbi életkorban nyújtható
szakszolgálati forma, mely egyúttal különleges gondozáshoz való jogot is jelent. Olyan, az átlagostól eltérően fejlődő
0-5 éves korú gyermekek számára ajánlott, akiknek az óvodáskort megelőzően szükséges képességeik fejlesztése. A
korai fejlesztés és gondozás feladata a testi, az érzékszervi, az értelmi, a beszéd és más fogyatékosság
megállapításától kezdődően a gyermekek fejlesztése, gondozása a szülő bevonásával. Célja: a fejlődési elmaradás,
sérülés korai életszakaszban történő felismerését követően, a gyermekek komplex ellátása, amely tervszerűen
felépített program keretében valósul meg. Ez gyógypedagógiai családsegítést és különböző terápiás szolgáltatásokat
foglal magában. A szolgáltatásokat igénybevevők életkora: 0-5 éves kor
Fejlesztő felkészítés: A fejlesztő felkészítés speciális tankötelezettségi forma, a különleges gondozás egyik ága. Az így
tanuló gyermekek olyan súlyosan, sokszor halmozottan sérültek, hogy semmilyen más nevelési-oktatási intézmény
sem tudja képzésüket a hagyományos keretek között kivitelezni. A foglalkozások egyéni és csoportos formában
valósulnak meg szakemberek vezetésével. Az ellátandók életkora 5 éves kortól a tankötelezettség végéig tart.
Logopédiai szakszolgálat: Az intézmény logopédusai nagyrészt a Zalaegerszeg kistérség területén működő
óvodákban, általános iskolákban – így községünkben is - biztosítják a szakszerű és rendszeres logopédiai terápiát a
beszédhibás gyermekek részére.
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Szakmai szolgáltatás: Mindazokat a tevékenységeket és igénybe vehető lehetőségeket magában foglalja, amelyek az
intézményben dolgozó szakemberek szakmai munkáját segítik: képzés, továbbképzés, önképzés segítése, szervezése.
Ezen túlmenően átfogja a gyógypedagógiai tanulmányokat folytató hallgatók, intézménylátogató szakemberek
mentorálását is. A pedagógiai szakmai szolgáltatás kiterjed a többségi iskolák pedagógusai fejlesztő tevékenységének
segítésére: pedagógiai tájékoztatás, esetenként továbbképzés nyújtására; a szakmai szolgáltatás a többségi
intézményekkel való intenzív kapcsolattartáson keresztül hozzájárul a sérült emberek társadalmi elfogadásának
elősegítéséhez.

d) gyermekjóléti alapellátás
Az alábbi gyermekjóléti szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosított Alsónemesapátiban:
• gyermekjóléti szolgáltatás,
• kapcsolattartási ügyelet,
A gyermekek átmeneti gondozására eddig igény nem volt, a helyettes szülői ellátás nem épült ki.
Zalaegerszegen családok átmeneti otthona működik.
Az ellátást az önkormányzat a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény útján biztosítja.
Gyermekjóléti szolgálat ellátottak köre:
0-18 éves korosztály és családjaik.
utógondozás esetén 18-24 éves korosztály.
A gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vehető:
Önként mindazok körében, akik a gyermekjóléti szolgálathoz fordulnak segítségért, annak érdekében,
hogy a kialakult probléma megszűnjön.
Jelzőrendszer jelzéseit követően a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi a kapcsolatfelvételt.
Hatóság által kötelezett formában.
A gyermek veszélyeztetettsége: olyan – magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult – állapot,
amely a gyermek testi, lelki, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza.
Veszélyeztetettségi tényezők:
Lakáskörülmények
Lakás és környékének rossz állaga, higiénés állapota
Túlzsúfolt lakás, mennyire biztos a lakóhely
Élősködők és rágcsálók nagyszámú jelenléte
Életmód
A szülő egészségi állapota (pszichiátriai betegség, tartós betegség, fogyatékosság)
Szenvedélybetegségek jelenléte (alkohol, drog, játék)
A felügyelet hiánya bármely családszerkezetnél
A szülők konfliktusos kapcsolata egymással (válás, agresszió egymással szemben)
Az alacsony jövedelem helytelen beosztása
Erkölcstelen életvitel (szexuális magatartás, bűnöző életmód)
Elhanyagolás
Testi elhanyagolás: éheztetés, gondozási hiányosságok
Érzelmi elhanyagolás: ingerszegény környezet, szeretethiányos szülő – gyerek
kapcsolat, közömbösség
Értelmi elhanyagolás: nem kíséri figyelemmel a szülő a gyermek iskolai munkáját
Agresszió
Fizikai agresszió a gyermekkel szemben: szexuális zaklatás, bántalmazás
Lelki agresszió a gyermekkel szemben: érzelmi zsarolás, kiabálás, veszekedés, túlzott
szigor
Felelőtlen, következetlen szülői magatartás a gyermeknevelésben
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A gyermekjóléti szolgálat veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert működtet. Tagjai: védőnők,
gyermekorvos, családsegítő szolgálat, oktatási-nevelési intézmények gyermek és ifjúságvédelmi felelősei,
rendőrség, egyház, de a szolgálat feladata a nem állami szervek és magánszemélyek részvételének elősegítése a
megelőző rendszerben.

A családgondozó adott területén a jelzőrendszer által írásban megküldött jelzések száma:

A jelzőrendszer által küldött jelzések száma
megnevezés

küldött jelzések száma
2011év
2012 év
Egészségügyi szolgáltató
1
0
ebből védőnői jelzés
1
0
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat
0
0
Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtók
2
0
Átmeneti gondozást biztosítók
0
0
Közoktatási intézmény
38
22
Rendőrség
4
1
Ügyészség, bíróság
0
0
Pártfogó felügyelet
0
0
Társadalmi szervezet, egyház, alapítvány
0
0
Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet
1
0
Állampolgár
0
0
Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal
6
1
Munkaügyi hatóság
0
0
Összesen:
52
24
Forrás: TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény gyermekjóléti/gyermekvédelmi és családsegítő ellátásának 2012. évi
beszámolója
Az ellátotti terület vonatkozásában 2012-es adat jóval alacsonyabb az előző évinél. A jelzések száma jelentősen, a
felére csökkent.
Az esetjelző lapok 92 %-a az oktatási intézményből érkezet, és összességében elmondható, hogy igazolatlan iskolai
mulasztások miatt. A jelzett problémát megvizsgálva a jelzések alapindoka több esetben eltér a valódi, kezelendő
problémától. A jelzések között nagyobb számban jelentkezik a gyermek iskolai mulasztása, magatartási problémája,
mint az egyéb veszélyeztetéseké. A szolgálat meglátása szerint e néhány tünet elfedi a többi tényezőt (pl:
bántalmazás, elhanyagolás, életviteli-nevelési problémák), és a veszélyeztetés megítélése során a gyermek deviáns
viselkedését teszi a középpontba.

Megnevezés

Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő
stb)
Gyermeknevelési
Gyermekintézménybe
való
beilleszkedési
nehézség
Magatartászavar, teljesítményzavar
Családi konfliktus
Szülők vagy a család életvitele
Szülői elhanyagolás
Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális,
lelki)

Kezelt probléma
száma
(halmozott)
131

Ellátott
gyermekek a fő
probléma szerint
7

110
0

4
0

9
8
72
11
0

6
2
0
5
0
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Fogyatékosság, retardáció
0
0
Szenvedélybetegségek
0
0
Összesen
341
24
Forrás: TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény gyermekjóléti/gyermekvédelmi és családsegítő ellátásának 2012. évi
beszámolója
A családok problémái, - amelyeket kezelni kell - az esetek többségében nem önmagukban jelennek meg,
hanem halmozottan fordulnak elő. A kezelendő problémák
nagy részben anyagi okokból adódnak (megélhetési problémák, lakhatással összefüggő problémák…stb).
Problémát jelent a szülők helytelen életvitele (szenvedélybetegség: alkoholizmus, szülői felelőtlen, gyermeket
veszélyeztető magatartás, szülők konfliktusos kapcsolata, felelőtlenségből adódó anyagi problémák, a szülő
megbízhatatlansága, gyermek érzelmi, értelmi elhanyagolása, lakókörnyezet elhanyagolása, higiéné hiánya).
A gyermeknevelési problémák hátterében nevelésbeli problémák, hiányosságok állnak, részint
magatartászavar, teljesítményzavar valamilyen formája.

Település

esetkezelé
s

alapellátások
száma/gyerm
ek
3

Gyermekjóléti szolgáltatás
védelembe
ideiglenesen
vettek
elhelyezettek
száma
4
0

átmeneti
neveltek

utógondozotta
k
0

Alsónemes
3
1
apáti
Forrás: TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény gyermekjóléti/gyermekvédelmi és családsegítő ellátásának 2012. évi
beszámolója

e) gyermekvédelem
2012. évben Alsónemesapáti településen 4 gyermeket gondoztak védelembe vétel keretén belül. A hatósági
intézkedés 3 családot érintett.
Átmeneti nevelésben lévő gyermekek vérszerinti családjában végez családgondozást.
E szolgáltatás
segítséget nyújt - hogy életvitelükön, nem megfelelő lakáskörülményeiken változtatni tudjanak, tudják
teremteni a megfelelő körülményeket és anyagi biztonságot, amelyekkel gyermekeiket ismét saját
családjukban nevelhetik - azon családtagoknak, akiknek gyermeke átmeneti nevelt.
Alsónemesapátiban egy család egy gyermeke volt átmenti nevelésbe, majd pedig tartós nevelésbe került. A
család nem teljesítette azokat a feltételeket, amely kisgyermek hazagondozását lehetővé tette volna.
A szolgálatnak feladata az utógondozás biztosítása is. Az utógondozás – amelyre az átmeneti nevelésbe vétel
megszűnése után kerül sor – elősegíti a gyermek családi környezetbe történő visszailleszkedését. 2012. évben
nem volt utógondozott gyermek.
A Gyermekjóléti Szolgáltató szakmai tevékenységének adatai az adott családgondozó ellátási területén:
Megnevezés

Szakmai
tevékenységek
száma
Információnyújtás
177
Segítő beszélgetés
203
Tanácsadás
11
Hivatalos ügyekben való közreműködés
32
Családlátogatás
262
Közvetítés más szolgáltatásba
23
Adományozás
22
Összesen
730
Forrás: TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény gyermekjóléti/gyermekvédelmi és családsegítő ellátásának 2012. évi
beszámolója
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f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
A zalaegerszegi családok átmeneti otthona jelenleg 13 család befogadására alkalmas, 40 férőhelyes gyermekjóléti
intézmény. Feladata a gyermekvédelmi törvény és a végrehajtó rendeletei szerint az otthontalanná vált vagy
bántalmazott család együttes elhelyezése, a válsághelyzetben lévő várandós anya elhelyezése, illetve az átmeneti
gondozás biztosítása. Az intézmény Zalaegerszeg város, városkörnyéke, valamint a szükség szerint Zala megyében élő
otthontalanná vált családok előtt nyitott. A rászoruló családok, az intézmény gyermekjóléti alapellátás keretében
nyújtott, átmeneti gondozást biztosító szolgáltatásaival, az intézményi rend keretei közt élhetnek.
A Zala Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatánál igénybe vehető szolgáltatások: áldozatsegítés, jogi
segítségnyújtás,
Zalai Mentálhigiénés Egyesület: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és rehabilitációs tevékenység.
(Lelki egészségpromóció és prevenció különös tekintettel a családok, gyermekek és fiatalok lelki egészségének
megőrzésére.)
Gyermekjogi képviselő (Matusek M. Zsuzsanna) Zalaegerszegen tart fogadóórát, akihez fordulhatnak.
Jogi segítség az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál kérhető. Részletesen kifejtve 5. b) pontnál.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
Az önkormányzat évek óta biztosítja a községben a szociális nyári gyermekétkeztetést. Az igény jellemzően
meghaladja az önkormányzat lehetőségeit (az utóbbi években saját forrást is felvállalt az önkormányzat, hogy minél
több rászoruló részére tudja biztosítani ezt a lehetőséget).
Az étkeztetést az önkormányzat szabadidős programokkal köti össze, amelyet nagykorú önkéntesek végeznek.
A Csertán Sándor Általános Iskola és az Apáti Iskoláért Alapítvány elnyert pályázatai révén 3-4 napo nyári (vagy téli,
de nem sítáborban) táborban tölthet el 35-45 gyermek. A szülők többsége költségelvű nyári táborban nem tudja
elhelyezni gyermekét még egy hétre sem. A nők nyugdíjkorhatárának emelése miatt a nyári szünetben a
gyermekfelügyelet megoldása problémát jelent a családoknak. Így elég sok a csellengő gyermek. Mindez
alátámasztja azt, hogy szünidei programok szervezésére szükség van, de ehhez hozzárendelhető forrás nincsen.
Elsődleges prevenció: amelynek célja, hogy mérsékelje a gyermekek helytelen irányú, fejlődését, megelőzze a
fenyegető ártalmak kialakulását. Enyhítenie kell a veszélyeztető körülményeket, csökkentenie azok hatását, s új
eseteiknek előfordulási arányait. Az erőfeszítések két területre összpontosulnak: megváltoztatni a környezetet és
erősíteni az egyén problémamegoldó készségeit.
Az elsődleges prevenció megvalósításában nagy hangsúlyt kell fektetni a jövő generációinak egészséges
szemléletformálására.
A Gyermekjóléti szolgálat feladatai között szerepel a szabadidős programok szervezése. A gyermekek számára olyan
szabadidős programokat szükséges szervezni, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok
káros hatásainak enyhítését célozzák, illetve amelyek megszervezése a rossz szociális helyzetben levő szülőnek
aránytalan nehézséget okozna. Az elmúlt évben a gyermekjóléti szolgálat minden korosztály számára prevenciós
ellátást nyújtani.
Többek között: családi játszóházak kicsiknek, nagyoknak, kreatív foglalkozások keretében. Az év során különböző
programokat és rendezvényeket is megvalósítottunk: gyermeknap, karácsonyi ünnepség, adventi készülődés.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a fenntartó az óvodában és az iskolában a gyermekek és a
tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és
két további étkezést. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések
közül az ebéd külön is igényelhető (Gyvt. 151. §). Ezen szabályokat kell alkalmazni a nyári szociális
gyermekétkeztetés esetében is.
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A nyári gyermekétkeztetés az iskolai időszakon kívül biztosítja a gyermekek számára a napi egyszeri meleg étkezés
lehetőségét. A Kormány segítséget nyújt az önkormányzatoknak – anyagi forrás biztosításával – a feladat ellátásához.
A szociális nyári gyermekétkeztetésben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek – az
önkormányzat korlátozott anyagi lehetőségei miatt – egy része vehet részt.
Nyári szociális gyermekétkeztetés igénybevétele
Időszak
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013

Igénybe vevők száma
16
15
26
22
23
18
Forrás: helyi adatgyűjtés

Az ingyenesen tankönyvellátás a jogszabályban meghatározott jogosulti kör számára érhető el. Az iskolai tanulók 8590%-a tartozik közéjük.

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor
járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Adat, információ nem áll rendelkezésre.
j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül
Alsónemesapáti község Önkormányzata már az első meghirdetés alkalmával csatlakozott – önként vállalt
önkormányzati feladatként - a Bursa Hungarica Felsőoktatási Szociális Ösztöndíj programhoz. A havi ösztöndíj
összege az igénylők számától függően általában 5.000,- Ft volt. A jogosultak száma 4-5 fő évente, de előfordult, hogy
csak egyetlen hallgató volt jogosult támogatásra (10.000,- Ft/hó ösztöndíjat kapott).
Hátránykompenzáló juttatások,
szolgáltatások
Bursa Hungarica ösztöndíj (önként vállalt)
nyári ingyenes étkeztetés (önként vállalt)
Forrás: önkormányzati adatgyűjtés

2009
(fő)
6
15

2010
(fő)
5
26

2011
(fő)
2
22

2012
(fő)
2
23

2013. évben a szociális nyári gyermekétkeztetésben 18 fő vesz részt.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási
lehetőségei és esélyegyenlősége

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló
(Nkntv. 4. §-ának 13. pontja)
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a köznevelésben: ld. a 4.1. pontban foglalt definíciót.
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Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdők csoportja (Nkntv. 4. § 25. pont)
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen
alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való
beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos
nevelési igényűnek (Nkntv. 4. § 3. pont).
Aránytalan teher
Ha a nevelés, a nevelés-oktatás körülményei az átlagos körülményekhez képest - a gyermek, a tanuló életkorát és
sajátos nevelési igényeit figyelembe véve - lényegesen nehezebbek vagy jelentős költségnövekedést okoznak a
gyermeknek, tanulónak vagy a szülőnek (Nkntv. 4. § 2. pont)
A lenti, a)-e) pontokban foglalt szempontok során a következőkre szükséges figyelemmel lenni:
Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre, amely államilag
jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik, vagy amelynek megszervezéséhez az állam közvetlen normatív
költségvetési támogatást nyújt, illetve amelyhez közvetve – így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy
adójóváírás útján – hozzájárul.
Az Ebktv. alapján mindenkit egyenlő bánásmód illet meg az oktatással és képzéssel kapcsolatban, így különösen az
oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, az oktatás
követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, a teljesítmények értékelése, az oktatáshoz kapcsolódó
szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés, a kollégiumi
elhelyezés és ellátás, az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, a
pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony
megszüntetése során.
A jogellenes elkülönítés (szegregáció) leggyakrabban az oktatásban tapasztalható. Éppen ezért a törvény szerint
hátrányos megkülönböztetésnek minősül a bármely csoporthoz tartozó személyek elkülönítése egy oktatási,
nevelési intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban, csoportban, beleértve azt is, ha az
elkülönítés számarányukhoz viszonyítva lényegesen nagyobb arányban érinti a csoport tagjait, mint a többi
tanulót. Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti valamely személy vagy csoport olyan
nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása,
amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat.
A halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, tanulók elkülönítése társaiktól sérti az egyenlő bánásmód
követelményét, ezért szükséges figyelemmel kísérni a működési körzetek kialakítását, az iskolai felvételi eljárást, az
egyes csoportok, osztályok összetételét.
Ha a településen több általános iskola, tagintézmény működik, akkor az általános iskolai körzeteket úgy kell
meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya a
nevelési-oktatási intézményekben. Ha a településen, kerületben több általános iskola működik, a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetekben kiszámított aránya legfeljebb 15 százalékponttal lehet
magasabb, mint az általános iskolába járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a település, kerület
egészére kiszámított aránya. Nem jelölhető ki kötelező felvételt biztosító iskolának az az általános iskola, amely
körzetének kialakításánál a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek körzeti aránya túllépésére vonatkozó
rendelkezés nem tartható meg, feltéve hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körzeti aránya elérné az 50%ot és egyébként a település többi iskolája elégséges férőhellyel rendelkezik a település összes tanköteles tanulójának
felvételéhez. Előnyben részesítési kötelezettségként jelenik meg az a rendelkezés, mely szerint ha az általános iskola a
felvételi kötelezettsége után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek
teljesítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat. A felvételi körzet kialakítására
vonatkozó szabályozás a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 24-25. §-ában található.
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A körzethatárok kialakításánál és a beiskolázásnál az Ebktv. vonatkozó paragrafusait is figyelembe kell venni. Ebben
segít eligazodni az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 2/2007. (III. 23.) TT sz. állásfoglalása: Az etnikai alapú
iskolai szegregációt nem csupán a tényleges, hanem a jogsértő által feltételezett etnikai hovatartozás alapján is el
lehet szenvedni. A szegregáció megvalósulásának nem feltétele az elkülönített csoporttal szembeni hátrány, csupán a
törvényben meg nem engedett elkülönítés.” A jogellenes, elkülönített oktatás még abban az esetben is jogszerűtlen,
ha teljes mértékben azonos feltételek biztosításával történik. A jogellenes elkülönítés minden aktivitást nélkülöző
fenntartása is megvalósíthatja a jogsértést.
A HEP során tehát nemcsak a hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet adataival, hanem valamilyen
aggregált formában vagy becslésekre alapozott, civil kontroll vagy kisebbségi képviselet biztosításával is
visszaigazolt, etnikai adatközléssel is foglalkozni kell.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magántanulóvá nyilvánítása esetén fokozott körültekintéssel kell eljárni. A
jogalkotó szándéka az volt, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magántanulóvá nyilvánítását és az ezzel
gyakran együtt járó lemorzsolódás megelőzhető legyen. Ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak
hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok
eredményes folytatására vagy befejezésére nem lehet számítani, köteles erről értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat
véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan
hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat
véleményét (Nkntv. 45. §).
Integrációs felkészítés Pedagógiai Rendszere13 (IPR)
A szociális hátrányok enyhítése, a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztése érdekében az általános iskola és a
középfokú iskola képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítést szervez, amelynek keretei között a tanuló
egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási
esélyének kiegyenlítése folyik. A képességkibontakoztató és az integrációs felkészítés megszervezése nem járhat
együtt a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók elkülönítésével. A képesség-kibontakoztató felkészítésben a
hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű tanuló vesz részt.
Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára fejlesztő programot szervez, melynek keretében a
gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai
tevékenységet folytat.
A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő program megvalósítása az
oktatásért felelős miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program alapján zajlik.
(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 171. § - 173. §)
Az Nkntv. 47. §-a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai felkészítéséről a szakértői
bizottság szakértői véleménye szerint kell gondoskodnia az óvodának, iskolának. A sajátos nevelési igényű gyermek
óvodai nevelése, a tanuló iskolai nevelése-oktatása, továbbá kollégiumi nevelése az e célra létrehozott
gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, iskolai
osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt történhet. A gyermek, tanuló integrált
vagy speciális intézményi keretek között történő nevelését, oktatását a szakértői bizottság által kiadott véleményben
foglalt állásfoglalás alapján lehet és kell biztosítani. Az ezzel ellentétes gyakorlat jogsértő mind a Nkntv., mind pedig
az egyenlő bánásmód követelményét tekintve.
A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak kötelező és ajánlott létszáma a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. IX. fejezetében található, a rendelkezés 2013. szeptember 1-ig hatályos. Ezt
követően a nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszámát az Nkntv. 2. számú
melléklete tartalmazza.

13

A kézirat lezártakor hatályos szabályozók: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet XIX. fejezet: Különleges pedagógiai célok megvalósításához
igazodó nevelés- és oktatásszervezési megoldások 67. A képességkibontakoztató és az integrációs felkészítés szabályai 171. §, 172. § és 68. Az
óvodai fejlesztõ program megszervezése 173. §. Magyar Közlöny. 2012. augusztus 31., valamint: Miniszteri Közlemény (megjelent az Oktatási
Közlöny 2007. máj. 14. LI. évf. 11. számában) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók esélyegyenlőségének biztosítását
szolgáló iskolai és óvodai integrációs programról.
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a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
Az általános iskolai oktatás és az óvodai nevelés egyaránt biztosított a községben. Néhány szülő azonban a
zalaegerszegi köznevelési intézményeket preferálja pl.: egyházi vagy művészeti oktatás miatt.

Óvodai nevelés
A Maci Óvoda 2 feladatellátási helyen egy-egy összevont csoporttal fogadja a gyermekeket. Az intézmény sajátos
nevelési igényű gyermekeket is fogad.
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db
2

Az óvoda telephelyeinek száma

4

Hány településről járnak be a gyermekek

50

Óvodai férőhelyek száma

2

Óvodai csoportok száma

7h-17 h

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

3-4 hét (nem egyidőben szék-,
telephelyen)

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
Személyi feltételek

Fő

Hiányzó létszám

Óvodapedagógusok száma

4

0

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma

4

0

Gyógypedagógusok létszáma

0

0

Dajka/gondozónő

3

0

Kisegítő személyzet
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

0

0

Az óvodában összesen 4 fő óvónő és 3 fő dajka dolgozik a két feladatellátási helyen. Az egyik dajka
kisgyermekgondozói végzettséggel is rendelkezik.
Óvodapedagógusaink jól képzettek, munkájukat magas színvonalon végzik, folyamatosan tanulnak, szakmai
továbbképzéseken vesznek részt. A sajátos nevelési igényű és a beszédhibás gyermekek fejlesztését szakképzett
személyek helyben, az az óvodákban végzik. Az intézményben folyó pedagógiai munka biztosítja a hátrányos és a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek eredményes nevelését, esélyegyenlőségük előmozdítását. Az
intézmények segítik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleit a számukra kínált támogatási
lehetőségek igénybevételének eléréséhez, rendszeres kapcsolatot tartanak a gyermekjóléti szolgálattal, védőnővel
stb.
A jelenleg működtetett óvodai intézményhálózat szakmailag megfelelő az önkormányzat óvodai neveléssel
kapcsolatos feladatellátáshoz, kielégíti a szülői igényeket, színvonalas óvodai nevelést biztosít az óvodás korú
gyermekek számára. Az intézményekben engedélyezett maximális férőhely biztosítja minden óvodáskorú, óvodába
jelentkező gyermek óvodai felvételét, férőhely hiányában elutasításra nem került sor.
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4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.
óvodai
óvodai
óvodai
feladatgyermekcsoportok férőhelyek ellátási
száma
száma
helyek
száma

év

3-6 éves korú
gyermekek
száma

óvodai
óvodába beírt
gyógypedagógiai
gyermekek száma
csoportok száma

2008

34

2

50

2

34

0

2009

34

2

50

2

34

0

2010

39

2

50

2

45

0

2011

36

2

50

2

45

0

2012

44

2

50

2

49

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele
2012-2013. év

3 éves

4 éves

5 éves

6 éves

7 éves

Összesen

Az intézménybe beíratott
gyermekek létszáma

8

4

4

4

0

20

Más településről bejáró gyermekek
létszáma

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

6

2

3

4

0

15

2

2

1

2

0

7

15

4

8

2

0

29

1

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

13

2

5

1

0

21

3

1

0

11

székhely

az intézménybe beíratott, 20%-ot
meghaladóan hiányzott gyermekek
száma (az adott évből eltelt
időszakra vetítetten)
a beíratott gyermekek közül a
hátrányos helyzetűek létszáma
a beíratott gyermekek közül a
halmozottan hátrányos helyzetűek
létszáma
tagóvoda
Az intézménybe beíratott
gyermekek létszáma
Más településről bejáró gyermekek
létszáma
az intézménybe beíratott, 20%-ot
meghaladóan hiányzott gyermekek
száma (az adott évből eltelt
időszakra vetítetten)
a beíratott gyermekek közül a
hátrányos helyzetűek létszáma

a beíratott gyermekek közül a
halmozottan hátrányos helyzetűek
7
0
létszáma
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
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4.4.5. számú táblázat - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása
beíratott
hátrányos
helyzetű
gyermekek
létszáma

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

fejlesztő
foglalkozásban
részesülő hátrányos
helyzetű gyermekek
száma

beíratott
halmozottan
hátrányos
helyzetű
gyermekek
létszáma

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

fejlesztő
foglalkozásban
részesülő halmozottan
hátrányos helyzetű
gyermekek száma

Csoport 1

15

0

0

7

0

0

Összesen

15

0

0

7

0

0

A csoportok
összlétszámából a 6 évesnél
idősebb gyermekek

0

0

0

A csoportok
összlétszámából a 7 évesnél
idősebb gyermekek (ped.
szakszolgálat véleménnyel)

0

0

0

Székhely

Tagóvoda
Csoport 1

21

0

0

11

0

0

Összesen

21

0

0

11

0

0

A csoportok
összlétszámából a 6 évesnél
idősebb gyermekek
A csoportok
összlétszámából a 7 évesnél
idősebb gyermekek (ped.
szakszolgálat véleménnyel)

0

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati
adatgyűjtés
Az esélyegyenlőség szempontjából kiemelten fontos a hátrányos helyzetű (a továbbiakban: HH) és halmozottan
hátrányos helyzetű (a továbbiakban: HHH) gyermekek létszámának a vizsgálata.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 29. § (2)
bekezdése értelmében a jegyzőnek minden évben rögzítenie kell a HH, HHH, gyermekek – statisztikai adatait.
Alsónemesapáti község Jegyzője a szülők önkéntes nyilatkozata alapján veszi nyilvántartásba a gyermekeket. A
nyilvántartás szerint az önkormányzat által fenntartott óvodában a 2012/2013. nevelési évben 18 fő a HHH-s
gyermekek száma (ebből 7 fő alsónemesapáti lakóhelyű), amely az összes óvodai nevelésben résztvevő
gyermeklétszám 37 %-a (az alsónemesapáti gyermekek arányszáma 35 %).
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma és aránya nem mutat jelentős hullámzást.
Az intézmény székhelyén és nemesapáti tagintézményében egyaránt nevelnek HH és HHH-s gyermekeket, és
biztosítják a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását is.
Az integráltan nevelt óvodás, SNI-s gyermek száma a legutóbbi nevelési évben 2 fő (beszéd-, hallásfogyatékos),
amely az összes gyermeklétszám 4 %-a. Ebből 1 fő alsónemesapáti lakóhelyű.
Alsónemesapáti és Nemesapáti település gyermekei egyaránt a Maci Óvoda felvételi körzetéhez tartoznak. A szabad
kapacitás erejéig más település gyermekeit is fogadja. Figyelembe kell venni azonban, hogy 2014-től minden 3 éves
gyermeknek kötelező óvodába járni.
A szülők általában igyekeznek gyermeküket a 3. életév (sőt 2,5 év) betöltését követően egyből beíratni az óvodába.
Ebben közrejátszik az a tény, hogy többségük az intézményben ingyenes étkeztetésre jogosult. Vélhetőleg ugyanezen
okból nem jellemző, hogy jelentősebb hiányzásokat halmoznának fel.
Hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés a nevelés területén nem fordul elő és az intézményeken belüli
szegregáció sem.
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Az óvodás korú népesség száma az elmúlt évhez képest jelentős változást nem mutat. A férőhelyek számában,
valamint az óvodai feladatellátási helyek számában nem történt változás. Az óvodás korú gyermekek számának és az
intézmények tényleges kapacitásának összevetésével megállapítható, hogy az óvodai férőhelyek száma, a
működtetett óvodai csoportok – a jövőre nézve is – összességében biztosítják a gyermekek napközbeni ellátásához
szükséges férőhelyeket.
Általános iskolai oktatás
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma
Általános iskola 1-4
évfolyamon tanulók
száma

Általános iskola 58 évfolyamon
tanulók száma

általános iskolások
száma

fő

fő

fő

fő

%

2010/2011
2011/2012

35
38

50
46

85
84

62
61

72,9%
72,6%

2012/2013

42

38

80

35

43,8%

tanév

napközis tanulók
száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar, helyi adatgyűjtés

A születések számának csökkenése miatt az intézményi gyermeklétszám is megfogyatkozott helyi Csertán Sándor
Általános Iskolában. 1994 óta az iskolások legmagasabb létszáma 120 fő volt, azóta évente kb. 5 fővel csökkent az
iskolai tanulólétszám.
2012/2013. tanévben a Csertán Sándor Általános Iskolában 80 fő tanuló folytatja tanulmányait (két év alatt a
létszámcsökkenés 5 fő volt). Évfolyamonként mindig egy osztály indult. Az alacsony osztálylétszámok miatt az utóbbi
években az alsó tagozatban több évben is osztályösszevonás történt.
4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai
általános iskolai osztályok
száma

általános iskolai osztályok száma a gyógypedagógiai oktatásban

tanév

általános
iskolai
feladatellátási helyek
száma

1-4
évfolyamon

5-8
évfolyamon

összesen

1-4 évfolyamon

5-8
évfolyamon

összesen

db

2010/2011

3

4

7

0

0

0

2

2011/2012

3

4

7

0

0

0

2

2012/2013

4

4

8

0

0

0

2

2013/2014

3

4

7

0

0

0

2

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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4.4.9. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás
A településen élő általános iskoláskorú gyermekek összlétszáma

104

Más településről bejáró általános iskolások létszáma

1

Más településre eljáró általános iskolások létszáma

24

Általános iskoláskorúak közül a hh gyerekek létszáma

48

Általános iskoláskorúak közül a hhh gyerekek létszáma

24

Forrás: Önkormányzati adatok

A tanulólétszám alakulását nemcsak a gyermeklétszám csökkenése befolyásolja, hanem a közoktatási, majd pedig a
köznevelési törvény által lehetővé tett szabad iskolaválasztás is. A helybeli szülők többsége a Csertán Sándor
Általános Iskola és Óvodát választja gyermeke számára, azonban vallási-, illetve művészeti oktatást preferálók
zalaegerszegi közoktatási intézményeket választanak.
Az Alsónemesapátiban és Nemesapátiban élő általános iskolás korú gyermekek 15-20%-át nem a helyi iskolába
íratták be szüleik, ők jellemzően zalaegerszegi, illetve zalaszentiváni iskolába járnak.
A Zalaegerszegről a községbe költözők többsége nem vált iskolát, vagyis gyermekét többnyire személygépkocsival a 8
km-re található megyeszékhelyre viszi óvodába, iskolába.
Az SNI-s tanulók száma a Csertán Sándor Általános Iskolában a 2012/2013. tanévben 5 fő, amely az összes
tanulólétszám 6%-a. A fogyatékosság típusát tekintve enyhe értelmi vagy beszédfogyatékosok. Az intézmény alapító
okirata lehetőséget ad bizonyos típusú SNI-s tanulók oktatására és gyógypedagógust foglalkoztatnak.
Az osztályok közül mindössze egybe járt 2 fő SNI-s tanuló, azonban az osztály összlétszáma csak 11 fő, így biztosított
a velük való foglalkozás. Kettő SNI-s tanuló egyben halmozottan hátrányos helyzetűnek is minősül.
A hátrányos helyzetű tanulók száma 44 fő, amely az összes tanulólétszám 56%-a. A halmozottan hátrányos tanulók
száma 23 fő, amely az összes tanulólétszám 30%-a. Mindez azt is jelenti, hogy a helyi iskolába járó korú
gyermekeknek kb. 60%-a jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, közülük minden második gyermek
halmozottan hátrányos helyzetű is egyben.
A nem a helyi iskolába járó gyermekek kisebb arányban jogosultak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
(vagyis hátrányos helyzetűek) és alig fordul elő, hogy szüleik iskolai végzettsége nem haladja meg a nyolc általános
iskolai osztályt.
4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek
2012/2013. tanév
Fő
6

Hiányzó
létszám
0

Szaktanítást végző tanárok száma

7

0

Gyógypedagógusok létszáma

1

0

Gyermekvédelmi felelős

1

0

Nem szaktanítást végző tanító
Szaktanítást végző tanítók száma

Iskolaorvos
Iskolapszichológus
Kisegítő személyzet

0,5
5

0

Forrás: intézményi adatok
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Az iskolában dolgozók a Klebersberg Intézményfenntartó Központ alkalmazásában állnak 2013. január 1-jétől. A
Csertán Sándor Általános Iskola pedagógus-létszáma 13fő, technikai dolgozóké 5 fő (az Alsónemesapáti és
Nemesapáti feladatellátási helyen együttesen).
4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban
8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma /
aránya a nappali rendszerű oktatásban

tanév

fő

%

2010/2011

14

100

2011/2012

12

92,3

2012/2013

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
4.4.13. számú táblázat - Iskolai ellátás igénybevétele - telephelyi bontásban
20122013.
tanév

Bejáró

Hátrányos
helyzetűek
létszáma

HH tanulók
aránya az
osztály
létszámához
viszonyítva

Halmozottan
hátrányos
helyzetűek
létszáma

HHH tanulók
aránya az
osztály
létszámához
viszonyítva

Sajátos
nevelési
igényű
tanulók
létszáma

isk. otthon

4

5

71%

1

14%

0

0%

13

isk. otthon

5

6

46%

2

15%

1

8%

alsó

11

isk. otthon

8

9

82%

6

55%

2

18%

4. évfolyam

alsó

10

8

7

5

50%

2

20%

1

10%

5. évfolyam

felső

5

2

2

2

40%

1

20%

0

0%

6. évfolyam

felső

10

10

7

7

70%

4

40%

0

0%

7. évfolyam

felső

9

6

2

3

33%

3

33%

1

11%

8. évfolyam

felső

13

9

6

7

54%

4

31%

0

0%

78

35

41

44

56%

23

29%

5

6%

Telephely1

Tagozat
megnevezése

Létszám

Napközis

1. évfolyam

alsó

7

2. évfolyam

alsó

3. évfolyam

Összesen:

SNI tanulók
aránya az
osztály létszámához
viszonyítva

Forrás: Önkormányzati,
intézményi adatok, KIR
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4.4.14. számú táblázat – Kompetenciamérési adatok
Csertán Sándor
Általános Iskola
Országos
kompetenciamérés
eredménye

2010

2011

2012

Iskola átlaga

Országos
átlag

Iskola átlaga

Országos átlag

Iskola
átlaga

HHH
tanulók
átlaga

Országos
átlag

6. évfolyam

1426

1483

1443

1465

1517

1441

1472

8. évfolyam

1536

1583

1461

1577

1592

1567

1567

6. évfolyam

1489

1489

1521

1486

1499

1402

1489

8. évfolyam
1436
Forrás: intézményi adatok

1622

1540

1601

1599

1552

1612

A tanulók eredményességi mutatói az Oktatási Hivatal honlapján közzétett „Országos kompetenciamérés –” adatai
alapján vizsgáltuk.
A közölt adatok alapján az országos mutatóhoz képest 2012. évben jobb eredmények születtek az intézményben,
mind szövegértésből, mind matematikából.
A HHH tanulók átlaga megegyezik az országos átlaggal vagy attól kissé elmaradva teljesítetek a tanulók.
Megállapítható, hogy az utóbbi három évben jelentős előrelépés történt az intézményben a tanulók eredményességi
mutatóit illetően.
4.4.15. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton
Gimnázium (%)

Szakközépiskola
(érettségit adó képzés)
(%)

Szakiskolai képzés (%)

Speciális szakiskola (%)

Nem tanult tovább (%)

tanév
összlétsz
ámon
belül

HHHtanulók
körében

összlétszám
on belül

HHHtanulók
körében

összlétszámon
belül

HHHtanulók
körében

összléts
zámon
belül

HHHtanulók
körében

összlétszám
on belül

HHHtanulók
körében

2008/2009

0

0

53,3

50

40

33,3

0

0

6,7

16,7

2009/2010

15,4

0

53,8

66,7

30,8

33,3

0

0

0

0

2010/2011

28,6

25

42,9

25

28,5

50

0

0

0

0

2011/2012

16,7

33,3

33,3

0

50

66,7

0

0

0

0

2012/2013

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
A továbbtanulási mutatókat vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy az utóbbi években nem volt olyan tanuló, aki
tanulmányait ne folytatta volna tovább valamely középiskola nappali tagozatán. Gimnáziumban is tanulnak tovább az
intézmény tanulói, sőt a HHH-s gyermekek is bejutottak zalaegerszegi gimnáziumba. A HHH-s tanulók körében a
szakiskola képzésben való továbbtanulás jellemző.
Az Arany János Tehetséggondozó Programban jelenleg iskolánk két volt diákja vesz részt, ők zalaegerszegi
gimnáziumba járnak.
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4.4.16. számú táblázat – Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában
Évfolyamismétlők aránya (%)

Magántanulók aránya (%)

Az előző tanévben 250 óránál többet
hiányzó tanulók aránya (%)

tanév
összlétszámon belül

HHH-tanulók
körében

összlétszámon belül

HHH-tanulók
körében

összlétszámon belül

HHH-tanulók
körében

2008/2009

2

6

0

0

3

9,3

2009/2010

2,3

4,6

0

0

2,1

6,2

2010/2011

3,5

10,7

0

0

2,3

7,4

2011/2012

1,2

3,3

0

0

1,2

3,6

2012/2013

2,5

8

0

0

2,4

6,7

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
A Csertán Sándor Általános Iskolában a 2012/2013-as tanévben az évfolyamismétlők száma 2 fő, akik 7. illetve 8.
osztályba járnak.
Az intézményben magántanuló nem volt. Egyéni tanrendje kettő diáknak volt a tanévben.
250 óránál többet hiányzó diákok száma 1-2 fő tanévenként. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók körében
többször fordul elő évfolyamismétlés.
Az általános iskolai tanulók számának csökkenése maga után vonja a 8. évfolyamot eredményesen befejezők
számának csökkenését is.
Az alsónemesapáti tanulók jellemzően zalaegerszegi középiskolában folytatják további tanulmányaikat (de Barcsra
vagy Nagykanizsára járó diák is van).
A középiskolásokra vonatkozóan adatokkal nem rendelkezünk, azok az intézményt fenntartó önkormányzatnál
jelennek meg.
Tanórán kívüli foglalkozások, segítő programok
Az általános iskolai tanulók a következő tanórán kívüli foglalkozásokon vesznek részt: kihelyezett művészetoktatás,
napközi-tanulószoba, szakkörök, TANODA.
Az elmúlt tanítási években napközis foglalkozáson résztvevő tanulók létszámát elemezve megállapítható, hogy a
2012/2013-as tanévben látszólag jelentősen csökkent a létszám. Ennek oka, hogy ettől a tanévtől (felmenő
rendszerben) az 1-3. évfolyamon iskolaotthonos oktatás került bevezetésre. Így a gyermekek nem szerepelhetnek a
napközisek adatai között.
Tanulóinknak órarendi keretek között biztosítja az iskola a hittan tanulását.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
A személyi feltételek közül kizárólag az iskolapszichológusi 0,5 fős létszám hiányzik. Ennek megoldása a tankerület
feladata.
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és az
egyes intézményeken belüli szegregációs
Mivel az önkormányzat fenntartásában csak egy óvoda működik, így intézmények közötti szegregációról nem
beszélhetünk. Az óvodában egy összevont csoport van, így a szegregáció fogalmilag kizárt. Az általános iskolai
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oktatást a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által működtetett egyetlen helyi iskola látja el, amelyben
évfolyamonként egy-egy osztály van.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések
Nem releváns, egy intézmény van.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
4.4.17. számú táblázat – Hátránykompenzáló programok
tanév

tanodai
program
létszám

HH/ HHH
tanulók
létszáma

tehetséggon
dozó
program

HH/ HHH
tanulók
létszáma

nyári tábor

HH/ HHH
tanulók
létszáma

Alapfokú
művészetok
tatás

HH/ HHH
tanulók
létszáma

2008/2009

0

0

0

0

0

0

14

7 és 5

2009/2010

18

16/13

0

0

0

0

43

25 és 12

2010/2011

19

17/14

0

0

0

0

47

28/13

2011/2012

20

18/16

0

0

0

0

49

19/17

2012/2013

20

17/14

0

0

0

0

44

23 és 12

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói,
tankerületi adatok
Útravaló Ösztöndíjprogramban vettek részt a tanulóink és az őket mentoráló pedagógusok. A Magyarországi
Cigányokért Közalapítvány (MACIKA) ösztöndíjában is több roma származású tanuló részesült az évek során.
Hátránykompenzáló programok:
a) Az Apáti Iskoláért Alapítvány TÁMOP-pályázata révén a 2009/2010-es tanévtől kezdődően TANODA
működött Alsónemesapátiban (a felsőtagozatos és középiskolás tanulók részére) 18-20 fő részvételével. A
programban résztvevő tanulók többsége HH-s, illetve HHH-s volt. A projekt az Alapítvány újabb sikeres
pályázatának eredményeként 2013. évben tovább folytatódik.
b) alapfokú művészetoktatásban a 2012/2013. tanévben az iskola tanulóinak több mint 50%-a vett részt és
közülük minden második gyermek HH-s volt.
Tanoda-projekt „Várlak Tanoda” - ESÉLYT ÉS LEHETŐSÉGET AZ APÁTI DIÁKOKNAK! - TÁMOP 3.3.5./A-08/1-20090069
A Tanoda a diákok és családtagjaik számára megfelelő háttérkörnyezetben, sokrétű tartalom – és
tevékenységrendszerével széleskörű szolgáltatást kívánt biztosítani. A kitűzött célok megvalósulásával azt szerették
volna elérni, hogy a tanodába járó gyerekek kiegyensúlyozott, mentálisan egészséges, a változásokhoz alkalmazkodni
tudó személyiségekké váljanak, esélykülönbségeik csökkenjenek, hátrányos munkaerő-piaci esélyeik javuljanak. A
szüleik alacsony iskolai végzettségéből eredő társadalmi hátrányait visszaszorítsák, az ő életesélyeiket is javítsák
azáltal, hogy gyerekeik felnőve őket is tudják majd segíteni. Az iskolai sikerességet segítették a képesség és
érdeklődés alapján szervezett szabadidős programok, szakkörök, műhelyek, melyeket integrált kisközösségekben
valósítottak meg. Kiemelten nagy hangsúlyt fektettek az identitástudat erősítésére, hagyomány- és nyelvápolásra a
cigány kisebbség körében.
Mindenki tehetséges valamiben, ezért nagy hangsúlyt fektetnek a tehetségek felkutatására, képességeik
kibontakoztatására, lehetőségeik szélesítésére.
Összességében az alapítvány több éves működése és a tanodai pályázat elsősorban a sokoldalú
személyiségfejlesztést, készség- és képességfejlesztést célozta meg a halmozottan hátrányos helyzetű - elsősorban
roma tanulók, fiatalok iskolai sikerességének, a munkaerőpiacon való eredményes elhelyezkedés segítése céljából,
iskolán kívüli szervezeti keretek között. Különböző tevékenységekkel segítették, hogy a tanodába járó tanulók
készüljenek fel a szakmunkásvizsgára, illetve az érettségire, az azt követő szakmatanulásra, a felsőfokú tanulmányok
folytatására.
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A tanodában dolgozó szakemberek a tanoda tartalom és tevékenységrendszerének megszervezésén, irányításán
kívül arra is törekedtek, hogy a hátrányok felszámolását segítő érzékenységet, mint jó gyakorlatot kiterjesszék mind a
két település egészére, illetve kvázi nyitott módszertani műhelyként a kistérségben.
A tanoda munkájával hozzájárulunk:
• az integrációs folyamatot meggyorsításához,
• a kirekesztésektől mentes befogadó társadalom megteremtéséhez,
• a szociális - a gazdasági háttér különbségéből adódó esélykülönbségeket csökkentéséhez,
• a későbbi munkaerő- piaci esélyek javításához,
• az identitástudatot erősítéséhez,
• tehetséges fiatalokat menedzseléséhez,
Az újabb pályázat révén a Várlak Tanoda tevékenysége folytatódik.
HIDAK-projekt
TÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0287 „HIDAK” Családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése
Alsónemesapátiban

Az ember nem magányos és elszigetelt egyedként él, hanem személyes relációk Szövedékében. Működési
területünkön is a személyes kötődések elsődleges színtere a család. Az itt élő kis és nagy gyermekek családokban
élnek. Családjuk formálja bontakozó személyiségüket. Ezért fontos lenne, hogy a családokban a szeretetteljes
gondoskodás, az igényeket támasztó, még is biztonságot adó légkör, ami már nélkülözhetetlen a kisgyermekek első
életévekben meglegyen. A helyi óvoda és iskola, a fiatalokkal foglalkozó civilszerveződések, az egyház csupán csak
folytatni tudja a családban elkezdett nevelődési folyamatot. Sajnos itt is úgy, ahogy a társadalmunkban a családok
egy része súlyos válságokkal küzd, így egyre kevésbé tudja betölteni rendeltetését, hivatását. Néhány évtizeddel
ezelőtt az itt élő családokban még természetesen adódott, hogy a gyerekek belenőttek az anya- és apaszerepbe, erre
mintát adott a több generáció együttélése is. A mai családok nagy része „mikro családként” él, ráadásul a
családtagokat a napi tevékenységük, gondjaik inkább elválasztja egymástól, mintsem összekötné őket. Kevés
lehetőség adódik a családi szerepek átadására, megtanulására, nem is beszélve a válságokkal, hátrányokkal küzdő,
illetve sérült családokról. Alapítványunk ezért ma különösen szükségét érezi a családi életre való tudatos
felkészítésnek. Fontos ez azért is, mert úgy látjuk, hogy ebben egyre nagyobb feladat hárul az iskolára és más
intézményekre, szervezetekre. Tapasztalatunk szerint a helyi iskolában a sokszínű oktatási-nevelési feladatok mellett
kevesebb idő jut a családi hivatásra való felkészítésre. Ugyan ezt elmondhatjuk a középfokú intézményekről is. Pedig
az ember élete elválaszthatatlan a családtól, az egészséges és boldog életre nevelés nem képzelhető el családi életre
nevelés nélkül. Ennek érdekében a pályázat keretén belül együttmunkálkodásra hívjuk, szólítjuk a családokat és az
érintett szakembereket. Célunk, hogy támogassuk a családokat,fiatalokat ,gyermekeket a világban való helyes
tájékozódásukban és önnevelésükben, főleg pedig segítsük megélni a mindennapokat,segítsük felkészülésüket a jó
családi életre. E célok érdekében együttműködésre törekszik mindazokkal az egyénekkel, intézményekkel és
szervezetekkel, amelyek az emberi személyiség fejlődését, és az emberi közösségek, köztük elsősorban a család
életének erősítését szolgálják. Azt gondoljuk, hogy közös feladatunk: védelmezni és erősíteni a családot. Látjuk és
tapasztaljuk a napi gyakorlatunkban, hogy elsősorban nem a család, hanem az értékrend van válságban, s éppen a
család lehet az ami kivezető utat mutathat. Összefogásra van szükség ahhoz, hogy családbarát környezet alakuljon ki
Apátiban, ahol érték az élet, a személy, a házasság, a család. Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a közösségi
kezdeményezések és programok a leghatékonyabb eszközei a családbarát szemlélet kialakításának.
„Nyíló ablakok”
• Baba, mama, papa tanya
• Támogató csoport (egyéni - csoportos és családi mentálhigiénés interaktív foglalkozások)
• Pályaorientáció (egyéni és csoportos karrier tanácsadás,út a sikeres felvételihez,hová menjek?...)
Cél:
•
•

családbarát attitűd megerősödése
pozitív, követendő minták bemutatása
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•
•
•
•
•
•
•

családok közötti szolidaritás erősítése, a harmonikus családi élet és a gyermekvállalás fontosságának
tudatosítása,
a családalapításra való felkészülés, a családi életre, a gyermekvállalásra való elszánás folyamatának erősítése
közösségi együttműködés megerősítésével családok közérzetének és jólétének javítása
a gyermekes családok tapasztalatainak, ismereteinek átadása,
a gyermeknevelés, a családi, házassági, párkapcsolati együttélés során felmerülő kérdések, problémák
feloldásához való segítségnyújtás,
a gyermekvállalás utáni anyukák (GYED-GYES alatt és után) számára segítségadás
munka és a családi élet összeegyeztetése

„Álom és Valóság” Őszintén a párkapcsolatokról
Útkeresők
• Film klub
• „Abigél”
Cél:
• családi életre nevelés elősegítése
• pozitív attitűd közvetítése a párkapcsolattal még csak ismerkedő tizenéves korosztály,
a már
családalapításon gondolkodó fiatalok számára
• kamasz fiataloknak szóló szemléletformáló foglalkozások (egyéni és csoportos) a férfi-női kapcsolatokkal,
családtervezéssel, kapcsolatos kérdésekben.
• házasságra való felkészítés: segítségnyújtás a fiatal párok részére
• a generációk közötti vagy egyéb családon belüli konfliktusok feloldásának segítése (szenvedélybetegségek,
családon belüli erőszak stb.)
„Gyerekszobától a munkahelyig „-INFOPONT működtetése
Cél:
• Friss, a gyakorlatban hasznosítható információk nyújtása
• Tanácsadás, a családi élettel, gyermekneveléssel összefüggő kérdésekben
• Családtámogatási ellátásokkal, családi kedvezménnyel kapcsolatos tájékoztatás,
• Tájékoztató a bölcsődéztetéssel, óvodáztatással, iskolába beíratással kapcsolatos tudnivalókról, a környéken
található szolgáltatásokról, intézményekről, elérhetőségükről való tájékoztatás,
• Házassággal, családi életre neveléssel, gyermekvállalással kapcsolatos ismeretterjesztő anyagok, beszerzése,
készítése, terjesztése
• Segítségnyújtás gyermekvállalással és munkavállalással kapcsolatos kérdésekben.
• Gyermekfelügyelet megszervezése, gyermekfelügyeletet vállaló személyek kiközvetítése;
Rendezvények:
•
•
•
•
•
•

„Anyatejes Világnap” (1 db)
„Bababörze” –„Generációs bolhapiac” (5 db)
Családi Nap (Esélyegyenlőségi és roma hagyományok napja, Generációk egymás között) ( 5 db)
„ Védegyleti rendezvény” - Egy vidám nap (1 db)
Bemutató szervezése az emberi sorsfordulókhoz kapcsolódóan (születés óvoda-iskola, elsőáldozás-bérmálás,
pályaválasztás, házasság, születés és névnap, nyugdíj, elmúlás), egészséges életmóddal kapcsolatosan (2 db )
Kiállítás szervezése a projekt alatt keletkezett alkotásokból és fotókiállítás régen és ma (a családi körben) (2
db)

Cél:
Családbarát jellegű, nagyobb létszámot érintő közösségépítő találkozók, rendezvények, programok eseti,
vagy időszakosan ismétlődő megszervezése a projektben részt vevő célcsoporttagok számára.

A Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda a TAMOP 3.3.3.-08/1.-2009-0010 „Karöltve” Integrációs közoktatási
referencia Intézmény kialakítása hálózati együttműködés keretében a Csertán Sándor Általános Iskola és
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Óvodában című pályázatában olyan közoktatási intézményi hálózat kialakítását célozta meg, amely hálózati tanulás,
hospitáció révén hozzájárul a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatását segítő, minőségbiztosított
pedagógiai módszertanok minél szélesebb körben történő alkalmazásához. A pályázatban konzorciumi partner volt: a
Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, az Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ
Zalaegerszegről, és az Alsónemesapáti Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A projekt 2011. május 31-én lezárult.
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
a veszélyeztetett gyerekek számának
emelkedése
unatkozó, csellengő, nyári időszakban felügyelet
nélkül lévő gyerekek
HH, HHH gyerekek magas száma és aránya
szociálisan rászoruló gyerekek taníttatása,
tehetséggondozása
nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek
napi egyszeri melegétkeztetésének biztosítása

A köznevelési rendszer átalakításával az
önkormányzat fenntartó státuszból működtetői
státuszba került. A korai fejlesztés lehetősége,
mint önkormányzati feladat megszűnt (pl
logopédia).
A család működését zavaró és akadályozó okok
közül a családok anyagi, család széteséséből, a
nevelés, gondozás, törődés, szeretethiányból
adódó veszélyeztetettség megemelkedett

fejlesztési lehetőségek
jelző rendszer megerősítése a Gyermekjóléti
Szolgálaton keresztül
hasznos szabadidő eltöltését szolgáló közösségi
terek és programok létrehozása, ehhez
gyermekfelügyeletet vállaló önkéntesek
felkutatása
hasznos szabadidő eltöltését szolgáló közösségi
terek és programok létrehozása – jövőben
szociális ellátó rendszeren keresztül célzott
támogatások nyújtása, pályázati lehetőségek
felkutatása, az érintettek tájékoztatása
gyermekétkeztetés nyújtása mind iskolaidőben,
mind a nyári szünidő alatt (ez utóbbi esetben az
önkormányzat teherbíróképességéhez
igazodóan)
Az állami intézményfenntartóval kialakítandó
együttműködés a feladatellátás biztosítása
érdekében

Szabadidős programok szervezése, biztonságos,
kulturált színterek működtetése. A HH és HHH
gyermekekkel és családjukkal foglalkozó
szakemberek továbbképzése a hátrányos
helyzetű gyermekek nevelését,
személyiségfejlesztését, illetve a szülők
eredményes bevonását segítő ismeretek
elsajátítása és a kompetenciák fejlesztése
érdekében.
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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.

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a munkaviszonnyal, így
különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő
értékének megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a
munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a
munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni.
Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy az adott személy
olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő személyekhez képest, amit nem
tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a nemet, családi állapotot, az anyaságot és
terhességet is.
Magyarországon a felnőtt korú népesség harmada – a nők a férfiaknál alig alacsonyabb arányban–azzal ért egyet,
hogy a nőknek otthon a helye, fő feladatuk a háztartás vezetése. Az Európai Unión belül nálunk a legalacsonyabb a
nők részvétele a döntéshozásban.
A nők esélyegyenlősége azonos jogokra vonatkozik az élet minden területén. A megkülönböztetés tilalma szerint
neme alapján senkit sem érhet negatív diszkrimináció. Ma e fogalom helyett sokkal inkább az egyenlő jogok és
bánásmód kifejezéseket használja a társadalom, ami azt jelenti, hogy a férfi és nő azonos lehetőségekkel
rendelkezzen a társadalmi- és magánéletben, munkavállalása, előmenetele, képzése, politikai szerepvállalása és még
sok más terület kapcsán.
A nők elleni hátrányos megkülönböztetést nem mindig könnyű észrevenni, hiszen sokszor maguk a nők, főleg ha
vezető pozíciót töltenek be, tiltakoznak leginkább, amikor a téma előtérbe kerül. Sokszor a valósággal ellentétesen
tagadják azt, hogy az otthoni, a munkahelyi vagy a közéleti szereplés során személyesen ők maguk, vagy a nők
általában hátrányt szenvednének el a férfiakhoz képest. Ez az oka, hogy nagyon nehéz ebben a témában objektív
információkat gyűjteni. A munkaügyi központok, KSH, NAV vagy OEP sem kérnek elemzésre alkalmas adatokat kellő
részletességgel.
Magyarország Kormánya azonos jogokat kíván biztosítani a nőknek a mindennapokban, elkötelezett, hogy a nemek
azonos módon érvényesüljenek, a nők férfi társaikkal azonos esélyt kapjanak. Kiemelt fontosságot tulajdonítanak az
élet minden területén a diszkrimináció felszámolásának.
Magyarországon a piacgazdaságot megelőző évtizedekben – a korábbiakhoz képest – igen magas női aktivitás alakult
ki a munkavállalás terén, felülmúlta a fejlett piacgazdaságok szintjét. Ennek főképp ideológiai, politikai okai voltak.
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Ezzel egyenes arányban nőtt a nők túlterheltsége, csökkent a családba betöltött szerep, ugyanakkor a
munkaerőpiacon a hátrányos megkülönböztetés az egyenlő jogokat biztosító törvények ellenére is fennmaradt.
A rendszerváltás óta a nők gazdasági aktivitása a munkaerő piaci folyamatokkal összhangban visszaesett, a
munkaképes korú nők egy jelentősebb része inaktívvá vált, ők most szociális-jóléti ellátások valamely formájából
vagy családtagjaik jövedelméből élnek. Esélyegyenlőségüket, pályájukat a hagyományos nemi szerepeket érintő
felfogás következtében a gyermekvállalás, gyermeknevelés kedvezőtlenül befolyásolja.
A munkáltatók esetenként a férfiakénál korlátozottabb rendelkezésre állásukkal számolnak, így munkaviszony
létesítésekor, vagy akár előmenetelben is a férfiakat részesítik előnyben. Mindezek hatására a nők megbecsültsége
alacsonyabb a munka világában, akik éppen ezért gyakran kisebb presztízsű munkakörökben dolgoznak, alacsonyabb
munkabérért, kevésbé vállalnak nagyobb leterheltséggel járó, mobilitást igénylő feladatokat, karrier helyett a
családot választják. A család és karrier közti választás talán a nők egyik legnagyobb dilemmája.

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A nők munkaerőpiaci esélyegyenlőségét tekintve a hagyományos nemi szerepeket érintő felfogás következtében a
gyermekvállalás, gyermeknevelés a nők életpályáját kedvezőtlenül befolyásolja, szűkíti térbeni és időbeni
mozgásterüket, mivel hazánkban jelenleg még elsősorban a nők vállalnak nagyobb részt a családi és háztartási
teendők ellátásában. E felfogás általánossága folytán a munkáltatók esetenként a férfiakénál korlátozottabb
rendelkezésre állásukkal számolnak, olykor a toborzásnál, az előmenetelben is a férfiakat részesítik előnyben.
A nemekhez kötődő sztereotípiák miszerint a nőket tulajdonságaik és motivációik elsődlegesen az otthoni feladatok
ellátására predesztinálják, míg a férfiak rendeltetése és célja a családról való anyagi gondoskodás, leginkább a nők
munkaerő-piaci esélyegyenlőségét, képességeiknek megfelelő munkahelyi érvényesülését korlátozzák. A
sztereotípiák többségében a nőkre vonatkoznak és úgy családi állapotuk (kisgyerekes, gyermektelen, egyedülálló,
családos, gyermeket egyedül nevelő) mind státuszuk (női vezető) alapján megfogalmazódnak és rendszerint a nők
hátrányos megkülönböztetését eredményezik. A sztereotípiák hatására a nők megbecsültsége alacsonyabb a munka
világában, ezért az otthoni helytállást jobban lehetővé tévő szakmát, munkahelyet és munkaidő-beosztást
választanak, alacsonyabb presztízsű munkakörökben dolgoznak, alacsonyabb munkabérért, kevésbé vállalnak
nagyobb leterheltséggel járó, mobilitást igénylő feladatokat, visszafogják karrierelképzeléseiket. A nemekhez kötődő
előítéletek tudati beágyazottsága, az aránytalan otthoni munkamegosztás társadalmi tény, az ezeket rögzítő normák
Magyarországon különösen elterjedtek, így lényeges tudatosítanunk, hogy nem a munkáltató kizárólagos
felelőssége, hogy mindez a munkahelyeken nemekhez igazított elvárásokat, eljárásokat és teljesítményértékelést
eredményez.
A nemek közti egyenlőtlenségek mellett a nők és nők, a férfiak és férfiak között is létező egyenlőtlenségek
(fogyatékosság, etnikum, életkor, lakóhely, dependens családtag stb.) együttesen hatnak, többszörösen hátrányos
helyzetet szülnek.
Karrier vagy család? Leginkább a nőket érinti e választási kényszer. Választaniuk kell a munka, karrier, és a háztartás,
a gyermeknevelés gondjai, örömei között.
Egyik oldalon a pénzkeresés, a szakmai tudás, az előmenetel áll, a másik oldalon van a család, az otthonteremtés.
Nem könnyű összeegyeztetni a munkát és a családot, pedig szinte minden nőnek meg kell birkóznia e feladattal.
Valójában nem hogy „nem könnyű” feladat, hanem ez a nők egyik legnagyobb gondja.
Annak, hogy egy nő gyermeket vállal, nem nyűgnek kellene lennie a munkáltatók, a társadalom számára, hanem
örömnek. Sok helyen nem szívesen vesznek fel fiatal nőket, mondván, hogy hamarosan szülni fognak, s ezért
rosszabb munkaerőnek számítanak. Ugyanígy hátrányban vannak a kisgyermeket nevelő nők is a munkavállalás
esetében, a munkáltatók tartanak tőle, hogy a kisgyermekes anyukák sokat hiányoznak. Kétségtelen, hogy az alatt a
néhány év, ameddig a nők szülési szabadságon, GYES-en vannak, kiesnek a munkából, ismereteik avulnak.
Ugyanakkor a munkáltatóknak be kell látniuk, hogy igenis vannak olyan területek, amelyeken a nők sokkal jobban
érvényesülnek, mint a férfiak. Például egy kellemes női hang a telefonban, vagy a nők által végzett precíz munka egy74

egy feladat során nélkülözhetetlen lehet, nem beszélve a nők érzékenységéről, az intuícióról amit a munkába visznek,
szintén pótolhatatlan.
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

év
férfiak

nők

2008
274
254
2009
221
264
2010
274
257
2011
279
253
2012
n.a.
n.a.
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

férfiak

nők

férfiak

nők

247
188
239
252
n.a.

235
251
229
232
n.a.

27
33
35
27
n.a.

19
13
28
21
n.a.
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Alsónemesapátiban a munkanélküliség a vizsgált időszakban 2010. évben volt a legmagasabb. Ebben az évben volt
a legnagyobb arányú a nők munkanélkülisége is (a munkavállaló képes korú férfi lakosság 12,7%-a, a nőknek 8%-a
nem rendelkezett munkahellyel). Községünk a vizsgált években a férfiak körében mindig magasabb volt a
munkanélküliség, mint a nők esetében.
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
A munkaerőpiacról történő kiesés nem csak és nem elsősorban a szaktudás elavulása miatt jelent nagy hátrányt a
kisgyerekes nőknek. Fontos probléma lehet a kapcsolati háló gyengülése, ám a szakmai, munkahelyi kapcsolatok
ápolása segítheti a visszatérést.
A statisztikai adatokból megállapítható, hogy az alacsony végzettséggel rendelkező nők esélye a legrosszabb a
munkaerő piacon történő elhelyezkedés szempontjából. Elhelyezkedési esélyüket tovább rontja, hogy többnyire az
alacsony végzettséggel rendelkező nők vállalnak három vagy több gyermeket.
Alsónemesapátiban az önkormányzat közvetlenül nem vállalkozhatott képzési programok megvalósítására, hisz a
szükséges létszámú jelentkező a községben nem állt rendelkezésre. A képzési programokat Zalaegerszegen vagy más
településen szerveztek, amelyekbe az alsónemesapáti munkanélküliek is bekapcsolódtak, ám erről csak hiányos
adatokkal rendelkezünk.
Többen szerezték meg a nyolc általános iskolai végzettséget az Első Magyar-Dán Termelőiskolában vagy pályázati
támogatással megvalósuló projekt keretében (pethőhenyei kihelyezett képzés).
Jelenleg OKJ-s takarító végzettség megszerzésére irányuló képzésen vesz részt egy négy-gyermekes családanya.
Az önkormányzat a munkanélküliek iskola végzettségére vonatkozóan csak akkor jut információhoz, ha az érintett
személy aktív korúak ellátását igényli (a kérelem kötelező melléklete az iskolai végzettséget igazoló okirat másolata).
A nyolc általános iskolai végzettséggel sem rendelkezők általában elmondják, hogy helyben szeretnének képzésen
részt venni, amelyet az alacsony létszámra tekintettel meglehetősen nehéz lenne megszervezni.
Az önkormányzat segítségét több alkalommal kérték felzárkóztató vagy képzési programba bevonható személyek
felkutatására és közvetítésére, azonban közülük viszonylag kevesen léptek be ezekbe a képzési programokba.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
A KSH adatai alapján a foglalkoztatás csökkenésére leginkább az alacsony iskolázottságnak (sem általános iskolai
végzettséggel, sem szakképesítéssel nem rendelkezők) van hatása. A munkaerő-piaci esélyek tekintetében az egyik
meghatározott tényező az iskolai végzettség, ami alapvető probléma a 45-60 év közötti nők körében. Az általános
iskolai végzettséggel elérhető munkahelyek komoly fizikai erőnlétet kívánnak, amit egészségi vagy családi állapotuk
miatt nem tudnak vállalni. Női munkaerőt Alsónemesapátiban helyben jellemzően az önkormányzati
intézményekben foglalkoztatnak, ott azonban minden álláshely betöltött. A helyi vállalkozások ipari vagy olyan
szolgáltató tevékenységet folytatnak, amelyet jellegüknél fogva csak férfiak tudnak elvégezni. Az alacsony iskolai
végzettséggel rendelkező nők elhelyezkedési lehetőségei így meglehetősen rosszak, hisz a munkáltatók
válogathatnak a szakmával rendelkező női vagy férfi munkanélküliek között. Nincs helyben olyan vállalkozás, amely
az alapfokú végzettséggel (vagy még azzal sem) rendelkező nőket alkalmazni tudná. A rendszerváltás előtt a
termelőszövetkezetek biztosítottak számukra munkalehetőséget, de az megszűnt, a helyébe lépő mezőgazdasági
vállalkozások pedig kis létszámmal és gépesítve dolgoznak. A közeli Zalaegerszegen szintén nem találnak munkát az
alacsony iskolai végzettségűek, hiszen a munkaadók válogathatnak a szakmával rendelkező munkanélküliek közül és
hátrányt jelent a nem zalaegerszegi lakóhely is (kb. 10.000,- Ft távolsági bérlet költségét nem akarják kifizetni).
5.1.4. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
év

munkanélküli nők
száma

szakisko8 általánosnál
8
la/szakérettalacsonyabb
gimnázium
általános munkásségi
végzettségű
képző

200
19
n.a.
8
200
13
n.a.
9
201
28
n.a.
0
201
21
n.a.
1
201
n.a.
n.a.
2
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

főiskola

egyetem

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
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Az elemzéshez és következtetések levonásához szükséges adatok nem állnak rendelkezésre.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A férfiak és a nők ritkán dolgoznak ugyanazon pozícióban, egyazon munkahelyen. A nők többsége az úgynevezett
nőies, feminizálódott szakmákban dolgozik (pl: pedagóguspálya, egészségügyi ápolók, kozmetikusok stb.). Néhány
éve még a férfiak és a nők által betöltött állások igen erőteljesen elkülönültek egymástól, szegregálódtak, manapság
ez már egyre kevésbé jellemző, de vannak területek, ahol azonban ez ma is még így van. A szegregáció a gazdasági és
társadalmi élet minden területén élesen megjelenik bármilyen szintű elemzést is alkalmazunk. Fontos a vertikális és
horizontális szegregáció elkülönítése. A horizontális szegregáció alatt a férfiak és a nők más-más gazdasági területen,
szektorokban, foglalkozásokban való elhelyezkedését értjük. De gondolhatunk például az orvosi pályára, ahol a
sebész és a nőgyógyász foglalkozást jellemzően férfiak töltik be, nem véletlenül, hisz itt a legnagyobb az anyagi siker,
míg a gyermekgyógyászok között túlnyomó többségben a nők vannak jelen, és itt anyagi sikerről igazán nem
beszélhetünk.
A nők ott képesek magasabb vezető állást betöltésére, ahol női beosztottak munkáját kell irányítaniuk, hiszen a
társadalmi elvárások nehezen tűrik az „eredeti” szereposztás felrúgását.
A közszférában a dolgozók bértábla alapján kapják fizetésüket, így esetükben bérkülönbség nem lehet.
Jogi segítség az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál kérhető.
A Hatósághoz akkor lehet panasszal fordulni, ha egy személy vagy valamely csoport kedvezőtlenebb bánásmódban
részesül valamely védett tulajdonsága miatt, mint más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport.
A védett tulajdonságokat az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény részletesen felsorolja:
Ezek a következők: nemi hovatartozás, faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, illetve nemzetiséghez tartozás (pl.
cigány, német, szlovák, azaz a hazánkban élő 13 nemzetiség), anyanyelv, fogyatékosság, egészségi állapot, vallási
vagy világnézeti meggyőződés, politikai vagy más vélemény, családi állapot, anyaság (terhesség) vagy apaság,
szexuális irányultság, nemi identitás,életkor, társadalmi származás, vagyoni helyzet, foglalkoztatási jogviszonyának
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama,
érdekképviselethez való tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője.
Tehát akkor indít közigazgatási eljárást a hivatal, ha a kérelmező valószínűsíti, hogy rendelkezik valamelyik
előbbiekben felsorolt védett tulajdonsággal és a sérelem ezzel összefüggésben érte.
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti a fent leírt közvetlen hátrányos megkülönböztetés, a
közvetett hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás, a jogellenes elkülönítés és a megtorlás.
Zala megyében is működik egyenlő bánásmód referensként ügyvéd, akihez jogi segítségért lehet fordulni.
Forrás és további részletek: http://www.egyenlobanasmod.hu/cikkek/ebh-hatosag
A foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetésről adattal nem rendelkezünk. Az önkormányzatnál és
intézményeiben a bérezés a közalkalmazotti és a köztisztviselői bértábla alapján történik, így a női és férfi dolgozók
között sincs bérkülönbség. A dolgozók fizetése a munkában töltött időtől függ. Az intézmények álláspályázataikban
nem tesznek kikötést arra vonatkozóan, hogy egy álláshelyre kizárólag pl.: csak férfi munkaerőt vesznek fel. A
foglalkoztatók alacsony alkalmazotti létszámából adódóan vezetői szintek sincsenek, így arról sem beszélhetünk,
hogy az előléptetések során a nők hátrányt szenvednének. Az önkormányzat és intézményei foglalkoztatási
állományában a nők felülreprezentáltak, hisz a 2 fő közterületgondozón túl mindössze egyetlen férfi pedagógus van
az alkalmazottak között.
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5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi napközi,
óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások
stb.)
A kisgyermekeket nevelő családok esélyeit a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények férőhelyeinek
megtartása nagymértékben javítja. Alsónemesapátiban az óvodai férőhelyek minden szülői igényt kielégítenek,
helyhiány miatt nem kell gyermekeket elutasítani az óvodából. A bölcsőde és családi napközi nem működik,
bölcsődei férőhely iránt alig mutatkozott igény.
A szünetekben a gyermekek felügyeletének megoldása esetenként problémát okoz. A nyugdíjkorhatár emelése
miatta kevesebb az unokákkal foglalkozni tudó nyugdíjas nagymama.
Ezt a problémát úgy hidaljuk át, hogy az Alsónemesapátiban és Nemesapátiban működő óvodai feladatellátási hely
nem egyszerre tart nyári szünetet, így a másik intézménybe el tudják vinni a gyermekeket. A rövidebb szünetekben
pedig ügyeletet tartanak.
Az általános iskolások esetében már nem ennyire kedvező a helyzet. A fentiek miatt sok a csellengő gyermek, aki
nem tud idejével mit kezdeni a nyári szünetben.
A közintézményeknek rugalmas munkaidőt nem alkalmaztak, a felmerülő esetleges igényekről nem rendelkezünk
információval.
Pályázati támogatással egyéni tanácsadáson és csoportos pszichológiai foglalkozásokon vehettek részt a községben
élő hölgyek. Életvezetési, gyermeknevelési tanácsokat kaptak, segítséget az általuk megélt krízishelyzetek
feldolgozásához.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A családtervezés, a várandós és gyermekágyas anyák, továbbá a 0- 16 éves gyermekek gondozása a védőnői hálózat
szakmai munkájában jelenik meg. A területi védőnői szolgálat személyi és tárgyi feltételei biztosítottak.
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe Alsónemesapátiban
év

védőnők száma

0-3 év közötti
gyermekek száma

átlagos gyermekszám
védőnőnként

2008

1

23

23

21
21
18
15

21
21
18
15

2009
1
2010
1
2011
1
2012
1
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

Az önkormányzati alkalmazott védőnő által ellátott feladatokról úgy kapunk
reálisabb képet, ha az általa ellátott három település adatait összegezzük.
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe – a
teljes védőnői körzetben: Alsónemesapáti-Kisbucsa-Nemesapáti
év

védőnők száma

2008
1
2009
1
2010
1
2011
1
2012
1
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

0-3 év közötti
gyermekek száma
60
58
64
59
42
79

A szülők számára tanfolyamok (pl.: babamasszázs) beszélgetések, családlátogatások formájában nyújtanak
segítséget, fokozott figyelmet fordítva a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekére. Segítséget
nyújtanak a családi -, szociális juttatások megismerésében, a nyomtatványok kitöltésében. Családtervezéssel
kapcsolatban a gyermekek felvilágosítása az iskolában történik továbbá a védőnők mellett az iskolában
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai is részt vesznek.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
A nőket érő erőszakos cselekedetek nagy része ma még felderítetlen, jellemzően jó része a családban marad. A
szociális szolgáltatások, a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetése, a védőnői hálózat, a rendőri tevékenység
eredményeként, egyre többen tudják hogy problémáikkal hova fordulhatnak segítségért.
A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a nők ellen elkövetett bűncselekmények között egyértelműen a családon
belüli erőszak a leggyakoribb halálozási ok. Magyarországon hetente hal meg egy nő társa általi bántalmazástól.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a családban, az otthon falai mögött folyó erőszak a privát szféra
sérthetetlenségénél fogva gyakran láthatatlan, ami az áldozat számára jelentősen megnehezíti a segítségkérést, a
környezet számára pedig a segítségnyújtást.
Mind a nyugati, mind a magyar adatok azt mutatják, hogy minden ötödik nő él vagy élt valaha olyan kapcsolatban,
ahol partnere rendszeresen testileg bántalmazta őt. Ezt az adatot tovább súlyosbítja, hogy a testi erőszak csak a
jéghegy csúcsa. A folyamatos lelki erőszakban élő nők száma ennél jóval magasabb.
A távoltartás intézménye legfeljebb csak ideiglenes megoldást jelenthet a bántalmazott számára.
Alsónemesapátiban családon belüli erőszakról adatokkal nem rendelkezünk. A 2010. és 2011. évi rendőrségi
beszámoló 2011. évben kettő személyelleni bűncselekményről tesz említést, de annak konkrét típusát nem ismerteti.
A gyámhatósági feladatot ellátó jegyzőhöz sem érkezett jelzés családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyben.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
A zalaegerszegi családok átmeneti otthona jelenleg 13 család befogadására alkalmas, 40 férőhelyes gyermekjóléti
intézmény. Feladata a gyermekvédelmi törvény és a végrehajtó rendeletei szerint az otthontalanná vált vagy
bántalmazott család együttes elhelyezése, a válsághelyzetben lévő várandós anya elhelyezése, illetve az átmeneti
gondozás biztosítása. Az intézmény 7 fő szakembert foglalkoztat főállásban. Megbízási szerződéssel jogász illetve
pszichológus segíti a szakmai munka hatékonyabbá tételét.
Az intézmény Zalaegerszeg város, városkörnyéke, valamint a szükség szerint Zala megyében élő otthontalanná vált
családok előtt nyitott. A rászoruló családok, az intézmény gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott, átmeneti
gondozást biztosító szolgáltatásaival, az intézményi rend keretei közt élhetnek.
Az intézmény célja továbbá, hogy átmeneti időre biztonságos, stabil hátteret nyújtson az otthontalanná váló
családok, gyermekes anyák részére gyermekeik neveléséhez, gondozásához annak érdekében, hogy a gyermekek
védelméről szóló törvényben meghatározott elvek mind teljesebben érvényesülhessenek.
Az otthon szolgáltatásai az igényeknek megfelelően, a legszélesebb körben kínálnak közvetlen segítséget:
•

•
•
•

Szociális érdekvédelmi tanácsadás keretében megismerhetik mindazokat a támogatási lehetőségeket,
melyek reális esélyt adhatnak a krízishelyzetből való kilábalásra, gyakorlati segítséget kaphatnak a különböző
ellátási formák igényléséhez, ügyeik intézéséhez.
Jogi tanácsadás keretében közvetlen segítséget nyújt jogi jellegű kérdések tisztázására, megoldására.
Életvezetési tanácsadás keretében segítséget kaphatnak problémáik okainak feltárásához, az optimális
megoldási módszerek kiválasztásához, az autonóm életvitel kialakításához.
A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálattal való együttműködés átjárhatóságot biztosít az egészségügyi és
szociális ellátórendszer különböző szintjei között: betölti az elsődleges prevenció funkcióját ( az ellátásra
szorulók felkutatása, jelzése, krízishelyzetek felismerése ), de egyben az utógondozás és a kliensek nyomon
követésének alapja is ( a krízishelyzet megoldása után, az intézményi gondoskodás helyett, más jellegű
segítséget kínálva garancia arra, hogy a támogatásra szoruló kliensek ne kerüljenek ki az ellátórendszer
hatóköréből ).

80

A családok átmeneti otthona a felnőtt és a gyermek együttes ellátása során:
•
•
•
•
•
•
•

befogadja az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá
védelmet kereső szülőt és gyermekét,
befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyákat, illetve a szülészetről kikerülő anyát
és gyermekét,
biztosítja az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását és befogadja otthontalanná vált szüleit,
segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez,
biztosítja a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és a szükség szerinti ellátást,
a szülőknek az ellátás mellett jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt,
közreműködik - a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve - az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok
megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében.

A Családok Átmeneti Otthona a szülő, illetve a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya számára biztosítja:
•
•
•
•
•
•

Életvitelszerű tartózkodási lehetőséget
Tisztálkodási, mosási, főzési lehetőséget
Textíliával történő ellátást, és a személyes higiéné feltételeinek megteremtését
Szükség szerint ruházatot, élelmiszert
Az elsősegélyhez szükséges felszereléseket
A szülő munkavégzése vagy egyéb indokolt távolléte, illetve akadályoztatása esetén a Családok Átmeneti
Otthona segítséget nyújt a szülőnek gyermeke ellátásához, gondozásához, illetve segíti a szülőt a
gyermekének megfelelő napközbeni ellátáshoz való hozzájutásban.

Az intézmény az egészségügyi ellátás keretében gondoskodik egészségmegőrzést szolgáló felvilágosításról, segítséget
nyújt szükség szerinti ápoláshoz, szakorvosi ellátáshoz, kórházi kezeléshez való hozzájutáshoz, az intézmény keretei
között megoldható gyógykezeléshez. Rendszeres védőnői felügyelet keretében biztosítja a gyermekek egészségi
állapotának folyamatos ellenőrzését, egészségügyi tanácsadást, szűrést.
Az intézmény gondoskodik továbbá, a gyermekeket ért lelki sérülések gyógyításához, személyiségi korrekciójához
szükséges terápiához való hozzájutásról.
A szolgáltatás igénybevételének módja:
Az intézmény szolgáltatásait a rászorulók néhány napra vagy 12 hónapra is igénybe vehetik. A felvétel az ellátást
igénybevevő kérésére történik.
Továbbá a krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások:
- a Zala Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata (áldozatsegítés, jogi segítségnyújtás)
- Zalai Mentálhigiénés Egyesület: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és rehabilitációs
tevékenység. (Lelki egészségpromóció és prevenció különös tekintettel a családok, gyermekek és fiatalok
lelki egészségének megőrzésére.)
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben
Képviselőtestület tagja
év
Férfi
2008
2009
2010
2011
2012

Nő

3
3
0
0
0
Forrás: Helyi adatgyűjtés

5
5
5
5
5
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Alsónemesapátiban az az érdekes helyzet alakult ki, hogy a háziorvos és a plébános kivételével minden helyi vezető
a nők közül került ki. Így az iskola igazgatója, az óvoda vezetője, a polgármester és a teljes képviselő-testület, a
jegyző és a védőnő is nő. Az oktatási intézményekben mindössze egy férfi dolgozik, a hivatalban egysem.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló kezdeményezések
5.7 számú táblázat - A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és
felszámolásukra irányuló kezdeményezések
Intézkedések,
pályázatok,
Önkor
Más állami
év
programok
mányz
szerv által
Civil
száma a
ati
támogatott
településen

Összes

2008

0

2009
2010
2011
1
2012
1
Forrás: Helyi
adatgyűjtés

0
0
1
1

0
0

0
0

TÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0287
TÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0287

A TÁMOP-5.5.1/B-11/2-2011-0287. Hidak projekt tartalmáról 4.4.17. számú tábla elemzésénél adtunk tájékoztatást.
A Zalai Falvakért Egyesület 1996-ban az egyik legsikeresebb projektjét kezdte el, melynek máig tartó hatásai
érezhetők. Megszervezték a női polgármesterek klubját, majd ezt követően egy sikeres együttműködésben „Nők a
közéletben” címmel 9 hónapon át tartó, a közéleti szerepvállalásra felkészítő programot indítottak.
A Zalai Nők Egyesülete a nők közéleti szerepvállalását ösztönző és erősítő tevékenységét mindig is fontosnak
tartotta. Az elmúlt 10 év alatt jelentősen csökkent a közéletben szerepet vállaló vagy szerephez jutó nők száma. A
Zalai Nők Egyesülete Alapszabályában fontos célként fogalmazta meg, hogy ösztönözze a női civil közösségek
megalakulását és egymásra találását Zala megyében, segítse az esélyegyenlőség megvalósulását, szervezze a nők
részvételét a közéleti, a tudományos, a művészeti és kulturális tevékenységekben, elsősorban a munkavállalói,
valamint a családon belüli példaadó szerep összehangolása, kiteljesítése érdekében. Szándékuk szerint elsősorban a
nők és a családok érdekében fellépve, a nők közéleti szerepvállalásának erősítéséért szervezik tevékenységüket.
Zala megyében a női polgármesterek száma 53 fő, tehát a megye településeinek egyötödén választottak nőt
polgármesternek. A megye közéletének magasabb szintjein csakúgy, mint 15 évvel ezelőtt szinte alig találni női
közszereplőt.
A Zalai Falvakért Egyesület és a Zalai Nők Egyesülete közös programsorozat indítását tervezi, mely lehetőséget
teremt arra, hogy megosszák a tapasztalatokat, a sikeres női szerepvállaláshoz adjanak mintákat, tanácsokat,
hívjanak előadókat, segítsék a mindennapi politikai/közéleti szintéren való megfelelést.
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5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
A tartós munkanélküliség arány a nők esetében
magasabb, mint a férfiak esetében

nemekre érzékeny adatgyűjtés hiánya
alacsony végzettséggel rendelkező nők rossz
foglalkoztatási lehetőségei
gyermekvállalás okozta hátrányok a munkaerő
piacon
A magányérzet kialakulásával nemcsak az anya
mentális állapota lehet rosszabb, családi
konfliktusokhoz is vezethet

fejlesztési lehetőségek
Bővíteni kell a gyermekválallás miatt a
munkaerőpiactól hosszabb időre távolmaradó aktív
korú családtagok által kedvezményesen
igénybevehető korszerű ismeretek megszerzését
célzó speciális képzési programok körét
nemekre érzékeny adatgyűjtés foglalkoztatás,
szakképzés, egészségügy, bűnmegelőzés,
áldozatvédelem területén
Képzések/szakképzések szervezése
kisgyermekes anyák foglalkoztatásának elősegítése,
a gyermekek napközbeni ellátásnak biztosításával és
a részmunkaidős foglalkoztatás ösztönzésével
Szabadidős programok szervezése, igény szerinti
bővítése a civil szerveztek bevonásával
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.)
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban
részesülők száma nemek szerint
nyugdíjban,
nyugdíjban,
nyugdíjszerű
nyugdíjszerű
összes
év
ellátásban
ellátásban
nyugdíjas
részesülő férfiak
részesülő nők
száma
száma
2008
69
131
200
2009
71
130
201
2010
71
128
199
2011
72
126
198
2012
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Alsónemesapáti állandó lakosainak száma 1990-ben még 800 fő feletti volt, jelenleg 722 fő, ebből 198 fő
nyugdíjas. A népességi adatok azt mutatják, hogy a nyugdíjasok számának stagnálása mellett a település
lakosságszáma csökken. A nyugdíjas nők száma évek óta közel duplája a nyugdíjas férfiakénak.
A nyugdíjasok között igen magas az egyszemélyes háztartások száma. Ez növeli az életminőség romlásának
kockázatát, hisz minden költséget egyetlen nyugdíjból kell finanszírozni. Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek
múlását, az egyedüllétet, nagymértékben függ a társadalom nyújtotta életkörülményektől, az idősekkel szemben
tanúsított társadalmi magatartástól. Ezen a téren jelentős a társadalmi szinten megoldásra váró problémák száma, a
nyugdíjak reálértékének megőrzése, az idősek biztonságérzetének növelése, a szegénység, a megélhetési gondok
elleni küzdelem. Nehezíti a helyzetet, hogy a családok aktív tagjai távol vannak, vagy a megélhetési gondok miatt
több mint nyolc órát dolgoznak, így kevés idő marad az idősek gondozására, a velük való törődésre. Ennek hatására
megnő a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igény, ami jelentős kihívás elé állítja az
önkormányzatot. Az évek óta működő szociális ellátó rendszer szolgáltatásait igénybe véve az időskorúak általuk
ismert, helybeni szociális gondozók közreműködésével, családias légkörben tölthetik napjaikat, illetve házhoz
szállítással, saját otthonukban biztosítunk étkeztetést számukra.
A községben nyugdíjasklub nincsen. Kezdeményezés volt, igény nem.
Az önkormányzat évente az őszi időszakban szervezi meg az idősek napját, amelyen a falu két legtávolabbi pontján
élők is találkozhatnak egymással és tölthetnek el egy kellemes délutánt, kultúrműsorral, megvendégeléssel.
Nemesapáti községben többéves hagyománya volt a kistérségi nyugdíjastalálkozó megrendezésének, amelyen az
alsónemesapáti nyugdíjasok is részt vettek, pénzügyi lehetőségek hiányában (pályázati támogatás, saját erő) 2 éve
nem tudta megrendezni a Nemesapáti önkormányzat és a Nemesapáti Nyugdíjasok Egyesülete.
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén
55 év feletti
Regisztrált
Tartós
55 év feletti regisztrált
tartós
munkanélküliek
munkanélküliek
munkanélküliek
száma
munkanélküliek
év
száma
száma
száma
fő
fő
%
fő
fő
%
2008
46
6
13%
19
n.a.
n.a.
2009
46
5
11%
17
n.a.
n.a.
2010
63
9
14%
33
n.a.
n.a.
2011
48
7
15%
17
n.a.
n.a.
2012
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: Helyi adatgyűjtés,
TeIR
Az Flt. 24. §-a értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint
költségtérítés jár. Az álláskeresési segély feltételeit a Flt. 30. §-a rögzíti. Erről ld. még a 3. 3. pontot.

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az időskorúak körében óriási az igény a társadalomban való bent maradásra, és nagy a félelem az abból való
„kiesésre”. Az időskorúak szívesen vesznek részt közösségi tevékenységben, különösen akkor, ha az nem feledett
szaktudásukat is igénybe veszi. Ez erősíti hasznosság tudatukat. Sokan keresnek feladatot maguknak. Ennek
elősegítése cél, mind a jövedelemszerző, mind az önkéntes munkavállalás terén.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
A szegregáció csökkentéséhez, az esélyegyenlőség növeléséhez hozzájárul, ha az idős ember lehetőséget kap a még
meglévő erőforrásai fejlesztéséhez, új erőforrások elsajátításához, felhasználásához. Az idős emberek igénylik az új
információs és kommunikációs technikák elsajátításának lehetőségét, megőrizve és szinten tartva ezzel szellemi
frissességüket, tájékozottságukat, életminőségük javulását, szabadidejük hasznos eltöltését. A sikeres öregedés egyik
lehetőségét jelenti a kapcsolatrendszer kiszélesítése, az információ cseréje, felhasználása. Ezáltal fokozható a
hasznosság érzése, olyan kapacitások kerülhetnek felszínre, amelyek az idős ember közérzetét, életminőségét
javítják. Hangsúlyos szerepe van a modern technika megismertetésének és megszerettetésének. Önkormányzati
támogatásra és az oktatási intézmények partneri együttműködésére van szükség, hogy elérhető szolgáltatásokat
tudjunk nyújtani számukra.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piacon, nehezebben helyezkednek el és a
munkahelyi leépítések is előbb érik el őket. A nyilvántartott álláskeresők között az 55 év felettiek aránya a
vizsgált időszakban 11-15% között mozgott.
A 180 napon túl munkahellyel rendelkezők aránya meglehetősen magas volt minden évben, azonban arról, hogy
ezen belül mennyien tartoznak az 55 év feletti korosztályhoz, nincs adatunk.
A rendelkezésre álló adatok nem elegendőek annak megállapításához, hogy az idősebb korosztályt éri-e
hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén.
Jogi segítség az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál kérhető. Részletesen az 5. b) pontban kifejtve.
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való
hozzáférés
Alapszolgáltatások
A szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása) megszervezésével az állam és
a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben
önálló életvitelük minél további fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más
okból származó problémáik megoldásában.
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az alapszolgáltatások
keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási
formában kell gondozni. (Idősek Otthona, Idősek Gondozóháza)
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
év

64 év feletti lakosság száma
fő
103
101
96
90
n.a.

2008
2009
2010
2011
2012

nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
fő
0
0
0
0
n.a.

%
0%
0%
0%
0%
0%

Forrás: TeIR, KSH Tstar
Nappali ellátást biztosító szolgáltatás ugyan nem működik a településen, de a közeli Zalaegerszegen igény esetén
elérhető. Alsónemesapátiban a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény biztosítja a szociális étkeztetést, házi
segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is.
A 64 év feletti aránya az összlakosságon belül kismértékű csökkenést mutat (2008-ban 14%, 2011-ben 12,5%).
Év

Étkeztetésben
részesülők száma

házi segítségnyújtásban
részesülők száma

jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők száma

2008.

18

20

0

2009.

20

32

2

2010.

14

28

2

2011.

14

32

12

2012.

9

29

7

Forrás: helyi adatgyűjtés, illetve TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény
Az étkeztetés keretében külön meghatározottak szerint a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni. Az idősek számára a szociális gondozók kiszállítják az ebédet, helyben fogyasztás,
illetve saját elvitel nem jellemző. Az étkeztetésben részesülők száma elhalálozás miatt csökkent, illetve azok a
személyek, akiknek a nyugdíja emelkedett (az öregségi nyugdíjminimum pedig évek óta nem változott), kikerültek a
szociális étkeztetettek közül (térítési díjkedvezményre nem jogosultak) és ún. vendégétkezőként vették igénybe az
étkeztetést (az ő számuk pedig a fenti táblázatban nem szerepel).
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az
önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges meghatározott fajta ellátást. Az életkor előrehaladtával megjelenik
a testi, szellemi leépülés. Egyre több olyan ellátott jelenik meg a rendszerben, aki már bekerülésekor igen rossz
egészségi állapotban van, vagy a demencia tüneteit mutatja, ami nagy szakmai kihívást jelent a velük foglalkozó
szociális gondozónak. Vannak olyan személyek is, akik visszautasítják a számukra felajánlott ellátást annak ellenére,
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hogy egészségügyi vagy higiéniai állapotuk azt indokolná. Jövedelmi helyzetük alapján a térítési díjat vélhetőleg meg
tudnák fizetni, azonban a szociális gondozók megjelenését lakókörnyezetükben nem kívánják, vagy úgy ítélik meg,
hogy ezek a szolgáltatások az ő fizikai mozgásukat, lakhelyüktől való távollétüket korlátozná.
Gondozási tevékenységeink jellemzően: segítségnyújtás az étkezéseknél, bevásárlás, testi-, személyi higiéné
biztosítása (mosdatás, fürdetés, pelenkázás), öltöztetés, ágyazás, takarítás, mosás, orvoshoz, szakrendelésre kísérés,
gyógyszerfelíratás, kiváltás, adagolás, hivatalos ügyek intézése, csekkek befizetése, pszichés gondozás, a magány
enyhítése.
A házi segítségnyújtás egy speciális formája a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
A szolgáltatás elsődleges célja, hogy az egyedül, esetleg beteg hozzátartozóval élő sérült és idős emberek
otthonukban is biztonságban érezhessék magukat, s ha szükséges gondozásukat szakemberek végezzék. A
szolgáltatás fokozza az ellátást igénybe vevő biztonságérzetét, rugalmasan reagál az ellátottak szükségleteire,
anélkül, hogy a rászorultság érzését váltaná ki bennük. Az igénybevevők száma 2012-ben elhalálozás, illetve térítési
díj bevezetése miatt csökkent.
Az idősek nappali ellátásának helybeni megoldására igény nem jelentkezett. Az otthonukat elhagyni kényszerülő
időseket vagy családtagjaik vették magukhoz vagy zalaegerszegi, esetleg más zala megyei idősek otthonába való
felvételüket kérelmezték.
Az időseknek számára nyugdíjas klub és/vagy egyesület létrehozására volt törekvés a községben, azonban az
érintettek nem igényelték a társas kapcsolattartás ezen szervezett formáját.
Időskorúak járadéka
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma
év

időskorúak járadékában részesülők száma

2008
2009
2010
2011
2012

1
1
1
1
1

Forrás: TeIR, KSH Tstar
A Szt. értelmében az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő hiányában
a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony összegű ellátással
rendelkeznek. A Szt. 25. §-a szerint az ellátást a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg.
Alsónemesapátiban évek óta egyetlen egyedül élő, 75 év feletti nő jogosult időskorúak járadékára. Számára
kedvezményes áron szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást is biztosítanak.
Az időseknek jogszabályban szabályozott jogosultságaik vannak vagy az adott gazdasági társaság üzleti érdekből
biztosít kedvezményeket számukra. Pl.: utazási kedvezmények, kulturális-közművelődési szolgáltatások, így
színházbérlet, múzeumi belépők stb.

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Arról, hogy az idősek milyen gyakorisággal vesznek részt kulturális eseményeken, programokon (pl. színház, koncert,
múzeumlátogatás, falunap, bál, sportesemény, stb.) adat nem áll rendelkezésre.
Általánosságban elmondható, hogy a települési önkormányzat, civil szerveztek rendezvényein részt vesznek. Évente
egy alkalommal nyugdíjastalálkozót szervez az önkormányzat, a résztvevők száma 60-70 fő.

87

c) idősek informatikai jártassága
Az idős emberek igénylik az új információs és kommunikációs technikák elsajátításának lehetőségét, szinten tartva
ezzel szellemi frissességüket, tájékozottságukat, életminőségük javulását, szabadidejük hasznos eltöltését. 2010.
évben a Deák Ferenc Megyei Könyvtár szervezésében Alsónemesapátiban 6 fő nyugdíjas számára biztosítottak
lehetőséget számítógépes ismereteik megszerzésére.
Az önkormányzat által üzemeltett e-Magyarország Pontban ingyenesen használhatja minden korosztály a
rendelkezésre álló számítógépeket.

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Az időskorúak körében jelentős a tanulási, művelődési, kulturális, turisztikai ismeretszerzési igény, van affinitásuk a
környezet-, a természet védelmére, óvására és ápolására. Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az idősekre,
évente hagyományosan megrendezi az idősek napját, illetve a korábbi években kistérségi nyugdíjastalálkozókon is
részt vehettek a település lakói a szomszédos Nemesapátiban.
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Az időskorúak biztonságérzetének (közbiztonság
és
közlekedés
biztonság)
fenntartására,
fokozására, mely közösségi érdek folyamatosan
szükség van.

Figyelemfelkeltő előadások szervezése az
időseket
fokozottan
veszélyeztető
bűncselekmények jellegére, ezek kivédésére;
információs anyagok, szórólapok és filmek
készítése, alkalmazása; prevenciós programok
biztosítása esetleg a média bevonásával.
Több szűrővizsgálat szervezése, felvilágosító
előadások tartása az életkori sajátosságokról,
gondokról,
betegségekről,
tünetek
felismeréséről.

Minden ember megbetegedhet, érheti baleset
vagy sérülés. A kor előrehaladtával ennek
kockázata növekszik, idősebb korban pedig
nagyobb ezek gyakorisága. Az egészség, mint
legfontosabb érték nagyobb figyelmet igényel.
Az idős ember, mint erőforrás

„Cseresegítő rendszer” kiépítése lehetőségének
felmérése, felkutatása /azokat a tevékeny,
segíteni vágyó, valamely szakmában járatos
időseket, akik vállalnának önkéntes segítséget
azokban a háztartásokban, ahol szükség van
rájuk./. Az idősek kertészkedési tapasztalatainak
átadása, a keletkező feleslegének a közösség
érdekében
történő
felhasználása,
vagy
cseréjének előmozdítása (helyi termelői piac).

Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek
múlását, az egyedüllétet, nagymértékben függ a
társadalom nyújtotta életkörülményektől, az
idősekkel
szemben
tanúsított
társadalmi
magatartástól, mely területen mindig van hova
fejlődni.

Speciálisan az idősek részére biztosított
rendezvények, szolgáltatások szervezése, ehhez
kedvezmények nyújtása illetve a programokra
való
eljutás
segítése,
önkéntesek
közreműködésével.
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős
mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára
tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során.
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.

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái

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

A fogyatékkal élő emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják, évszázadok óta
a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi tényező hátráltatja.
A fogyatékkal élők életét nagymértékben meghatározza fogyatékosságuk. Létszámukra vonatkozóan nem állnak
rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok, amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők
lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. Településünkön a fogyatékkal élők többsége nagy
valószínűséggel mozgásszervi fogyatékos, kisebb számban vannak látás- és hallássérültek illetve értelmileg
fogyatékosok.
A mozgáskorlátozottak száma a korábbi években közlekedési támogatásban és/vagy gépjárműadó mentességben
részesültek számából becsülhető.
A tartós egészségi problémával, fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci lehetőségei erősen behatároltak. Általában
jövedelmük a minimális összegű járadékból áll, mely nagyon megnehezíti létfenntartásukat. Egyes esetekben az
iskolai végzettségük elmarad egészséges társaikétól, ami tovább rontja megélhetési esélyeiket. A szociális ellátások
közül korábban a közlekedési támogatásra jogosultak (ez a pénzbeli ellátás 2013. január 1-jétől megszűnt, az azt
megelőző években változatlan összegű volt, így
Az alanyi közgyógyellátás igénybevevői között jelen vannak fogyatékkal élő személyek is.
Fogyatékkal élő munkavállaló, aki
a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy
b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved.
Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki
a) rehabilitációs ellátásban részesül,
b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális
járadékban részesült.
(Flt. 57/B §.)
Jogszabályváltozás következményeként 2011. évtől a megváltozott munkaképességű személyek csoportjába tartozik
a rokkantsági- és a rehabilitációs ellátásban részesülő személy is.
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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

7

0

2009

9

0

2010

7

0

2011

n.a.

n.a.

2012

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
Zalaegerszegen négy cég biztosít foglalkoztatást a megváltozott munkaképességű személyek részére,
melyhez biztosítja a munkavégzéshez szükséges mértékben a munkahelyi környezetet, különösen a munkaeszközök,
berendezések megfelelő átalakítását, illetve nem utolsó sorban a foglalkoztatáshoz szükséges akadálymentesítést.
Arról, hogy az Alsónemesapáti lakhelyű fogyatékkal élők közül mennyien rendelkeznek munkahellyel információnk
nincsen.

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A fogyatékkal élő személyek foglalkoztatása területén hátrányos megkülönböztetésről nincs tudomásunk,
információnk.
Jogi segítség az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál kérhető. Részletesen az 5. b) pontban kifejtve.
Az akadálymentesítés, a kijelölt parkolóhely kialakítása, információs táblák kihelyezése nem valósult meg
teljeskörűen sem az önkormányzati intézményekben, sem a községben szolgáltatási tevékenységet végző
vállalkozásoknál.
Infokommunikációs akadálymentesítés egyetlen épületben sem biztosított.
c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
A községben a házi segítségnyújtás, étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítő szolgálat
tevékenysége keretében segítik a fogyatékkal élők mindennapi életét.
Zalaegerszegen a Mandulavirág Fogyatékkal Élők Református Gondozóháza integrált intézményként négy
szolgáltatást nyújt a rászorulók részére, amelyben az alapellátási és a szakellátási formák megtalálhatók.
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
év

önkormányzati fenntartású
intézményben

egyházi fenntartású
intézményben

civil fenntartású
intézményben

2008

0

0

0

2009

0

0

0

2010

0

0

0

2011

0

0

0

2012

0

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar;
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7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A jogszabályok az alább felsorolt ellátási formákat, kedvezményeket biztosítják fogyatékkal élő személyek számára:
Fogyatékossági támogatás: A Fot. 22. §-a alapján biztosított fogyatékossági támogatás a súlyosan
fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A
támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi segítséggel járuljon
hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez.
- Rokkantsági járadék: A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet értelmében aki a 25.
életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve 80 %-os vagy azt meghaladó mértékű
egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg,
rokkantsági járadékra jogosult. Nem akadálya a rokkantsági járadék megállapításának, ha az igénylő
fogyatékossági támogatásban részesül, illetve, ha az igénylő után családi pótlékot folyósítanak, továbbá az
sem, ha a kérelmező munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. Nem állapítható meg
rokkantsági járadék annak, aki térítés nélkül van intézményben elhelyezve.
Közlekedési támogatás: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében szerzési és átalakítási támogatásra (közlekedési
kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult. Azonban ez az ellátási forma 2013. január 1-jétől
megszűnt.
gépjármű adómentesség: a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §-a alapján mentes az adó alól:
a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó
(kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös
háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is – (a továbbiakban együtt:
mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő
személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentesség re jogosult adóalany adóalanyisága
és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a
legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

-

-

Parkolási igazolvány: Parkolási igazolványra az a személy jogosult,
1. aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott,
2. aki látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi fogyatékosnak minősül,
3. akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján 2001. július 1-jét megelőzően
vaknak minősítettek, vagy aki vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi
fogyatékosnak vagy autistának minősül

A fogyatékossági támogatásban, rokkantsági járadékban részesülő, parkolási igazolványra jogosult
alsónemesapáti lakosok számáról nincs információnk.
Közlekedési támogatást igénylő személyek köre évek óta nem változott, 7 fő részesült ilyen jogcímen 7.000,- Ft
évenkénti egyszeri támogatásban (közülük senki sem állt munkaviszonyban, egy fő volt tanuló).
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való
hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
A fogyatékkal élő személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos épített
környezetre.
A fogyatékkal élő személy az önálló életvitelét segítő kutyáját - külön jogszabályban meghatározottak szerint beviheti a közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára nyitva álló területére. A községben
nem él olyan személy, aki segítő kutyával rendelkezne.
Jelenleg egy fő vesz részt jelnyelvi képzésen, ő csak a faluban él, de nem itt dolgozik.
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Egészségügyi ellátásuk során az intézmények kellő figyelmet fordítanak a fogyatékosságból adódó egyéni
szükségletekre, törekednek arra, hogy az ellátás segítse elő a rehabilitációt, társadalmi beilleszkedést, továbbá, ne
erősítse a betegségtudatot.
A fogyatékkal élő személynek joga, hogy állapotának megfelelően és életkorától függően korai fejlesztésben és
gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, fejlesztő felkészítésben, szakképzésben,
felnőttképzésben, továbbá felsőoktatásban vegyen részt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint, illetve
a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint.
Joga van továbbá a rehabilitációhoz, melyet a rehabilitációs szolgáltatások és ellátások biztosítanak. Az érintett
célcsoport a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal honlapjáról tájékozódhat és tölthet le dokumentumokat,
illetve nyomtatványokat, illetve igény esetén ezt a Hivatalban kinyomtatják számára.
Zalaegerszegen működnek fogyatékkal élők érdekeinek képviseletére létrejött egyesületek, alapítványok.
(Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete, Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesülete, Autista Sérültekért
Zalában Alapítvány, Siketek és Nagyothallók Zala Megyei Szervezete)
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
A művelődési, kulturális, sport és más közösségi célú létesítmények részben alkalmasak a fogyatékkal élő személy
általi biztonságos igénybevételre. Jellemzően a fizikai akadálymentesítés a megvalósított, a kommunikációs nem.
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és
kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
Az újonnan létesített vagy felújított önkormányzati közösségi terek műszakilag akadálymentesítettek, így nem csak a
fogyatékkal élőknek nyújtanak segítséget, hanem pl.: a babakocsit toló édesanyáknak is. A lakóépületek
akadálymentesítettségéről adattal nem rendelkezünk.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Az önkormányzati épületekben lévő munkahelyek fizikai akadálymentesítettsége megoldott. A vállalkozások
munkahelyeinek akadálymentesítettségéről adatokkal nem rendelkezünk.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
A tömegközlekedési eszközök akadálymentesítésére vonatkozóan az önkormányzatnak semmiféle ráhatása nincsen. A
Kossuth utcai játszótér akadálymentesített és fogyatékkal élők számára is tartalmaz kikapcsolódási lehetőséget. A
játszótér előtti parkoló szintén akadálymentesített. A járdaszakaszok nagyrésze nem alkalmas arra, hogy
mozgáskorlátozottak vagy babakocsit toló szülők használják. Az úttest szélessége és a kialakult beépítettség nem teszi
lehetővé a járda megszélesítését.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési megoldások,
fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
A szolgáltatások Zalaegerszegen elérhetőek.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
A fogyatékkal élő személyekről az önkormányzatok kevés adattal rendelkeznek. Így számukra külön
hátránykompenzáló juttatásokat nem vezettek be.
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

A fogyatékkal élők száma, fogyatékosságuk
típusa nem ismert.
A
közszolgáltatást
nyújtó
intézmények
akadálymentesítése nem teljes körű.

Fel kell mérni, hogy a községben élők közül
hányan élnek és valamilyen fogyatékossággal.
Fel kell mérni, hogy az önkormányzat felelősségi
körébe tartozó intézmények teljes körű
akadálymentesítése milyen további fejlesztéseket
igényel
(fizikai
és
infokommunikációs
akadálymentesítés). Célszerű önkormányzati
ütemtervet
készíteni
a
megvalósításról,
felelősökről, lehetséges forrásokról. A tervezésbe
javasolt bevonni a fogyatékosok érdekvédelmét
ellátó szervezetet, rehabilitációs szakértőt.
A jelző és tájékoztató berendezések száma Fel kell mérni milyen további fejlesztések
minimális.
szükségesek,
az
önkormányzat
anyagi
lehetőségeinek és a pályázati lehetőségek szem
előtt tartása mellett. A tervezésbe javasolt
bevonni a fogyatékosok érdekvédelmét ellátó
szervezetet, rehabilitációs szakértőt.
A járdák nagyrésze nem alkalmas arra, hogy a Az arra műszakilag alkalmas járdaszakaszok
mozgáskorlátozottak használni tudják.
akadálymentesítése, forrásteremtés a pályázati
lehetőségek szem előtt tartásával.
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi
felelősségvállalása
Önkormányzatunk kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása során számít és épít is a civil szervezetek
közreműködésére. A közfeladat ellátás civil szervezetekkel való együttműködés útján történő megvalósulását erősíti,
hogy néhány jelentős, az önkormányzatok feladatait meghatározó törvény kifejezetten ajánlja a szerződéses
feladatellátást.
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, önkéntesek
száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége - röviden SINOSZ - közhasznú társadalmi, érdekvédelmi szervezet.
A Szövetség a siketek és nagyothallók szakmai érdekvédelmi szervezeteként segíti, támogatja a siket és nagyothalló
embereket a társadalmi beilleszkedésben, az egyéni érvényesülésben.
A Szövetség segítséget nyújt tagjai számára az információk akadálymentes eléréséhez, a munkavégzéshez, támogatja
az önálló életviteli törekvéseket, kedvezményes utazási és üdülési lehetőséget biztosít, kulturális, sport, szabadidős
tevékenységeket szervez, szolgáltatásokat – jelnyelvi tolmácsszolgálat, jogsegélyszolgálat, pszichológiai tanácsadás –
nyújt, szakmai találkozókat szervez. Hasé címen havi lapot ad ki és honlapot működtet. Közösségi programjait megyei
és országos szinten akadálymentesen teszi elérhetővé tagjai számára.
A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége mint közhasznú országos érdekvédelmi szervezet a Magyarországon
élő siketek és nagyothallók társadalmi integrációjának előmozdításáért tevékenykedik. Ennek érdekében a
jogszabályokban foglaltak megvalósításának szorgalmazásával segíti életminőségük javulását, valós szükségleteken
és igényeken alapulva ösztönzi az akadálymentesítési folyamatokat, közösségi színtereket, szolgáltatásokat biztosít.
A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete több fajta feladat végzésével is tevékenyen részt vesz a
célcsoportok esélyegyenlőségének javítása érdekében.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
A 3.8 pontban bemutatásra került.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) alapján a települési önkormányzatoknak, a közfeladat
ellátásában korábban betöltött szerepe jelentősen átalakult. 2013. január 1-től az önkormányzatok fenntartásában
lévő köznevelési intézmények fenntartói feladatainak megszervezésében, a köznevelési feladatok irányításában
változás állt be, a Nkt. szerint az állam gondoskodik – az óvodai nevelés kivételével - a köznevelési feladatok
ellátásáról. A települési önkormányzatok és társulásaik fenntartásában lévő köznevelési intézmények közül az iskolák
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába kerültek (az óvodai ellátás, illetve az óvodai és iskolai
étkeztetés önkormányzati feladat maradt).
Óvodai feladatok ellátása
Az óvodai intézményfenntartó társulást átszervezése folyamatban van. Köznevelési szerződést célszerű kötni az
települések önkormányzataival az óvodai feladatok ellátására, amelyekről kisgyermeket írattak be a helyi óvodába.
Védőnői feladatok ellátása
Jogszabályváltozás miatt a korábbi jogi személyiség nélküli társulást megszüntetése folyamatban van. Feladatellátási
szerződés célszerű kötnie Alsónemesapáti község Önkormányzatának a korábbi két fenntartóval, Nemesapáti és
Kisbucsa Önkormányzataival.
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d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Az Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat esélyegyenlőségi tevékenysége a 3.8 pontban bemutatásra
került.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége

A községben működő civil szervezetek:
− Alsónemesapáti Sport és Ifjúsági Egyesület
Tevékenységi kör: sport és szabadidős tevékenység
A község labdarúgó csapata a megyei III. osztályban (északi csoport) szerepel, az igazolt játékosok száma 34 fő, akik
többsége helyi lakos. A faluban futballpálya és korszerű, 2010. évben átadott sportöltöző áll rendelkezésre. A
sporttevékenység mellett szórakozást is biztosít a falu lakóinak.
− Hyla Környezet- és Természetvédelmi Egyesület
Tevékenységi kör: környezet- és természetvédelem, oktatási, kulturális tevékenység
− Harangláb Kulturális és Faluszépítő Egyesület
Tevékenységi kör: faluszépítés, hagyományőrzés
− Apáti Iskoláért Alapítvány tevékenységéről általában:
Az
alapítványt
1997-ben
11
fő
magánszemély
hozta
létre.
Az Alapítvány tevékenységét alapító okirat határozza meg az alábbiak szerint: Nemesapáti és Alsónemesapáti
községek általános iskolás tanulóinak támogatása, valamint a helyi intézmény tárgyi feltételeinek javítása. A
meghatározott feladatok között kiemelt hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű, különösen a roma fiatalok
felzárkóztatására, továbbtanulási, társadalmi beilleszkedési esélyeinek növelésére, a tehetséggondozásra, a
szabadidő hasznos eltöltésére, az egészséges életmód népszerűsítésére. Figyelemmel kísér minden olyan pályázati
felhívást, melynek célkitűzése támogatja azokat a programokat, amelyek az alapítvány tevékenységeivel egybeesnek.
Az elmúlt évek során az alapítvány támogatást nyújtott az Alsónemesapátiban és Nemesapátiban élő gyermekek
kulturális és szabadidős programjaihoz, pályázatok révén tematikus (egészséges életmód, környezetvédelem,
prevenció) nyári táborokat szervezett.
A társadalmi szervezetek és az Önkormányzat közötti kapcsolat alakulását segíti, hogy minden szervezetnek van
önkormányzati képviselő tagja.
A korábban működő polgárőrség megszűnt, az újraszervezésére tett kísérlet nem vezetett eredményre (aktív
szerepet vállaló leendő tagság hiányában).
Zalaegerszegen vagy a megyében működő szervezetek:
Egyszülős Családokért Zalai Krízisközpont Alapítvány
A hagyományos családszerkezet stabilitásának támogatása azáltal, hogy a gyermekeikkel egyedül maradt szülőket
átsegíti a kritikus élethelyzeteket, segítséget nyújt a válással együtt járó konfliktusok feloldásában, ezáltal az
egyedülálló szülőket képessé teszi új család létrehozására, hogy gyermekeik teljes családban nőhessenek fel. Célja
továbbá, hogy segítő közösséget építsen az egyedülálló szülők érdekeinek képviseletére, egymás támogatására.
Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesülete
Zalaegerszegen és vonzáskörzetében élő látásfogyatékos személyek érdekképviseletének ellátása, az őket megillető
jogok érvényesülésének és esélyegyenlőségük biztosításának és rehabilitációjuk, művelődésük és társadalmi
integrációjuk elősegítése.
Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete
Zala megye közigazgatási területén élő valamennyi mozgássérült személy életvitelének figyelemmel kísérése,
érdekeik védelme, a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése.
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Korán Érkeztem Közhasznú Egyesület a Koraszülött Gyermekekért és Családjukért
A koraszülött gyermekek és családjuk széleskörű támogatása, megsegítése és szociális helyzetének javítása.
A koraszülött, beteg, fogyatékkal élő gyermekeknek és családjuknak a megszületéstől kezdve folyamatos mentális
támaszt és az életút folyamán felmerülő szakmai (egészségügyi, szociális, oktatási, fejlesztési) információ és
tevékenység szolgáltatás nyújtása.
Lehetőségek függvényében - a Zala Megyei Kórház Gyermek- és Koraszülött Osztályának gyógyító és megelőző
munkájához szükséges berendezések és gépek beszerzésének anyagi eszközökkel való támogatása és a rászoruló
családok koraszülött, beteg, hátrányos helyzetű gyermekeinek anyagi és szociális megsegítése.
"Sérült Embertársainkért" Egyesület
Zalaegerszeg város és vonzáskörzete területén fogyatékkal élő magyar felnőtt, fiatalkorú és kiskorú állampolgárok
támogatása, alapvetően szociális, egészségmegőrzés és kulturális céllal.

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Adat nem áll rendelkezésre.

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 elkészítése és az intézkedési terv megalkotása során - az adatgyűjtéskez és a problémák
feltárásához - személyes konzultáció illetve írásos anyag eszközeivel több civil szervezet, hivatal, intézmény és
nemzetiségi önkormányzat nyújtott segítséget számunkra:
• Alsónemesapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat
• Alsónemesapáti Maci Óvoda
• Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Csertán Sándor Általános Iskola
• TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény
• Védőnői Szolgálat
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását szolgáló
eszközök bemutatása.
Alsónemesapáti Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja a lakosság, valamint az
esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi önkormányzat illetve egyéb állami vagy önkormányzati
intézmények, civil szervezetek, egyházak számára elérhető Alsónemesapáti község (www.alsonemesapati.hu),
valamint a Türr István Képző és Kutató Intézet honlapján (www.tkki.hu).
A helyi esélyegyenlőségi tervben érintett célcsoportok javaslataikkal fordulhatnak érdekképviseleti szerveikhez is,
akik azokat továbbítják a HEP Fórum munkacsoportjai felé.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport
problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel
Romák és/vagy
mélyszegénységben élők
Romák és/vagy
mélyszegénységben élők

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

roma népesség rossz környezeti és
lakhatási körülményei

a lakhatási és környezeti körülmények
javítása

eladósodás, közüzemi díjhátralékok
felhalmozása

meg kell vizsgálni az adósságkezelési
szolgáltatás bevezetésének lehetőségét

Romák és/vagy
mélyszegényalacsony iskolai képzettség, elavult tudás
ségben élők

felzárkóztató képzésekre vonatkozó
igények felmérése, szervezése (nyolc
általános iskolai végzettség megszerzése,
szakmatanulás), iskolai lemorzsolódás
visszaszorítása

Romák és/vagy
mélyszegényrossz egészségügyi állapot
ségben élők

szűrővizsgálatok, egészségmegőrző
programok szervezése

Romák és/vagy
magas munkanélküliség, tartós
mélyszegénymunkanélküliek magas aránya
ségben élők

az önkormányzat közvetlenül tud
munkahelyteremtésre vállalkozni, de
információt közvetíthet a vállalkozások és a
munkanélküliek között, illetve minden
lehetőséget ki kell használnia, amellyel a
helyi munkanélkülieket – még ha csak
időlegesen is – munkalehetőséghez juttatja
(pl.: közfoglalkoztatás, egyéb), a tartós
munkanélküliek részére igény esetén
pszichológusi szolgáltatás biztosítása a
TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény útján
jelzőrendszer megerősítése a
Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül

Gyermekek

a veszélyeztetett gyerekek számának
emelkedése

Gyermekek

unatkozó, csellengő, nyári időszakban
felügyelet nélkül lévő gyerekek

hasznos szabadidő eltöltését szolgáló
közösségi terek és programok létrehozása,
ehhez gyermekfelügyeletet vállaló
önkéntesek felkutatása

Gyermekek

HH, HHH gyerekek magas száma és aránya

hasznos szabadidő eltöltését szolgáló
közösségi terek és programok létrehozása

Gyermekek

Gyermekek

szociálisan rászoruló gyerekek taníttatása,
tehetséggondozása

nehéz anyagi körülmények között élő
gyermekek napi egyszeri

szociális ellátó rendszeren keresztül célzott
támogatások nyújtása, pályázati
lehetőségek felkutatása, az érintettek
tájékoztatása
gyermekétkeztetés nyújtása mind
iskolaidőben, mind a nyári szünidő alatt (ez
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Gyermekek

Gyermekek

Nők

melegétkeztetésének biztosítása

utóbbi esetben az önkormányzat
teherbíróképességéhez igazodóan)

A köznevelési rendszer átalakításával az
önkormányzat fenntartó státuszból
működtetői státuszba került. A korai
fejlesztés lehetősége, mint önkormányzati
feladat megszűnt (pl logopédia).
A család működését zavaró és akadályozó
okok közül a családok anyagi, család
széteséséből, a nevelés, gondozás,
törődés, szeretethiányból adódó
veszélyeztetettség megemelkedett

Az állami intézményfenntartóval
kialakítandó együttműködés a
feladatellátás biztosítása érdekében

A tartós munkanélküliség arány a nők
esetében magasabb, mint a férfiak
esetében

Nők
nemekre érzékeny adatgyűjtés hiánya
Nők

alacsony végzettséggel rendelkező nők
rossz foglalkoztatási lehetőségei

Nők
gyermekvállalás okozta hátrányok a
munkaerő piacon
Nők

Idősek

Idősek

A magányérzet kialakulásával nem csak az
anya mentális állapota lehet rosszabb,
családi konfliktusokhoz is vezethet
Az
időskorúak
biztonságérzetének
(közbiztonság és közlekedésbiztonság)
fenntartására, fokozására, mely közösségi
érdek folyamatosan szükség van.

Minden ember megbetegedhet, érheti
baleset vagy sérülés. A kor előrehaladtával
ennek kockázata növekszik, idősebb korban
pedig nagyobb ezek gyakorisága. Az
egészség, mint legfontosabb érték nagyobb
figyelmet igényel.
Az idős ember, mint erőforrás

Idősek

Szabadidős programok szervezése,
biztonságos, kulturált színterek
működtetése. A HH és HHH gyermekekkel
és családjukkal foglalkozó szakemberek
továbbképzése a hátrányos helyzetű
gyermekek nevelését,
személyiségfejlesztését, illetve a szülők
eredményes bevonását segítő ismeretek
elsajátítása és a kompetenciák fejlesztése
érdekében.
Bővíteni kell a gyermekválallás miatt a
munkaerőpiactól hosszabb időre
távolmaradó aktív korú családtagok által
kedvezményesen igénybevehető korszerű
ismeretek megszerzését célzó speciális
képzési programok körét
nemekre érzékeny adatgyűjtés
foglalkoztatás, szakképzés, egészségügy,
bűnmegelőzés, áldozatvédelem területén
Képzések/szakképzések szervezése
kisgyermekes anyák foglalkoztatásának
elősegítése, a gyermekek napközbeni
ellátásnak biztosításával és a
részmunkaidős foglalkoztatás
ösztönzésével
Szabadidős programok szervezése, igény
szerinti bővítése a civil szerveztek
bevonásával
Figyelemfelkeltő előadások szervezése az
időseket
fokozottan
veszélyeztető
bűncselekmények
jellegére,
ezek
kivédésére;
információs
anyagok,
szórólapok
készítése,
alkalmazása;
prevenciós programok biztosítása esetleg a
helyi, kistérségi média bevonásával.
Több
szűrővizsgálat
szervezése,
felvilágosító előadások tartása az életkori
sajátosságokról, gondokról, betegségekről,
tünetek felismeréséről.

„Cseresegítő
rendszer”
kiépítése
lehetőségének felmérése, felkutatása
/azokat a tevékeny, segíteni vágyó,
valamely szakmában járatos időseket, akik
vállalnának önkéntes segítséget azokban a
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háztartásokban, ahol szükség van rájuk./.
Az idősek kertészkedési tapasztalatainak
átadása, a keletkező feleslegének a
közösség érdekében történő felhasználása,
vagy cseréjének előmozdítása (helyi
termelői piac).

Idősek

Idősek

Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek
múlását, az egyedüllétet, nagymértékben
függ
a
társadalom
nyújtotta
életkörülményektől, az idősekkel szemben
tanúsított társadalmi magatartástól, mely
területen mindig van hova fejlődni.
Az
időskorúak
biztonságérzetének
(közbiztonság és közlekedés biztonság)
fenntartására, fokozására, mely közösségi
érdek folyamatosan szükség van.

fizikai
és
akadálymentesítés

infokommunikációs

Fogyatékkal
élők

A jelző és tájékoztató berendezések száma
minimális.
Fogyatékkal
élők

Fogyatékkal
élők
Fogyatékkal
élők

A járdák nagyrésze nem alkalmas arra,
hogy a mozgáskorlátozottak használni
tudják.
A fogyatékkal élők száma, fogyatékosságuk
típusa nem ismert.

Speciálisan az idősek részére biztosított
rendezvények, szolgáltatások szervezése,
ehhez kedvezmények nyújtása illetve a
programokra való eljutás
segítése,
önkéntesek közreműködésével.
Figyelemfelkeltő előadások szervezése az
időseket
fokozottan
veszélyeztető
bűncselekmények
jellegére,
ezek
kivédésére;
információs
anyagok,
szórólapok
és
filmek
készítése,
alkalmazása;
prevenciós
programok
biztosítása esetleg a média bevonásával.
Fel kell mérni, hogy az önkormányzat
felelősségi körébe tartozó intézmények
teljes körű akadálymentesítése milyen
további fejlesztéseket igényel (fizikai és
infokommunikációs
akadálymentesítés).
Célszerű
önkormányzati
ütemtervet
készíteni a megvalósításról, felelősökről,
lehetséges forrásokról. A tervezésbe
javasolt
bevonni
a
fogyatékosok
érdekvédelmét
ellátó
szervezetet,
rehabilitációs szakértőt.
Fel kell mérni milyen további fejlesztések
szükségesek, az önkormányzat anyagi
lehetőségeinek és a pályázati lehetőségek
szem előtt tartása mellett. A tervezésbe
javasolt
bevonni
a
fogyatékosok
érdekvédelmét
ellátó
szervezetet,
rehabilitációs szakértőt.
Az arra műszakilag alkalmas járdaszakaszok
akadálymentesítése, forrásteremtés a
pályázati
lehetőségek
szem
előtt
tartásával.
Fel kell mérni, hogy a községben élők közül
hányan
élnek
és
valamilyen
fogyatékossággal.
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A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők
Gyermekek

Gyermekek

Gyermekek

Gyermekek

Nők

Nők

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

a lakhatási és környezeti körülmények
javítása

-

Alsónemesapáti Község Önkormányzata
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

szűrővizsgálatok,
programok szervezése

-

Alsónemesapáti Község Önkormányzata
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
háziorvos, védőnő, ÁNTSZ

-

Alsónemesapáti Község Önkormányzata
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
Türr István Képző és Kutató Intézet
Apáti Iskoláért Alapítvány

eladósodás, közüzemi díjhátralékok
felhalmozása

-

Alsónemesapáti Község Önkormányzata
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény

Magas munkanélküliség, állásinfor-mációk
közvetítése, pszichológusi támogatás

-

Alsónemesapáti Község Önkormányzata
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Munkaügyi Központ
TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény

jelzőrendszer erősítése

-

TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény

közösségi terek kialakítása, szabadidős
programszervezés

-

Alsónemesapáti Község Önkormányzata
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Apáti Iskoláért Alapítvány
Alsónemesapáti Sport- és Ifjúsági
Egyesület
Nemesapáti Egyházközség

-

Alsónemesapáti Község Önkormányzata
Hungast-Nyugat Kft.

célzott támogatások, pályázatkeresés,
információ-átadás

-

a gyermekek napközbeni ellátásnak
biztosítása és fejlesztése

-

Alsónemesapáti Község Önkormányzata
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
Apáti Iskoláért Alapítvány
Alsónemesapáti Község Önkormányzata
Alsónemesapáti Maci Óvoda
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
Apáti Iskoláért Alapítvány
Alsónemesapáti Község Önkormányzata
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Apáti Iskoláért Alapítvány
Alsónemesapáti Sport- és Ifjúsági

egészségmegőrző

képzések szervezése, iskolai lemorzsolódás
visszaszorítása

nyári gyermekétkeztetés

Szabadidős programok szervezése, igény
szerinti bővítése a civil szerveztek
bevonásával

-
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Egyesület
-

Nők

Idősek

Idősek

Idősek

képzések/szakképzések szervezése

figyelemfelkeltő előadások szervezése;
információs anyagok, szórólapok készítése,
alkalmazása;
prevenciós
programok
biztosítása a helyi, kistérségi média
bevonásával
több szűrővizsgálat szervezése, felvilágosító
előadások tartása,
„Cseresegítő
rendszer”
kiépítése
lehetőségének felmérése, felkutatása

-

Alsónemesapáti Község Önkormányzata
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Türr István Képző és Kutató Intézet
Munkaügyi Központ

-

Alsónemesapáti Község Önkormányzata
TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény
körzeti megbízott

-

Alsónemesapáti Község Önkormányzata
TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény
háziorvos, ÁNTSZ
Alsónemesapáti Község Önkormányzata
TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény
Nemesapáti Egyházközség

Fogyatékkal
élők

fizikai és infokommunikációs
akadálymentesítés

-

Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Fogyatékkal
élők

adatgyűjtés a fogyatékkal élők számáról és
fogyatékosságuk típusáról

-

Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Jövőképünk

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák törekszenek arra, hogy nemcsak az általános iskolai végzettséget
szerzik meg, hanem szakmát is tanulnak. A roma lányok anyává válásának életkora kitolódik a 18. életév betöltését
követő időszakra.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élőknek olyan támogatási rendszert alakítsunk ki, amely biztosítja a
juttatások cél szerinti felhasználását.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek oktatását, képzését, hisz belőlük lesznek a jövő munkavállalói,
családfenntartói.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek igényeire, elmagányosodásuk, áldozattá válásuk megelőzésére és egészségügyi,
mentális állapotuknak megfelelő szolgáltatásokat közvetítünk feléjük.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén olyan támogató szolgáltatások nyújtását, amelyek lehetővé teszik, hogy a
család fenntartása érdekében munkát tudjanak vállalni, gyermekeiket a helyi intézményekbe tudják beíratni és
szakmai segítséget kapjanak problémáik megoldásához (pl.: gyermeknevelés, háztartás-család-munkahely
elvárásainak összeegyeztetése, életvezetési tanácsadás stb.)
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők helyi társadalmi reintegrációjára, elszegényedésük
megakadályozására, külső környezeti kapcsolataik jelentős csökkenésének megelőzésére.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése
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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 dokumentumokkal

E

Az intézkedés
tartalma

F

Az intézkedés
felelőse

G

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

H

I

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

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1
a lakhatási
környezeti
körülmények
javítása

és

roma népesség
rossz környezeti
és lakhatási
körülményei

a lakhatási és
környezeti
körülmények
javítása

2
Szűrővizsgálatok,
egészségmegőrző
programok
szervezése

együttműködés a
roma önkormányzat vezetőivel,
család-gondozó
bevonása,
egyeztetés
és
szükséges
intézkedések
meghozatala

Alsónemesapáti
Község
Önkormányzata
polgármestere

elfogadástól
számított 5 év

költségvetési koncepció

szűrőprogramok

Alsónemesapáti
Község
Önkormányzata
polgármestere,
háziorvos,
védőnő, ÁNTSZ

2015. december egészségben
pályázati forrás, Egészségügyi
31-ig
töltött
életévek költségvetés
állapot javulása
folyamatosan
számának
emelkedése

köznevelés-fejlesztési terv

Képzési,
foglalkoztatási
programok

Alsónemesapáti
2015. december
Község
31-ig
Önkormányzata
folyamatosan
polgármestere,
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
elnöke,
Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
munkatársa, Türr
István Képző és
Kutató Intézet
munkatársa, Apáti
Iskoláért
Alapítvány
képviselője

szűrővizsgálatok,
rossz egészségügyi egészségmegőrző
állapot
programok
szervezése

3

képzettségi
emelése

gazdasági program

szint alacsony iskolai
képzettség

iskolai lemorzsolódás visszaszorítása

komfort
nélküli pályázati forrás, Roma
lakosság
lakások számának költségvetés
elégedettsége
csökkenése

képzettségi szint
emelkedése

pályázati forrás,
költségvetés

munkaerőpiaci
esélyek javulása
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A

Intézkedés
sorszáma

Az intézkedés
címe,
megnevezése

4

B
A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése
eladósodottság

Eladósodás,
közüzemi
díjhátralékok
felhalmozása

C

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

Banki hitel- és
közszolgáltatási
díjhátralék
mérséklődése

5

Állásinformációk
közvetítése,
pszichológusi
támogatás

II. A gyermekek esélyegyenlősége
jelzőrendszer
1
erősítése

D

A célkitűzés összhangja egyéb
stratégiai dokumentumokkal

Az észlelő -,
jelzőrendszer jobb
működése

Az intézkedés
tartalma

F

Az intézkedés
felelőse

G

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

H

I

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

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

költségvetési koncepció

együttműködés
roma önkormányzat
vezetőivel,
családgondozó
bevonása,
adósságkezelési
szolgáltatás
bevezetése
lehetőségének
vizsgálata

2014. december
Alsónemesapáti
Község
31-ig
Önkormányzata
folyamatosan
polgár-mestere,
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke, Támasz
Alapszolgáltatási
Intézmény családgondozója

Lejárt
hiteltartozások
mérséklődése,
szolgáltatásból
kikapcsolt
fogyasztók
számának
csökkenése

pályázati forrás,
költségvetés

Az érintettek aktív
közreműködése

gazdasági program

együttműködés az
önkormányzat, a
munkanélküliek,
foglalkoztatók,
munkaügyi központ között,
tanácsadás
szervezése

Alsónemesapáti
2015. december
Község Ön31-ig
kormányzata
folyamatosan
polgármestere,
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke,Támasz
Alapszolgáltatási
Intézmény
munkatársa
Munkaügyi
Központ
munkatársa

Munkanélküliek,
ezen belül a tartós
munkanélküliek
számának
csökkenése

Költségvetés,
pályázati forrás

A célcsoport
igénye a
szolgáltatásra

nincs

esetkonferenciák
tartása és a jelzőrendszer
egyes
tagjainak nagyobb
aktivitásra
ösztönzése

Támasz
Alapszolgáltatási
Intézmény
vezetője

munkanélküliség a
településen, a
munkanélküliek
a munkanélküliség
mentális
csökkenése
állapotának
romlása

a veszélyeztetett
gyerekek
számának
emelkedése

E

2015. december veszélyeztetett és humánerőforrás
31-ig
védelembe
vett
folyamatosan
gyermekek
számának
változása

jelzőrendszer
erősítése, a tagok
aktivitása

105

2

közösségi terek
kialakítása,
szabadidős
programszervezés

unatkozó,
csellengő
gyermekek
számának
növekedése

pályázati forrás és igény a
szolgáltatásra,
költségvetés
pályázati forrás
alapján

költségvetési
koncepció, szabadidő
gazdasági program
hasznos eltöltését
szolgáló közösségi
terek létrehozása

Alsónemesapáti
2015. június 30-ig
Község
folyamatosan
Önkormányzata
polgármestere, Apáti
Iskoláért
Alapítvány
képviselője,
Alsónemesapáti
Sport- és Ifjúsági
Egyesület képviselője,
Nemesapáti
Egyház
község képviselője

csellengő
gyermekek
számának
változása

Alsónemesapáti
Község
Önkormányzata
polgár-mestere,
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
elnöke,
Emberi
Errőforrás
Támogató
Központ
munkatársa

a
közép-,
és pályázati forrás és igény a szülők és
felsőfokú
költségvetés
tanulók részéről,
oktatásban
alapján
illetve
növekedjen
a
önkormányzati
hátrányosan
és
forrás
halmozottan
rendelkezésre
hátrányos
állása,
pályázati
helyzetű
kiírások, források
gyermekek száma
léte

csellengő
gyermekek
számának
csökkenése

3

Célzott
támogatások,
pályázatkeresés,
információ-átadás

hátrányos és
halmozottan
hátrányos
helyzetű
gyermekek
számára a szülők
nehezen biztosítják a továbbtanulás
lehetőségét

a közép-, és
felsőfokú
oktatásban
növekedjen a
hátrányos
helyzetű
gyermekek száma

gazdasági program

4

gyermek
étkeztetés

nehéz anyagi
körülmények
között élő
gyermekek napi
egyszeri
melegétkeztetésé
nek biztosítása

gyermek
étkeztetés
nyújtása mind
iskolaidőben,
mind a nyári
szünidő alatt, ne
legyen éhező
gyermek

gazdasági
program, napi
egyszeri Alsónemesapáti
költségvetési koncepció
meleg
étel Község
biztosítása
Önkormányzata
polgár-mestere

2015. december nincs
31-ig
gyermek
folyamatosan

5

gyermekek korai
fejlesztése

A korai fejlesztés
lehetősége, mint
önkormányzati
feladat megszűnt
(pl logopédia).

a gyógypedagógia
és a logopédia
biztosítása a
köznevelési
intézményekben

köznevelési fejlesztési terv

2014.dec. 31.

szociális
ellátó
rendszeren
keresztüli
támogatások
nyújtása,
a
felsőoktatásban
tanulók lakhatási
támogatása,
ösztöndíjak

az
állami
intézményfenntart
óval kialakítandó
együttműködés a
feladatellátás
biztosítása
érdekében

Alsónemesapáti
Község
Önkormányzata
polgármestere

Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíj
szabályzatban
meghatározott
időpontban,
illetve
roma
ösztöndíjak
pályázati felhívása
szerint

éhező pályázati forrás

korai fejlesztésre humánerőforrás
szoruló gyermekek
kiszűrése

önkormányzati
forrás
rendelkezésre
állása,
pályázati
források léte

Klebelsberg
Intézményfenntart
ó Központ, illetve
egyéb szolgáltató
kapacitása,
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a családok
működését zavaró
és akadályozó
okok
megszüntetése, a
veszélyeztetettség
megszüntetése

a család
működését zavaró
és akadályozó
okok közül a
családok anyagi,
család
széteséséből, a
nevelés,
gondozás,
törődés, szeretet
hiányából adódó
veszélyeztetettség
megemelkedett

Kevesebb csonka
család,
anyagi, lakhatási
okból
veszélyeztetett
gyermekek
számának
csökkenése

nincs

szabadidős
programok
szervezése,
biztonságos,
kulturált
színterek
működtetése. A HH és
HHH
gyermekekkel
és
családjukkal
foglalkozó
szakemberek
továbbképzése a
hátrányos helyzetű
gyermekek
nevelését
személyiségfejlesz
tését illetve a szülők eredményes
bevonását segítő
ismeretek
elsajátítása és a
kompetenciák fejlesztése
érdekében.

TÁMASZ
2015. június 30-ig
Alapszolgáltatási
folyamatosan
Intézmény
vezetője,
Apáti
Iskoláért
Alapítvány
képviselője

a tartós
munkanélküliség
aránya a nők
esetében
magasabb, mint a
férfiak esetében

Munkaerőpiaci
esélyek javítása,
foglalkozatás
bővülése

gazdasági program

bővíteni kell a
gyermekválallás
miatt a munkaerőpiactól hosszabb
időre távolmaradó
aktív korú családtagok által
kedvezményesen
igénybevehető
korszerű
ismeretek
megszerzését
célzó speciális
képzési
programok körét

Alsónemesapáti
Község
Önkormányzata
polgár-mestere

Anyagi, lak-hatási pályázati forrás
okból veszélyeztetett
gyermekek
számának
változása

pályázati források
léte

2015. december a
nők pályázati forrás
31-ig
munkanélküliségi
folyamatosan
rátájának
változása

a
nők
munkanélküliségi
rátájának
csökkenése

III. A nők esélyegyenlősége
1

Munkanélküliség
csökkentése
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2

nők
arányáról nemekre érzékeny
bővebb ismeret a adatgyűjtés hiánya
foglalkoztatás,
szakképzés,
egészségügy,
bűnmegelőzés,
áldozatvédelem
területén

3

nők
szerepben

4

aluliskolázottság

anya gyermekvállalás
okozta hátrányok
a munkaerő
piacon

alacsony
végzettséggel
rendelkező nők
rossz
foglalkoztatási
lehetőségei

a községben élő
nincs
nők helyzetéről
több információ
álljon rendelkezésre

nemekre érzékeny
adatgyűjtés foglalkoztatás,
szakképzés,
egészségügy,
bűnmegelőzés,
áldozatvédelem
területén

Alsónemesapáti
Község
Önkormányzata
polgár-mestere

2015. június 30.

anyák
nincs
foglalkoztatásának
elősegítése, a
gyermekek
napközbeni
ellátásnak
biztosításával

kisgyermekes
anyák foglalkoztatásának
elősegítése, a
gyermekek
napközbeni
ellátásnak
biztosításával
(óvodai férőhelyek
biztosítása),
részmunka-idős
foglalkoztatás
ösztönzésével

Alsónemesapáti
Község
Önkormányzata
polgár-mestere

2014.
31.

december Óvodai
férő- Pályázati forrás, szükséglet
helyek
száma, költségvetés
célcsoport
várólistára kerülő
részéről
gyermekek száma

a nők magasabb
gazdasági program
iskolai
végzettséggel
rendelkezzenek,
munkaerő piaci
esélyeik javuljanak

képzések és
szakképzések
szervezése

Alsónemesapáti
Község
Önkormányzata
polgár-mestere

2014.
31.

december új
iskolai Pályázati forrás, igény a cél-csoport
végzettségek
humán erőforrás, részéről
megszerzése, női költségvetés
munkanélküliek
létszámcsökkenés
e

a községben élő Pályázati forrás,
nők adatai (iskolai humánerőforrás
végzettség,
szociális
és
egészségügyi
helyzet, foglalkoztatottság,
bűnmegelőzés,
áldozatvédelem)
ismertté válik

5
évente
aktualizálás

108

a

5

elmagányosodás

az anya mentális
állapota romolhat,
amely családi
konfliktusokhoz
vezethet

kevesebb mentális költségvetési koncepció
probléma, családi
konfliktus

Szabadidős
programok
szervezése, igény
szerinti bővítése a
civil szerveztek
bevonásával

Alsónemesapáti
Község
Önkormányzata
polgármestere

2014.
31.

december az anyák mentális Pályázati forrás,
állapotának
humánerőforrás
javulása,
harmonikusabb
családi élet

szükséglet
célcsoport
részéről

a

IV. Az idősek esélyegyenlősége

A

Intézkedés
sorszáma

1

Az intézkedés
címe,
megnevezése

időskorúak
biztonságérzete

B

C

D

A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
Az intézkedéssel
A célkitűzés összhangja egyéb
esélyegyenlőségi
elérni kívánt cél
stratégiai dokumentumokkal
probléma
megnevezése
az időskorúak biz- időskorúak
biz- költségvetési koncepció
tonságérzete nem tonságérzetének
megfelelő
fokozódása

E

F

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

figyelemfelkeltő
előadások
szervezése
az
időseket
fokozottan
veszélyeztető
bűncselekmények
jellegére,
ezek
kivédésére;
információs
anyagok,
szórólapok
készítése,
alkalmazása; prevenciós
programok biztosítása, a
média
bevonásával

Alsónemesapáti
Község
Önkormányzata
polgár-mestere,
körzeti megbízott

G

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

H

I

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

2015. december idősek biztonság- költségvetés
31-ig
érzetének
humánerőforrás
folyamatosan
növekedése

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

idősek biztonságérzetének
alakulása
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2

ember az egészség és jó
egészségmegőrzés minden
megbetegedhet,
közérzet
érheti
baleset elősegítése idős
vagy sérülés. A kor korban
előrehaladtával
ennek kockázata
növekszik, idősebb
korban
pedig
nagyobb
ezek
gyakorisága.

3

idősek aktivitása

költségvetési koncepció

az idős ember, idősek
nincs
mint erőforrás
aktivitásának
növelése,
hasznosságérzetük
fokozása

több
szűrővizsgálat szervezése,
felvilágosító
előadások tartása
az
életkori
sajátosságokról,
betegségekről,
tünetek
felismeréséről, igény
esetén gyógytorna
szervezése

Alsónemesapáti
Község
Önkormányzata
polgármestere

2015. december egészségben
pályázati forrás, egészségben
31-ig
eltöltött életévek humánerőforrás
eltöltött életévek
folyamatosan
emelkedése
emelkedése

„cseresegítő rendszer”kiépítése
lehetőségének felmérése, fel-kutatása /azokat a tevékeny, segíteni
vágyó, valamely
szakmában járatos időseket, akik
vállalnának önkéntes segítséget azokban a háztartásokban, ahol
szükség van rájuk./ Az idősek
kertészkedési tapasztalatainak
átadása,
a
keletkező
feleslegének
a
közösség
érdekében történő
felhasználása,
vagy cseréjének
előmozdítása helyi
termelői
piac
kialakítása

Alsónemesapáti
Község
Önkormányzata
polgár-mestere

2015. december idősek
31-ig
aktivitásának
folyamatosan
emelkedése,
hasznosságérzetük
fokozódása

humánerőforrás,
illetve
helyi
termelői
piac
technikai feltételei

idősek
aktivitásának
emelkedése,
hasznosságérzetük
fokozódása
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Intézkedés
sorszáma

4

A

B

Az intézkedés
címe,
megnevezése

A helyzetelemzés
következtetéseibe
n feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

az évek múlásának, egyedüllét- egyedüllét
nek
megélése,
nagymértékben
függ a társadalom
nyújtotta
életkörülményektől

C

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

D

A célkitűzés összhangja egyéb
stratégiai dokumentumokkal

E

Az intézkedés
tartalma

F

Az intézkedés
felelőse

G

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

H

I

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

Speciálisan
az
idősek
részé-re
biztosított
rendezvények,
szolgáltatások
szervezése,ehhez
kedvezmények
nyújtása illetve a
programokra való
eljutás segítése,
önkéntesek közreműködésével

Alsónemesapáti
Község
Önkormányzata
polgár-mestere

2015. december idősek
humánerőforrás,
31-ig
aktivitásának
pályázati forrás
folyamatosan
emelkedése,
hasznosságérzetük
fokozódása

fel kell mérni,
hogy az önkormányzat felelősségi körébe tartozó
intézmények
teljes körű akadálymentesítése
milyen
további
fejlesztéseket
igényel
gazdasági
program, fel kell mérni
milyen
további
költségvetési koncepció
fejlesztések
szükségesek,
az
önkormányzat
anyagi
lehetőségeinek és a
pályázati lehetőségek szem előtt
tartása mellett. A
tervezésbe
javasolt bevonni a
fogyatékosok
érdekvédelmét
ellátó
szer-

az
idősek költségvetési koncepció
társadalmi
kapcsolatai
ne
szűküljenek

J

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

szükséglet
célcsoport
részéről

a

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

a közszolgáltatást komplex
gazdasági
program,
nyújtó
intéz- akadálymentesítés költségvetési koncepció
mények akadályakadálymentesítés mentesítése nem
teljes körű

Alsónemesapáti
Község
Önkormányzata
polgár-mestere

az
elfogadástól komplex akadály- pályázati forrás és A
közintézmészámított 5 év
mentesítéssel
költségvetés
nyekhez
való
érintett közintéz- alapján
hozzáférés esélyének növekedése
mények számának
növekedése

2

jelző és tájékoz- a jelző és tájéberentató
berende- koztató
dezések száma mizések
nimális

Alsónemesapáti
Község
Önkormányzata
polgár-mestere

az
elfogadástól a fogyatékkal élők pályázati forrás és Biztonságosabb
számított 5 év
elégedettsége
költségvetés
fizikai környezet
javul
alapján
megteremtése

a jelző és tájékoztató
berendezések számának
növelése,
a
fogyatékkal élők
közlekedésének
könnyítése
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műszaki A járdák nagyrésze
nem
alkalmas
arra,
hogy
a
mozgáskorlátozott
ak
használni
tudják.

3

járdák
állapota

4

adatgyűjtés
fogyatékkal
élőkről

A fogyatékkal élők
száma,
fogyatékosságuk
típusa nem ismert.

a járdák balesetmentessé és a
fogyatékkal élők
számára
is
használhatóvá
váljanak

vezeteket,
rehabilitációs
szakértőt,
a
megvalósítás
megkezdése
gazdasági
program, fel kell mérni
milyen
további
költségvetési koncepció
fejlesztések
szükségesek,
az
önkormányzat
anyagi
lehetőségeinek és a
pályázati lehetőségek szem előtt
tartása mellett. A
megvalósítás
megkezdése

megfelelő
nincs
információk
álljanak
rendelkezésre az
Alsónemesapátiba
n élő fogyatékos
személyekről

adatgyűjtés
fogyatékos
személyekről
eredmény
kiértékelése

Alsónemesapáti
Község
Önkormányzata
polgár-mestere

a Alsónemesapáti
Község
az Önkormányzata
polgár-mestere

az
elfogadástól a fogyatékkal élők pályázati forrás és Biztonságosabb
számított 5 év
elégedettsége
költségvetés
közlekedési
javul
alapján
feltételek
megteremtése

2014.
31.

december fogyatékosság
pályázati forrás és az
adatgyűjtést
típusai ismertté költségvetés
aktualizálni
válnak
alapján
szükséges
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3. Megvalósítás

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

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is,
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.

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 véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra
hozatala, 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.
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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,
- 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.)
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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.
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