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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Bevezetés
A Magyar Köztársaság Országgyűlése elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő
méltóságú személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet
biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az
esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség – tekintettel az Alkotmány 54. § (1)
bekezdésének 70/A. §-ára –, megalkotta a 2003. évi CXXV. törvényt az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról.
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, Rezi
Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében
szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait, 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.

Rezi község bemutatása
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Rezi község Keszthelytől és Hévíztől egyaránt 8 km távolságra fekszik. Közigazgatási területe 2977
ha 5069 m2. A település az erdővel borított Keszthelyi-hegység, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
határán terül el. A község neve feltehetően "rez" régi szláv szóból származik, mely csúcsot,
fennsíkot jelent. Már az őskorban lakott hely volt. Római település nyomait is feltárták a falu
határában. A falu neve 1236-ban, a vár neve 1333-ban fordul elő írott forrásokban. A Festeticsek
birtoka a rezi határ 62%-át magába foglalta, mely 1945-ig meghatározta a község gazdálkodását.
Reziben a földművelés, az állattenyésztés jelentett megélhetési lehetőséget. A gazdák birtokaikon
aprójószágot, sertést tartottak, kenyérgabonát, kukoricát, krumplit és árpát termeltek. A falu
felvevőpiaca Keszthely volt, ahová többnyire szekereken, valamint az asszonyok fejükön
kosarakban vitték piacra termékeiket.
Az 1860-as években a községet egy különleges foglalkozási ág tette érdekessé. A helyi homokkőre
alapozva jelentős kőipar alakult ki, amely a falubeli kőfaragó iparosoknak egy évszázadon át
biztosított megélhetést, és tette nevezetessé a települést a környéken és az ország más részein. A
kővel való foglalkozásnak komoly hagyományai voltak, több család rendelkezett bányarésszel, ahol
a mezőgazdasági munkák szezonja után termelték ki a követ, melyből kőkereszteket, síremlékeket
készítettek. Fontos termék volt a rezi köszörűkő is, mellyel szinte az egész ország szükségletét
kielégítették. A kőipar azonban az 1980-as évek elejére lehanyatlott: a század első felében dolgozó
iparosok meghaltak és a háziipari szinten űzött köszörűkő és építőkő faragással is csak kevesen
foglalkoztak. Így a kőbányászat 1988-ban megszűnt.
Az 1960-1980-as években az általános iskolát illetve szakmunkásképző iskolát végzett lakosság
részére munkalehetőséget biztosító termelőszövetkezet megszűnését követően a lakosság
többsége a helyi és környékbeli vállalkozók, gazdasági társaságok alkalmazásában, valamint a
közeli Keszthely és Hévíz vendéglátásában, idegenforgalmában találtak munkahelyet és ezzel
megélhetési lehetőséget.
A szőlőművelésnek azonban évszázados hagyományai vannak. Hegyközség és bortermelők
szövetkezete működik jelenleg is a településen. A szőlő és borgazdálkodás néhány családnak éves
megélhetést, míg a többségnek kereset kiegészítést biztosít. A táj jellegzetessége a rizling szőlő,
melyet a helyi gazdák színesítve a szőlő és borkínálatot településünk talaját kedvelő fajtákkal
egészítettek ki.
Az 50-es években Veszprém megyéhez csatolt község 1979-ben lett ismét zalai település. A
lakosság kezdeményezésére 1989. január 1-én különvált a Cserszegtomaji Községi Közös Tanácstól
és önálló község lett, így a település a lakosság összefogására építve újra lendületes fejlődésnek
indult.
Jelenleg az önkormányzat hivatali helyisége, 8 osztályos általános iskola, óvoda, könyvtár,
mozgókönyvtár, háziorvos, védőnő, gyógyszertár, családvédelmi és gyermekjóléti szolgálat, házi
gondozás, tanyagondnoki szolgálat, művelődési ház, teleház, postahivatal, takarékszövetkezet,
körzeti megbízott működik a településen. A gyermekek és rászorultak részére önkormányzatunk
konyhát működtet. A községben az előbb említetteken kívül néhány vállalkozás kiskereskedelmi és
vendéglátó üzlet, szolgáltató ad lehetőséget a helyi munkavállalásra, ezért az önkormányzat
évente többször megszervezett közfoglalkoztatási programmal igyekszik segíteni a
munkanélkülieknek. Több civil szervezet: a Rezi Várbarátok Köre Egyesület, a Rezi Polgárőr
Egyesület, a Rezi Ifjúsági Egyesület, a Rezi Petőfi Sportkör és Sportegyesület, a Nyugdíjas klub az
önkormányzattal és intézményekkel karöltve a lakosság minden korosztályát és rétegét felölelve
változatos programokkal színesítik a közéletet. Összetartó erejükkel fejlődik a lakosság közösségi
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élete, a magányosság, az elszigetelődés háttérbe szorul, lehetőséget teremtenek és
tevékenységükkel hozzájárulnak községünk múltjának megőrzéséhez, a hagyományok ápolásához
a korcsoportok közötti jó kapcsolat kialakításához. A létrehozott alapítványok: a Rezi
Gyermekekért Alapítvány, az Arany Pillangó Alapítvány segítségnyújtás az esélyegyenlőség
megteremtése érdekében. Községünk római katolikus temploma és hegyi kápolnája a lakosság
rendszeres hitéletének helyszíne.
A település infrastruktúrája kiépített, bár folyamatos karbantartást és felújítást igényel: szilárd
burkolatú úthálózat, villany, vezetékes ivóvíz-, szennyvízcsatorna- és gázhálózat, telefon-,
kábeltelevízió valamint rendszeres háztartási- és szelektív hulladékgyűjtés áll a lakosság
rendelkezésére. A község tömegközlekedése Keszthely, és átszállással Hévíz irányában jónak
mondható, azonban a késő esti buszjárat a vendéglátásban és kereskedelemben alkalmazott
munkavállalók részére még megoldásra vár.
Településünk bemutatásának lényeges eleme a lakosság szám és az ehhez kapcsolódó
mutatószámok.
1. számú táblázat – Lakónépesség száma az év
végén
Fő

Változás

2007

1195

2008

1190

100%

2009

1192

100%

2010

1179

99%

2011

1166

99%

2012

1217

104%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

2. számú táblázat – Állandó népesség
fő

nő

%

nők

férfiak

összesen

nők

férfiak

647

596

1243

52%

48%

0-2 évesek

26

0-14 éves

85

70

155

55%

45%

15-17 éves

16

32

48

33%

67%

18-59 éves

378

383

761

50%

50%

60-64 éves

35

31

66

53%

47%

65 év feletti

133

80

213

62%

38%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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3. számú táblázat - Öregedési index
65 év feletti
állandó lakosok
száma (fő)

0-14 éves korú
állandó lakosok
száma (fő)

Öregedési
index (%)

2001

177

201

88,1%

2008

197

182

108,2%

2009

213

175

121,7%

2010

207

168

123,2%

2011

213

179

119,0%

2012

217

167

129,9%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások
állandó
jellegű
elvándorlás
odavándorlás

egyenleg

2008

36

42

-6

2009

41

36

5

2010

27

29

-2

2011

21

27

-6

2012

48

19

29

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

5. számú táblázat - Természetes szaporodás
élve születések halálozások
száma
száma

természetes
szaporodás
(fő)

2008

15

14

1

2009

7

15

-8

2010

10

18

-8

2011

8

11

-3

2012

14

13

1

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A 2007-től 2011-ig szinte évente csökkenő lakónépességünk száma a 2012. évi magasabb
beköltözésnek köszönhetően 1217 főre emelkedett. Az állandó népesség korcsoportos
megosztását mutató táblázat szerint a 0-14 évesek száma lényegesen kevesebb, mint a 60 év
felettieké. Az aktív korú 18-59 éves korosztályban a nők és férfiak aránya megegyezik. A kevés
születésszámot nem egyenlíti ki a gyermekes családok beköltözése sem. Az élve születések száma
csak 2008-ban és 2012-ben haladta meg egy-egy fővel a halálozások számát, míg 2009-2011.
években természetes szaporodás nem volt, sőt nagyon kedvezőtlen képet mutat. Lakosságunk
öregedése lassan ugyan, de az egész országra jellemzően nem jó irányba halad, fontos feladat az
idősek megfelelő ellátása, valamint pozitív szemléletű községpolitikánk folytatása, az itt élő
fiatalok családalapításának támogatása, a gyermeket vállaló családok és a beköltöző családok
életének intézményi támogatása.
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Értékeink, küldetésünk
Településünk értéke a szép környezetben, a jó minőségű termőföldekben, a zártkerti
szőlőművelésben rejlik. A községet körülölelő erdők biztosítják a tiszta levegőt, a kirándulási és
rekreációs lehetőséget. Községünk oktatási, művelődési, szociális, egészségügyi ellátottsága
lehetőséget ad arra, hogy településünkön mindenki megtalálja és igénybe vegye a számára
szükséges és fontos szolgáltatásokat. Az Önkormányzat fontosnak tartja a civil szerveződések
működésének segítését, a község közösségi életének színesítését.
Rezi Község Önkormányzata küldetésének tekinti a múlt történelmi és természeti értékeinek
megőrzését az utókor számára, a hagyományok ápolását a lakosság széleskörű bevonásával.
Fontosnak tartja a lakosság életét könnyebbé tevő szolgáltatások további fejlesztését, a családok
életének támogatását, életkörülményeinek javítását. A társadalmi-gazdasági változások és
lehetőségek figyelembe vételével, különböző forrásokat felkutatva a község fejlődését elősegíteni
minden területen, segíteni a lakosság, a családok gazdasági felemelkedését. Támogatni azokat a
családokat és személyeket, akik koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük alapján
hátrányokkal küzdenek. Az Önkormányzat fenntartja, működteti és továbbfejleszti a kötelező és
önként vállalt feladatait szolgáló intézményrendszerét, mellyel a lakosság életminőségét javítani
tudja. Fontosnak tartja a térség településeivel való jó kapcsolatrendszerének megőrzését, az
összefogásban rejlő lehetőségek kiaknázását. Legfontosabb küldetése Önkormányzatunknak olyan
élhető lakókörnyezet megteremtése, amely az itt élő és beköltöző családok számára is megtartó
erejű és vonzó lehet.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Rezi 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.
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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, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó
tematikus munkacsoportokat.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program kidolgozása Magyarország Alaptörvénye szellemében és a
kapcsolódó, célcsoportokkal foglalkozó EU-direktívák figyelembevételével történt.
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük.
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, a helyi
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról”
szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
szempontjai” fejezete és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól
szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva:
-

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.)
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.)
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.)
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény előírásaira.
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1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása
Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete a
felsőoktatási intézményekben tanuló rezi fiataloknak adható szociális ösztöndíj szabályairól
Rezi Község Önkormányzata a nappali felsőoktatásban tanuló rezi fiatalok számára a
továbbtanulással összefüggő költségek enyhítésére meghatározza a helyi önkormányzat által
biztosított szociális ösztöndíj formáit, az igénybevétel feltételeit és módozatait, valamint a
jogosultsági és eljárási szabályokat.
Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2008. (I.30.) önkormányzati rendelete a
tanyagondnoki szolgálatról
A rendelet célja, hogy az önkormányzat a falugondnoki szolgálat működtetésével Rezi község
külterületi lakott helyein az intézményhiányból eredő hátrányokat enyhítse, segítse az alapvető
szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz valamint egyes
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást; az egyéni és közösségi szintű igények kielégítéséhez
segítséget nyújtson, biztosítva ezáltal a lakossági életfeltételek javítását. A rendelet az életminőség
javítása érdekében meghatározza a falugondnoki szolgáltatás által ellátandó feladatokat és azok
mértékét, módját, a szolgáltatás rendszerét, szervezetét és a szolgáltatáshoz való hozzájutás
feltételeit, módját. A falugondnoki szolgáltatás biztosítása érdekében az önkormányzat valamint
annak szervei, továbbá a településen működő oktatási és egészségügyi intézmények, civil
szervezetek kötelesek együttműködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő problémák
megoldását kezdeményezni.
Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
E rendelettel az önkormányzat közigazgatási területén a polgárok szociális biztonságának alapjául
szolgáló feltételrendszert teremti meg. Ennek keretén belül az állam által biztosított ellátásoknak
érvényt szerezzen, és megteremtse a jogszabályokban meghatározott szociális ellátások
igénybevételének helyi szabályait.

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről
E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén megállapítsa azokat az alapvető
szabályokat, amelyek szerint az Önkormányzat segítséget nyújt, a gyermekek törvényben foglalt
jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, valamint gondoskodik
a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői
gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek
társadalmi beilleszkedéséről.
Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról
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A képviselő-testület a személyes gondoskodás hatáskörébe tartozó feladatait tekintve megállapítja
az egyes ellátások formáit, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint az eljárás rendjét. Az
önkormányzat által biztosított és megszervezett személyes gondoskodás célja és rendeltetése, hogy
segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk, egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük
folytán problémáik megoldására önerőből nem képesek. Az ellátást igénylők kötelesek arra, hogy
helyzetük javítása érdekében a tőlük elvárható módon mindent megtegyenek, amennyiben pedig a
támogatásra szoruló élethelyzet nekik felróható okból következett be, életmódjuk, életvezetésük
megváltoztatásával segítsék elő helyzetük javítását. A személyes gondoskodás biztosítása érdekében
az önkormányzat valamint annak szervei, továbbá a településen működő oktatási és egészségügyi
intézmények, civil szervezetek kötelesek együttműködni, a tudomásukra jutott, gondoskodást igénylő
problémák megoldását kezdeményezni.
2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal
Költségvetési koncepció: Rezi Község Önkormányzata az évente elfogadott költségvetési
koncepciójában rögzíti az önkormányzati gazdálkodás fő irányvonalát. Az esélyegyenlőség
biztosítása érdekében fontosnak tartja 35/2013. (IV.23.) határozatával elfogadott 2004. évi
koncepciójában az intézményrendszere működésének felülvizsgálatát, működőképességének
takarékossági szempontú megőrzését. Felülvizsgálatra szánja az önkormányzati juttatásokat.
Fontosnak tartja azon társadalmi szervezetek támogatását, amelyek a kötelező önkormányzati
feladatok ellátásában aktívan részt vállalnak segítve a közösségi élet fejlődését. Fontosnak tartja a
pályázati lehetőséget figyelemmel kísérését és kihasználását a község fejlesztése érdekében.
Gazdasági program: A 21/2011. (III.29.) Képviselő-testületi határozattal 2011-2014. évekre
elfogadott program fő célja a község intézményeinek zavartalan és kiegyensúlyozott működtetése és
fejlesztése, az önkormányzat gazdasági lehetőségeinek feltárása, a község összehangolt fejlődése,
az itt élők életkörülményeinek javítása és hosszabb távon is magas színvonalon tartása, a
területfejlesztési illetve az EU-s források hatékony kihasználása.
Köznevelés-fejlesztési terv: Figyelembe vételével készült el a 8 osztályos Család Általános Iskola
és Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata, Pedagógiai Programja, Minőségirányítási
Programja, Házirendje, Etikai Kódexe. A nyolc osztályos általános iskolai oktatás mellett a
művészeti nevelésre – oktatásra, tehetséggondozásra és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatására
is nagy gondot fordítanak. Az iskola alapdokumentumai rendelkeznek a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek oktatásának, nevelésének, továbbtanulásának segítéséről, a
hátránnyal indulók különböző programokban való részvételének támogatásáról.
Településrendezési terv: Rezi Község Önkormányzata a többször módosított 7/2006. (VI.27.)
önkormányzati rendeletében határozta meg a község rendezési tervét. A terv szabályozása
figyelembe veszi a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervéről és a Balatoni
Területrendezési Szabályzatról szóló dokumentumokat. A terv kiemelt figyelmet fordít a
környezetvédelemre az élhető falusias lakókörnyezet megőrzésére.
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Rezi Község Önkormányzata kötelező feladatainak egy részét nem önállóan, hanem térségi szinten,
társulásban, illetve feladat-ellátási szerződés megkötésével látja el.
- A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása keretében működő házigondozási
feladatellátás 2013. december 31-vel megszűnik. Az Önkormányzat e feladat ellátására az
ellátottak választási lehetőségének biztosítása valamint a folyamatosság érdekében - a 135/2012.
(XII.12.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyva - határozatlan időtartamra ellátási szerződést
kötött a NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft-vel (8200 Veszprém, Kinizsi u. 35.).
- Gyenesdiás, Balatongyörök, Karmacs, Rezi, Vállus, Várvölgy, Vonyarcvashegy, Vindornyafok,

Vindornyalak, és Zalaszántó községek önkormányzatainak együttműködésével 1999. február 16.
napjával létrejött a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Zalaszántó gesztorságával. A
társult tagok vállalták, hogy a családsegítést és a gyermekjóléti ellátási feladatokat közösen
szervezik meg. A megállapodás felülvizsgálata az 58/2013. (V.27.) határozattal többek között Rezi
Község Önkormányzata részéről is megtörtént és létrejött a Zalaszántói Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Társulás az új működési forma szerint a további feladatellátás érdekében.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatok legnagyobb részét az Országos
Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TEIR) adatbázisból gyűjtöttük ki.
Jelentős segítséget nyújtottak a releváns adatok összegyűjtéséhez az önkormányzat, valamint az
önkormányzat intézményeinek nyilvántartásai és statisztikái. Ezenkívül támaszkodtunk egyes
ágazati beszámolók megállapításaira, a különböző területeken dolgozó szakemberek
tapasztalataira. Azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs vagy nem lehet, helyi
ismertség alapján sikerült információkat szerezni.
3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A mélyszegénység viszonylag újkeletű jelenség az emberiség történelmében, a XX. században
jelent meg először. A mélyszegénység fogalmát a Társadalmi Megújulás Operatív Program
„Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” című pályázati felhívása írja le
pontosan:
„Azokat a közösségeket, amelyek mélyszegénységbe süllyedtek a nagyon alacsony iskolázottság és
foglalkoztatási ráta, erős települési, lakóövezeti térségi koncentráció és szegregáció, az ezekből
következő súlyos szociális deficit és a hátrányos társadalmi helyzet újratermelődésének nagyon
nagy valószínűsége jellemzi.”

A mélyszegénység többdimenziós jelenség, amely megmutatkozik többek között a nagyon
alacsony képzettségben és foglalkoztatottságban, az ebből következő súlyos megélhetési
zavarokban, kihat a lakhatási, táplálkozási körülményekre, az érintettek egészségi állapotára,
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stigmatizál és kirekesztéshez vezet. Ezekben a közösségekben a várható élettartam is lényegesen
alacsonyabb. Hazánkban a mélyszegénység fogalmát gyakran azonosítják a cigánysággal, holott a
mélyszegénység nem egyértelműen bőrszíntől függ, bár kijelenthető, hogy a mélyszegénységben
élők nagy része cigány származású.
A mélyszegénységből való kitörés rendkívül nehéz, majdnem lehetetlen. A helyzetüket az is rontja,
hogy rendkívüli elszigeteltségben élnek mind társadalmilag, mind gazdaságilag.
Rezi község nem tartozik a hátrányos helyzetű települések közé, mégis él községünkben egy réteg,
amelynek - ha nem is viseli magán a mélyszegénység minden jelét - az alacsony iskolázottságból
adódó munkanélküliség vissza-visszatérő megélhetési problémát jelent, melyet az önálló
elhelyezkedési esélyek szűkössége miatt csak szervezett közfoglalkoztatással tudunk enyhíteni. Az
alacsony iskolázottságból adódó munkanélküliség nemcsak a roma lakosságra jellemző, hanem
sújtja a rendszeres munkahelyét elvesztők minden korcsoportját, főleg az 50 éven felüli korosztály
tagjait és sajnos egyre nagyobb számban a szakmát is adó iskolát be nem fejező fiatalokat.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
Rezi község a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos
átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006.
(XI.30.) Kormányrendelet szerint nem tartozik a hátrányos helyzetű és magas munkanélküliséggel
sújtott települések közé. A munkahellyel rendelkező aktív korú lakosság jövedelmi viszonyairól
nem áll rendelkezésünkre valós és megbízható adat, bár a személyi jövedelemadó
önkormányzatunkat megillető összege némi támpontot jelenthet.
Rezi község személyi jövedelemadó és adóerőképességi adatai:
Személyi jövedelemadó

Iparűzési adóalap

84.376.000,- Ft
82.866.000,- Ft
69.684.000,- Ft

216.501.000,- Ft
239.052.000,- Ft
218.621.000,- Ft

Iparűzési adóerőképesség
(iparűzési adóalap 1.4 %-a)

2010.
2011.
2012.

3.031.014,- Ft
3.346.728,- Ft
3.060.694,- Ft

A táblázat adataiból megállapítható, hogy csökkent a személyi jövedelemadó összege. Ez adódhat
a többsávos adózási rendszer megszüntetéséből, és 2012. évtől a mindenkire egységes 16 %-os
szja fizetési kötelezettség bevezetésétől. Önkormányzatunk a költségvetési törvényben
meghatározott egy főre megállapított személyi jövedelemadó összegét nem érte el egyik évben
sem a lakosság által befizetett adó alapján, ezért évente személyi jövedelemadó kiegészítő
támogatásban részesült.
A létminimum összege minden évben változik. Várhatóan a létminimum 2013. évre kivetítve 92-93
ezer Ft lesz - ez 2014-ben csak egy kicsit lehet magasabb. Ez az összeg önmagában nem tűnik
túlzottan magasnak, de abban az esetben, ha kiszámoljuk, hogy egy átlag család esetén mekkora
jövedelemre lenne szükség ennek elérésére, már nem ilyen rózsás a helyzet. A valóság az, hogy
közel 4 millió ember él ma Magyarországon a létminimum szintje alatt. Ezt figyelembe véve
községünk lakosságának kb. 50 %-a létminimum alatt él. Az az elszomorító, hogy ez a szám a
gyermeket nevelő családok esetében lényegesen magasabb, mint az egyedül élő nyugdíjasok
körében.
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Községünk vagyoni helyzetét vizsgálva megállapítható, hogy a családok 97 %-a saját
lakástulajdonnal rendelkezik. Községünk lakásállománya 2012-évben 518 db volt. A lakások
kétötöde összkomfortos, háromötöde komfortos, egyötöde pedig félkomfortos illetve elenyésző
számban komfort nélküli. A tehetősebb családok termőföld tulajdonnal, kisebb-nagyobb szőlő
ültetvénnyel és ehhez tartozó gazdasági épülettel is rendelkeznek. Bár a zártkertben lévő épületek
több mint fele nem Reziben élő tulajdonosok birtokában van.
A lakosság tulajdonában lévő gépjárművek száma:
Év
2010.
2011.
2012.

db
367
374
390

A gépjárművek száma évente emelkedik, ez azonban nem a gépjármű tulajdonos családok
számának növekedéséből adódik, hanem több gépjármű kerül egy-egy család birtokába. Ebből
látható, hogy a munkahellyel rendelkező családok egzisztenciája erősödik, míg a munkanélküli és
kevésbé szorgos családok nem tudnak helyzetükön javítani.
Megállapítható, hogy községünkre is jellemző a közműtartozások számának növekedése.
Önkormányzatunk a lakásfenntartási támogatás szolgáltatók részére történő utalásával próbálja
segíteni a több hónapos elmaradások, tartozások kiegyenlítését, de ez csak azoknál sikerül, ahol a
különbözetet fizetik illetve fizetni tudják. Évente 40-45 család kérelmezi lakásfenntartási
támogatás megállapítását. A közműtartozások jellemzően a villany és víz illetve a
szennyvízcsatorna építési hozzájárulás meg nem fizetéséből adódnak. Községünkben elenyésző a
villany kikapcsolások száma évente 1-2 eset fordul elő. A vízhálózat leszűkítését próbáljuk a
családok egyéb támogatásával kiküszöbölni, nehogy a vízhiány további problémákhoz vezessen.

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 ellátásról szóló 1991. évi IV.
törvény és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot,
munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásának bemutatásával, a
különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést bizonyos helyeken
összevetjük térségi, megyei és országos adatokkal is.
A szegénység kialakulása és fennmaradása - egyéb iskolázottsági és szociológiai tényezők melletta foglalkoztatottság hiányára vezethető vissza. Ez a megállapítás ugyanakkor fordítva is igazolható.
A hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci belépésének esélye erősen korlátozott. A magyar
munkaerőpiacot jellemző alacsony foglalkoztatási ráta elsősorban az alacsony iskolai végzettséggel
rendelkező népesség magas inaktivitására vezethető vissza.
A foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, a nyugdíj előtt
álló korosztály tagjai, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a
megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. A fiatalok távolmaradását főként az
oktatási-képzési idő meghosszabbodása valamint a munkahely-keresési időtartam
meghosszabbodása okozza.
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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

nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

nő

férfi

összesen

nő

férfi

összesen

fő

fő

fő

fő

%

fő

%

fő

%

2008

427

430

857

51

11,9%

48

11,2%

99

11,6%

2009

424

441

865

54

12,7%

70

15,9%

124

14,3%

2010

425

447

872

47

11,1%

59

13,2%

106

12,2%

2011

429

446

875

51

11,9%

43

9,6%

94

10,7%

2012

412

429

841

49

11,9%

32

7,5%

81

9,6%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A 15-64 éves korosztály adataiból megállapítható, hogy az álláskeresők száma mind a nők, mind
pedig a férfiak vonatkozásában 2009. évben volt a legmagasabb. Az álláskereső férfiak száma ettől
az időponttól folyamatosan 2012-ig a felére csökkent. A nők száma azonban a 2010. évi 1,6 %-os
csökkenést követően ismét a 2008. évi szintre emelkedett.
Látható, hogy a munkanélkülivé váló nők esélye az ismételt foglalkoztatásra kevesebb, mint a
férfiaké.
Problémát okoz a gyermekes anyukák elhelyezkedési lehetősége is, mivel a munkáltatók nem
szívesen alkalmazzák őket. Választási lehetőség esetén olyan személyeket vesznek fel, akiknek
nem kell kisgyermekről gondoskodnia. Fontos lenne családbarát munkahelyek létesítése a
térségben illetve foglalkoztatásuk állami támogatása.
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint

nyilvántartott álláskeresők száma
összesen
20 éves és fiatalabb

21-25 év

26-30 év

31-35 év

36-40 év

41-45 év

46-50 év

51-55 év

56-60 év

61 év felett

2008

2009

2010

2011

2012

fő

99

124

106

94

81

fő

1

4

4

6

4

%

1,0%

3,2%

3,8%

6,4%

4,9%

fő

12

16

9

16

11

%

12,1%

12,9%

8,5%

17,0%

13,6%

fő

13

14

10

8

9

%

13,1%

11,3%

9,4%

8,5%

11,1%

fő

12

14

17

14

10

%

12,1%

11,3%

16,0%

14,9%

12,3%

fő

21

21

12

13

10

%

21,2%

16,9%

11,3%

13,8%

12,3%

fő

10

16

12

9

9

%

10,1%

12,9%

11,3%

9,6%

11,1%

fő

8

10

9

11

6

%

8,1%

8,1%

8,5%

11,7%

7,4%

fő

13

18

16

8

9

%

13,1%

14,5%

15,1%

8,5%

11,1%

fő

8

10

17

9

12

%

8,1%

8,1%

16,0%

9,6%

14,8%

fő

1

1

0

0

1

%

1,0%

0,8%

0,0%

0,0%

1,2%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya
nyilvántartott/regisztrált munkanélküli
év

180 napnál régebben regisztrált munkanélküli

fő

fő

%

nő

férfi

összesen

nő

férfi

összesen

Nő

férfi

összesen

2008

51

48

99

25

23

48

49,0%

47,9%

48,5%

2009

54

70

124

30

35

65

55,6%

50,0%

52,4%

2010

47

59

106

25

22

47

53,2%

37,3%

44,3%

2011

51

43

94

19

15

34

37,3%

34,9%

36,2%

2012

49

32

81

nincs adat

nincs adat

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A 180 napnál régebben regisztrált
munkanélkülieknél a nők aránya a vizsgált
években mindig magasabb volt mint a
férfiaké. A legnagyobb különbség 2010.
évben volt, ahol a nők aránya 53,2 %, a
férfiaké pedig 37,3 % volt. A tartós
munkanélküliek
jelentős
részénél
önértékelési zavarok lépnek fel, amelynek
következtében
különböző
pszichés,
egészségügyi problémák kezdődnek. Ezért
fontos, hogy munkába állásukat segítsük.
3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek száma
év

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

nő

férfi

összesen

nő

Férfi

összesen

fő

fő

fő

fő

%

fő

%

fő

%

2008

95

105

200

2

2,1%

2

1,9%

4

2,0%

2009

101

105

206

3

3,0%

7

6,7%

10

4,9%

2010

110

117

227

2

1,8%

4

3,4%

6

2,6%

2011

113

109

222

3

2,7%

6

5,5%

9

4,1%

2012

107

111

218

nincs adat

#ÉRTÉK!

nincs adat

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

#ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Annak ellenére, hogy munkavédelmi
akció
keretében
járulékfizetési
kedvezményt kapnak a munkáltatók
pályakezdők foglalkoztatásakor, a
tanulmányaikat
befejező
fiatal
álláskeresők elhelyezkedési esélyei
gyakorlat hiányában nagyon nehezek. A
nyilvántartott
pályakezdő
férfi
álláskeresők száma a statisztikai adatok
szerint kétszerese az álláskereső nők
számának.

Pályakezdő álláskeresők száma
8
6
4

2
0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
nők

férfiak
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Fenti statisztikai táblák adatai tényként bizonyítják, hogy a munkanélküli nők elhelyezkedési
esélyei lényegesen rosszabbak a férfiakénál. A tartós munkanélküliek közül szintén a nők aránya a
magasabb. A pályakezdő álláskeresők közül viszont a fiatal férfiak az esélytelenebbek. Az
önkormányzat foglalkoztatási programjaiban a tartós munkanélküliekre, a nőkre és a
pályakezdő férfiak foglalkoztatására nagyobb figyelmet kell fordítani. Szomorú tény, hogy a
nyilvántartott pályakezdő álláskeresők aránya a foglalkoztatási programok ellenére sem csökken
jelentős mértékben. Ha mindehhez hozzávesszük azt a tényt, hogy a munkanélküliség elől
menekülve számos – főleg magasabb iskolai végzettséggel rendelkező – fiatal hagyja el a
települést, akkor még inkább kedvezőtlen képet kapunk. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését
nemcsak a térségben lévő kevés munkalehetőség, hanem a szakmai tapasztalat hiánya is
befolyásolja. Elgondolkodtató, hogy micsoda szellemi érték megy kárba, ha a hosszú évek alatt,
kemény munkával szerzett végzettségüket a fiatalok nem tudják sem maguk, sem településük, sem
pedig az ország részére kamatoztatni.

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

év

15 éves és idősebb lakosság
száma összesen
összesen

nő

fő
fő
2001
873
450
2011
1088
562
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

15-X éves legalább általános
iskolát végzettek száma
nő

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek
száma

férfi

összesen

férfi

Összesen

fő
423
526

fő
fő
fő
fő
717
335
382
156
#ÉRTÉK! nincs adat nincs adat #ÉRTÉK!

nő

%
17,9%
#ÉRTÉK!

fő
115
#ÉRTÉK!

%
25,6%
#ÉRTÉK!

férfi
fő
41
#ÉRTÉK!

%
9,7%
#ÉRTÉK!

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint
A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint
év

nyilvántartott álláskeresők száma
összesen
8 általánosnál alacsonyabb
végzettség

8 általánosnál magasabb
iskolai végzettség

8 általános

Fő

fő

%

fő

%

fő

%

2008

99

8

8,1%

42

42,4%

49

49,5%

2009

124

6

4,8%

44

35,5%

74

59,7%

2010

106

5

4,7%

38

35,8%

63

59,4%

2011

94

4

4,3%

39

41,5%

51

54,3%

2012

81

6

7,4%

28

34,6%

47

58,0%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A nyilvántartott álláskeresők arányában a 8
általánosnál alacsonyabb végzettségűek és a 8
általánost végzettek száma magas. 2008. és 2009.
évben az álláskeresők fele alacsony végzettséggel
rendelkezett, mely esélytelenebbé tette őket a
munkavállalásra. 2010-től kezdődően az álláskeresők
között csökkenő tendenciát mutat az alacsony
végzettségüket aránya. A 8 általánosnál magasabb
iskolai végzettséggel rendelkezők száma viszont az
álláskeresők több mint felét teszi ki. Szomorú, hogy
végzettség ellenére sem találnak munkalehetőséget.

16

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők

év

általános iskolai felnőttoktatásban
résztvevők száma

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában

8. évfolyamot felnőttoktatásban
eredményesen elvégzők száma

fő

Fő

év

%

2009
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2010
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2011
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2012
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2013
#ZÉRÓOSZTÓ!
2014
#ZÉRÓOSZTÓ!
2015
#ZÉRÓOSZTÓ!
2016
#ZÉRÓOSZTÓ!
2017
#ZÉRÓOSZTÓ!
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

középfokú felnőttoktatásban
résztvevők összesen

szakiskolai felnőttoktatásban
résztvevők

fő

fő

%

szakközépiskolai
gimnáziumi felnőttoktatásban
felnőttoktatásban résztvevők
résztvevők
fő

2009
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
0
2010
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
0
2011
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
0
2012
0
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
0
2013
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2014
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2015
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2016
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
2017
0
#ZÉRÓOSZTÓ!
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

%

fő

%

#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!

0
0
0
0

#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!

Fenti táblák adataiból látható, hogy községünkben élő felnőttek oktatásban nem vettek részt. Fel kell mérni
a felnőttoktatásra vonatkozó igényeket és igény esetén az oktatás megszervezését a Munkaügyi Központ
közreműködésével szorgalmazni kell.

c) közfoglalkoztatás
A magas munkanélküliséget igyekszik enyhíteni a közfoglalkoztatás rendszere, amelyet a 2011.
szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szabályoz.
Önkormányzatunk a Munkaügyi Központtal együttműködve minden évben részt vesz a
közfoglalkoztatási programokban, hogy enyhítse a községben élő munkanélküliek gondjait,
valamint megoldja a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásában jelentkező hiányosságokat.
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma
Közfoglalkoztatásban
résztvevő
romák/cigányok száma

Közfoglalkoztatásban
résztvevők romák aránya
az aktív korú
roma/cigány lakossághoz
képest

év

Közfoglalkoztatásban
résztvevők száma

Közfoglalkoztatásban
résztvevők aránya a
település aktív korú
lakosságához képest

2010

36

1/23

5

1/3

2011

61

7/95

5

5/18

2012

54

2/31

8

8/23

Forrás: Önkormányzat adatai

Összevetve a közfoglalkoztatásban részt vevők számát a település aktív korú népességének illetve
álláskereső aktív korú népességének a számával látható, hogy a közfoglalkoztatás jelentős,
ugyanakkor nem elégséges szerepet tölt be a település helyi munkaerejének foglalkoztatásában,
ez a foglalkoztatási forma csak részben pótolja a hiányzó munkalehetőségeket.

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.)
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A rezi lakosok többnyire Keszthelyen és Hévízen találnak munkalehetőséget, főleg a kereskedelem,
idegenforgalom, vendéglátás területén. Keszthely város termelő üzemeinek megszűntetését
követően nincs jelentős számú munkaerőigény a vállalkozók és gazdasági társaságok által
üzemeltetett foglalkoztatók között, a nagy munkaerő-igényű vállalkozások száma kevés, ahol az
alacsony képzettségű munkavállalóknak esélyük lehet foglalkoztatásra. A foglalkoztatók
elsősorban helyben lakó alkalmazottakat keresnek az egyéb költségek elkerülése érdekében.
Keszthelyen és Hévízen lévő kórházakban munkalehetőséget a szakképzettséggel rendelkezők
kaphatnak. Keszthelyen főleg kereskedelmi üzletek épülnek az utóbbi években, ahova elsősorban
ilyen irányú végzettséggel rendelkezőket keresnek.
Keszthely-Rezi között 13 autóbusz járat közlekedik, ahonnan a Hévízre való eljutás átszállással
könnyen megoldható a Keszthely-Hévíz között gyakran közlekedő helyi és a távolsági járatok
igénybevételével. Egyetlen problémát a késő esti buszjárat hiánya okozza, ezért ez sokszor
akadályt gördít a személygépkocsival vagy más közlekedési eszközzel nem rendelkezők körében,
hogy legalább idényjelleggel munkát tudjanak vállalni.
Fontos lenne a közlekedési vállalattal egyeztetést folytatni a késői buszjárat beindításáról.
Rezi községben is, több kisebb településhez hasonlóan, az Önkormányzat a legnagyobb
foglalkoztató.

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
Kis település révén a fiatalok foglalkoztatását főleg az alacsony végzettségűek esetén
közfoglalkoztatás keretében tudjuk megoldani. Néhány eset előfordult, hogy felsőfokú végzettségű
fiatal munkát vállalt néhány hónapra közfoglalkoztatás keretében. A szakképzettséggel és
felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok községünk intézményeiben csak a nagyon ritkán
megüresedő álláshelyek betöltésére esélyesek.
A fiatalok munkaerőpiacra való átmenetét megkönnyítő programok nincsenek a településen.
A Keszthelyi Járási Munkaügyi Kirendeltség által szervezett programokban a rezi fiatalok részvétele
is biztosított.

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási
programok)
Rezi Községben munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások nincsenek. A
Keszthelyi Járási Munkaügyi Kirendeltség látja el az ilyen irányú feladatokat.

g) mélyszegénységben élők és romák
intézményekben történő foglalkoztatása

települési

önkormányzati

saját

fenntartású
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Az önkormányzati saját fenntartású intézményekben – mivel az egyes munkakörök megfelelő
képzettséget írnak elő - foglalkoztatásuk képzettség hiányában csak közfoglalkoztatás keretében
egyéb munkaterületeken lehetséges.

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
A foglalkoztatás területén nem érkezett jelzés hátrányos megkülönböztetésről, az egyenlő
bánásmód követelményének megsértése nem fordult elő. Azonban a hátrányos
megkülönböztetést bizonyítani nagyon nehéz, mivel a roma lakosság jelentős része 8 osztálynál
kevesebb vagy 8 osztályos végzettséggel rendelkezik, ezért tudomásunk szerint elutasításuk
többnyire az alacsony képzettségre történő hivatkozással történik. Önkormányzatunk a
közfoglalkoztatás területén figyel arra, hogy a munkanélküli roma családok legalább egyik felnőtt
tagja az aktuális programokban részt vegyen. A romák együtt dolgoznak a többi közfoglalkoztatott
által végzett munkákban, nincsenek olyan munkaterületek, ahol kizárólag csak romákat
alkalmaznánk.

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

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § és 47. § 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.
Természetbeni támogatások: köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság
Fenti ellátási formák célja, hogy a különböző problémák miatt veszélyhelyzetbe kerülő személyek,
családok vonatkozásában hozzájáruljon a helyzet megoldásához, az azt kiváltó okok
felszámolásához. A fent felsorolt támogatási formák közül a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatás, valamint a közgyógyellátás
érdemel kiemelt figyelmet, mivel ezek fordulnak elő leggyakrabban a településünkön.
Az számú
időskorúak
járadékának
az alanyi jogú ápolási díj, az alanyi jogú
3.3.1.
táblázat - Álláskeresési
segélyben megállapítása,
részesülők száma
15-64
év
közötti
közgyógyellátás, valamint segélyben
az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosult hatásköre 2013. január 1segélyben
lakónépesség
részesülők fő
részesülők %
től aévjárási hivatalokhoz
került.
száma
2008

857

41

4,8%

2009

865

46

5,3%

2010

872

64

7,3%

2011

875

29

3,3%

17

2,0%

2012
841
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma

év

nyilvántartott
álláskeresők száma

álláskeresési járadékra
jogosultak

fő

fő

%

2008

99

80

80,8%

2009

124

103

83,1%

2010

106

60

56,6%

2011

94

54

57,4%

2012

81

47

58,0%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresési segélyben és álláskeresési járadékban részesülők ügyében a Keszthelyi Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége az eljáró hatóság.
A fenti két táblázat adataiból látható, hogy a nyilvántartott álláskeresők részére a segély illetve
járadék folyósításra kerül. A segély és a járadék jogosultsági feltételei nem azonosak. A számbeli
különbség abból adódik például, hogy:
- Pályakezdők esetén - pénzbeli ellátás nélkül - a munkaügyi hivatallal egy éves együttműködési
kötelezettség után lehet aktív korúak ellátását megállapítani egyéb jogosultsági feltételek esetén.
- Az álláskeresési segély illetve járadék megszűntetését követően is nyilvántartásba maradnak az
ellátottak, de részükre a továbbiakban jogosultság esetén aktív korúak ellátását állapítjuk meg,
erre azonban csak az Szt.-ben foglalt feltéttelek fennállása esetén van lehetőség.
A fenti két táblázatban kimutatott két ellátási forma nem szociális rászorultság, hanem a
munkában eltöltött idő függvényében állapítható meg.
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma
rendszeres szociális
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
segélyben részesülők
Azoknak a száma, akik 30
(álláskeresési támogatás)
Azoknak a száma, akiktől helyi
nap munkaviszonyt nem
év
önkormányzati rendelet alapján
tudtak igazolni és az FHT
15-64
megvonták a támogatást
jogosultságtól elesett
fő
évesek %fő
munkanélküliek %-ában
ában
2008

40

4,667

0

0

0

0

2009

11

47

37,9

0

0

2010
2011

5
10

1,271
0,573
1,142

50
41

47,16
43,61

0
3

0
0

2012

10

1,545

27

33,33

0

0

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Ellátottak száma (fő)
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A munkanélküliek részére folyósított ellátás területén az utóbbi években több változás volt, mind a
segély elnevezésében, mind a jogosultsági feltételekben, mind pedig az ellátás összegében. A
munkájukat elvesztett személyek és a pályakezdők számára fontos támogatási forma, hiszen
sokaknak csupán ez, kiegészítve egyéb szociális juttatásokkal jelenti rövidebb-hosszabb
időtartamokban a megélhetést.
Az aktív korúak ellátásának két fajtája: a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás.
A 3.3.3. táblázat adataiból megállapítható, hogy a rendszeres szociális segélyezettek száma 2008ban volt a legmagasabb, de csupán azért, mert a munkanélküliek részére ez volt az egyetlen
támogatási forma. 2009-ben 11 fő, majd a 2010. évi 5 főre csökkenést követően a 2011. évi
felülvizsgálatok eredményeként 10 fő vált jogosulttá erre a segélytípusra. Az emelkedést főleg az
okozta, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1/2012. (I.31.) önkormányzati
rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek (gondnokság alá helyezés, 40 %-ot el nem érő
munkaerő-képesség csökkenés, súlyos mozgáskorlátozottság, pszichés megbetegedés, alkohol
vagy kábítószer függőség, mentális állapot, vagy egészségügyi állapot miatt a közfoglalkoztatásban
történő részvételük akadályozott, vagy kizárt) megfeleltek, így foglalkoztatást helyettesítő
támogatásuk a rendszeres szociális segély egyidejű megállapításával megszüntetésre került. Az
önkormányzati rendeletünk alapján megállapított rendszeres szociális segélyben részesülőknek a
családsegítő szolgálattal van együttműködési kötelezettsége. A szolgálat évente jelzi felénk
együttműködési kötelezettségük teljesítését. Az odafigyelés fontos, hiszen nem lesznek az
ellátottak magukra hagyatva, így más segítségnyújtási lehetőségről is tájékoztatást kaphatnak.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás (korábban bérpótló juttatás, majd rendelkezésre állási
támogatás) elnevezés 2011. szeptember 1-től hatályos. 2012. január 1-től hatályba lépett
módosítása szerint, a jövedelmi és együttműködési feltételek fennállása mellett csak annak
folyósítható tovább az ellátás, aki a felülvizsgálatot megelőző évben legalább 30 nap
munkaviszonyt tud igazolni. A 30 nap teljesítésére a rendes munkaviszonyon kívül a
közfoglalkoztatásban való részvétel, az egyszerűsített foglalkoztatás, a munkaerőpiaci programban
való részvétel és a legalább hat hónap időtartamú képzés is figyelembe vehető. A 30 napos
munkavégzési kötelezettség miatt a 2011. évi felülvizsgálatokat követően 3 fő ellátása került
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megszüntetésre, mivel egyik programban való részvétellel sem tudták igazolni kötelezettségük
teljesítését. Tekintettel arra, hogy a 30 napos munkaviszonyt számos érintett csak a
közfoglalkoztatás eredményeképp tudja igazolni, ezért látható, hogy a közfoglalkoztatási rendszer
működtetése nélkül még több család kerülne létfenntartást veszélyeztető helyzetbe.
Önkormányzatunkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Esélyegyenlőségi Főosztálya 289561/2012/ESELY számú határozatával fogadó szervezetként 2013. június 4-én nyilvántartásba vette,
ezzel lehetőséget teremtettünk azoknak, akik fentieket sem tudják teljesíteni, hogy közérdekű
önkéntes tevékenység végzésével jogosultságukat az aktív korúak ellátására fenntarthassák.
E lehetőségről minden érintett tájékoztatása szükséges.
A 3.3.3. táblázat adataiból látható, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
száma a 2010. évi legmagasabb 50 fő után csökkenő tendenciát mutat. Ez azt jelenti, hogy a
támogatottak nagy számban vesznek részt közfoglalkoztatásban együttműködési kötelezettségük
teljesítése érdekében. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek ellátása
évente több alkalommal is szüneteltetésre kerül az Szt. szerint.
Az aktív korúak ellátásában részesülő személyek jogosultsági feltételeként önkormányzatunk
előírta a rendezett lakókörnyezetre vonatkozó követelményt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
az ellátást kérők eleget tesznek ennek a követelménynek, hiszen ilyen okból ellátásuk
megszüntetésére nem került sor. A lakókörnyezet rendezettsége nemcsak a település, hanem az
ellátottak számára is fontos, hiszen segít abban, hogy a munkanélküliségükből következően ne
váljanak elhanyagolttá mind személyi, mind pedig környezeti vonatkozásában.
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal
rendelkezők száma
közgyógyellátási
év
igazolvánnyal
rendelkezők száma

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
év

ápolási díjban részesítettek
száma

2008

50

2008

5

2009

56

2009

6

2010

51

2010

7

2011

48

2011

7

2012

56

2012

7

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Fenti táblázatok az előző évek számait mutatják be a közgyógyellátás és ápolási díj
vonatkozásában.
A korábban ismertetett hatáskör változás miatt 2013. január 1-től a méltányossági közgyógyellátás
és méltányossági ápolási díj megállapítása maradt jegyzői hatáskörben.
A méltányossági közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított
természetbeni támogatás. E támogatási forma nagyon fontos, mivel e nélkül sokan ki sem tudnák
váltani a részükre felírt gyógyszereket. Ennek a támogatási formának a biztosításában a
háziorvossal való együttműködés a továbbiakban is fontos.
Jelenleg méltányossági ápolási díjat nem folyósítunk.
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 munkáltató
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 a
munkahelykereséssel kapcsolatos helyközi utazási költségtérítés állapítható meg az Flt. 32. §-a
szerint.
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra használt nem 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.
Rezi község lakásállományát a következő táblázat és diagramok mutatja be:

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
körülményeket
biztosító
lakások száma

ebből
elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

2008

506

5

6

0

0

0

32

0

2009

510

5

7

0

0

0

34

0

2010

514

5

7

0

0

0

34

0

2011

516

5

8

0

0

0

35

0

8

0

0

0

37

0

2012
518
5
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok
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a) bérlakás-állomány
A Képviselő-testület 13/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendeletével hatályon kívül helyezte az
önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló
többször módosított 18/2006. (XII.01.) önkormányzati rendeletét, így 2013. szeptember 1-től
kizárólag bérlakásként üzemelteti az alább felsorolt lakásokat. Az önkormányzati tulajdonú
bérlakás-állományon kívül más bérlakás nincs.
Rezi Község Önkormányzata az alább felsorolt bérlakás állománnyal rendelkezik:
Hozzá
Hozzá
HelyNagyKomforttartozó
tartozó
Lakás címe
rajzi
sága
fokozata
terület
mellékszáma
( m2)
2
(m )
épület
Rákóczi u. 36.
Iskola u. 3.
Petőfi u. 31/A.
Petőfi u. 31/B.

773
225/1.
267/1.
267/1.

komfortos
összkomfortos
összkomfortos
komfortos

86
79
54
56

964
653
1047
1047

Petőfi u. 31/C.

267/1.

komfortos

64

1047

Kossuth u. 14.
Vár u. 13.
Petőfi u. 20.

110.
142.
412.

komfortos
komfortos
komfortos

42
35
71

190
366

garázs
garázs
gazd.ép.
garázs és
gazd.ép.
garázs és
gazd.ép.
tároló
gazdasági
épület

Lakás
funkciója

orvosi lakás
fecskeház
fecskeház
fecskeház

b) szociális lakhatás
Önkormányzatunk szociális lakással nem rendelkezik, szociális lakás fenntartása nem indokolt,
mivel a községben saját tulajdonú ingatlannal rendelkeznek a lakosok.

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok
Rezi községben főleg a belterületen, de a zártkertben (szőlőhegyen) is élnek családok. Az utóbbi
években egyre kedveltebbé vált a zártkertben való lakásépítés a jobb módú családok esetén,
illetve a már meglévő gazdasági épületek lakássá történő átalakítása a szerényebb körülmények
között élők lakhatási gondjainak megoldása érdekében. Jelenleg községünkben 152 fő él a
zártkertben. A zártkertben élő idősek, szociálisan rászorultak és romák segítését, ellátását az
önkormányzat által működtetett tanyagondnoki szolgálat látja el.
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d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
3.4.2. számú táblázat - Veszélyeztetett
lakhatási helyzetek, hajléktalanság
év

Feltárt
veszélyeztetett Hajléktalanok
lakhatási
száma
helyzetek száma

2008

0

0

2009
2010
2011
2012

0
1
0
0

0
0
0
0

Forrás: önkormányzati adatok

2010-ben árverezés miatt hajléktalanná vált roma család gondjait sikerült megoldani
Önkormányzatunknak lakásbérlet keresésével és a bérelt lakás lakhatóvá tételének
segítésével.
Rezi községben öt olyan lakás van, amely elégtelen lakhatási körülményekkel jellemezhető. Ebből
az öt lakásból kettő évek óta üresen áll. A másik három lakásnál a kulturális megfelelés, valamint
az alapvető minőségi és mennyiségi elemek sem megfelelőek. A lakások tulajdonosai jövedelmi
helyzetükből adódóan nem tudnak javítani körülményeiken a részükre megállapított ellátások
ellenére sem.

d) lakhatást segítő támogatások
3.4.3. számú táblázat Támogatásban részesülők
lakásfenntartási adósságcsökkentési
év
támogatásban
támogatásban
részesítettek
részesülők száma
száma
33
0
2008

2009
2010
2011

45

0

51

0

50

0

2012

42

0

A lakásfenntartási támogatás fontos eleme a szociális rendszernek. Önkormányzatunk a lakásfenntartási
támogatás szolgáltatók felé történő utalásával biztosítja a közüzemi díjak pontos megfizetését, illetve
csökkentését. A lakásfenntartási támogatásban részesülő családok száma jelentős, szinte valamennyi
munkanélküliséggel küzdő családot érinti. A családok a részükre folyósított ellátásokból a létfenntartásukat
is nehezen tudják biztosítani, ezért e támogatási forma fontos segítséget jelent számukra.
Adósságkezelési szolgáltatást önkormányzatunk nem biztosít.
Az Önkormányzat lakáscélú helyi támogatásról szóló rendelete alapján segíteni lehet azokat a családokat,
akik új lakás építésébe fognak, illetve használt lakást vásárolnak községünkben.
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f) eladósodottság
A tapasztalatok szerint az elmúlt években folyamatosan növekszik a közüzemi szolgáltatók és a
hitelintézetek felé hátralékkal rendelkező lakosok száma. A közüzemi tartozások alapján megterhelt
ingatlanok száma kb. 15-18 db a községben, a tulajdonosok a szociális ellátórendszer tagjai. A hiteltartozás
alapján végrehajtás alá vont ingatlanok száma tudomásunk szerint 6 db. Erre vonatkozóan pontos
számadatot nem ismerünk, mert nem minden esetben kerülnek be a szociális ellátó rendszerbe, hiszen a
hiteltartozásokkal rendelkező családok jövedelmi helyzetük alapján nem mindig jogosultak az Szt. szerint
biztosítható ellátásokra. Két előrefizetős mérő felszereléséről van információnk, akiknek a lakásfenntartási
támogatást a kártyás mérőórák feltöltéséhez utaljuk.

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása
Rezi község zártkertjében 152 fő él lakóházban illetve lakóházzá átalakított gazdasági épületben. A 37
gazdasági épület átalakítást követően megfelel a komfortos illetve összkomfortos lakások minőségi
feltételeinek. A zártkertben az úthálózat megfelelő, szinte az úthálózat 90 %-a szilárd burkolatú, a többi
kavicsozott. A zártkert teljes területén kiépített az elektromos hálózat, a vízvezeték hálózat kiépítése kb. 85
%-os. A zártkerti lakások illetve lakott gazdasági épületek 100 %-ban ivóvízzel ellátottak. Szennyvízhálózat
és gázhálózat a zártkertben pályázat hiányában nem épült meg. Községünkben autóbusz közlekedés csak a
belterületen biztosított, azonban a zártkerti területrész határán a Keszthely-Sümegi összekötő út mentén
elhelyezett megállóknál a tömegközlekedés igény szerint megoldható. A zártkerti lakosok jellemzően
személygépkocsival rendelkeznek. A szerényebb körülmények között élő lakosság a tanyagondnok
segítségét veheti igénybe.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Községünkben nincsenek telepek, szegregátumok, ezért nem releváns.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
év

Felnőttek és gyermekek részére
tervezett háziorvosi szolgálatok száma

Csak felnőttek részére szervezett
háziorvosi szolgáltatások száma

házi gyermekorvosok által ellátott
szolgálatok száma

2008

1

0

0

2009

1

0

0

2010

1

0

0

2011

1

0

0

2012

1

0

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Településünkön az önkormányzati feladatok tekintetében az egészségügyi alapellátás biztosított.
Községünk betegeivel együtt Cserszegtomaj község betegeit is ellátja a vállalkozó háziorvosunk, a
hét minden napján a kihirdetett rendelési időben. A háziorvos mind a felnőtt mind pedig a
gyermekek ellátását végzi az iskolaorvosi feladatokkal együtt.
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Védőnői feladat-ellátási szerződés keretében Cserszegtomaj községet is ellátjuk, a jelenleg 1,5
álláshelyen foglalkoztatott két védőnővel.
A betegek ügyeleti ellátását a Keszthelyi Ügyelet Kht. végzi, valamint fogorvosi ellátás és a hétvégi
fogorvosi ellátás is biztosított a megkötött ellátási szerződések alapján.
A betegek szakellátása és sürgősségi ellátása a Keszthelyi Városi Kórházban biztosított.
A betegek vizsgálatokra történő szállításába szükség szerint a tanyagondnok is rendelkezésre áll.
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező
szűrésekhez) való hozzáférés
A rezi kisgyermekek a védőnői szolgálat rendelőjében az életkorúknak megfelelő kötelező
szűrővizsgálatokon részt vesznek, az egy hónapos, három hónapos, hat hónapos és egy, kettő,
három, négy, öt és hat éves státusz vizsgálatok keretében. A szűrőprogramok pl. a
pszichomotoros, mentális fejlődés vizsgálatára, látás, hallás és beszéd fejlődésre terjednek ki.
Három éves kortól ezen felül eszközös hallásvizsgálat, vérnyomásmérés és mozgásszervek
vizsgálata történik. A kiszűrt eseteket a háziorvoshoz, illetve fejlesztő pedagógushoz irányítja a
védőnő.

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A Zalaegerszegi Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján
a kisgyermekek esetleges fejlesztése a Keszthelyi Zöldmező utcai Általános Iskolában történhet,
pszichomotoros, logopédiai, szenzomotoros fejlesztés területén. A rezi óvodában és iskolában
lehetőség van gyógypedagógus és pszichopedagógus igénybevételére a problémás gyermekek
esetében. A szülők ezzel a lehetőséggel néha a védőnő és családgondozó javaslata ellenére sem
élnek, ezért fontos feladata a védőnőnek és a családgondozónak a szülők meggyőzése a
szolgáltatások igénybevételére. Az együttműködés hiánya a gyermekvédelmi gondoskodás
megindítását eredményezheti.

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Az önkormányzat által fenntartott konyha nemcsak az óvodások, az iskolások étkeztetését, hanem
a szociális étkeztetési feladatokat, a munkahelyi étkezéssel és vendégétkeztetéssel együtt látja el.
Az önkormányzat konyháján 2012-ben végzett táplálkozás egészségügyi vizsgálat ajánlásait
figyelembe vesszük az alapanyagok beszerzésénél, az étlap, az étel elkészítésénél.
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a közétkeztetésben és gyermekétkeztetésben a helyi
őstermelők által megtermelt friss alapanyagokat, zöldségeket és gyümölcsöket használjuk fel. Ezt a
programot szorgalmazni kell a jövőben és tájékoztatást kell küldeni a lakosság részére ennek a
lehetőségeknek a széleskörű elterjesztése érdekében.
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A friss alapanyagokat az önkormányzat kertjében megtermelt zöldségekkel is ki tudjuk egészíteni,
mely a takarékos gazdálkodás mellett az egészséges táplálkozás biztosítása érdekében is fontos.

e) sportprogramokhoz való hozzáférés
Rezi Község Önkormányzata Sportkoncepcióját a Képviselő-testület 33/2013. (III.25.) határozatával
jóváhagyta.
Rezi Óvoda: A sport foglalkozásokra az óvodai termekben és az óvoda udvarán van lehetőség. Az
óvoda udvarán elhelyezett játékok segítik a gyermekek mozgásfejlesztését. Az óvodában külön
tornaszoba nincs, valamennyi szükséges sportfelszerelés sajnos nem áll rendelkezésre, de az óvoda
melletti sportpályán is van lehetőség a gyermekek mozgásfejlesztésére.
Család Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola: Az új köznevelési törvény kiemelt
figyelmet szentel a rendszeres testmozgásnak. Az iskola a mindennapos testnevelést 3 testnevelés
óra, 2 óra néptánc és 2 óra tömegsport keretében biztosítja. Az iskola a kötelező tanórai
foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített testnevelés megszervezéséről. Az iskola
biztosítja az iskolai sportkör működését. Az intézmény nem rendelkezik tornateremmel, sportolási
lehetőség az iskola földszinti folyosóján, valamint az önkormányzat által fenntartott futballpályán,
kézilabdapályán van csupán. Az önkormányzat lehetőséget teremtett az iskola melletti sportpálya
területén elhelyezett asztalitenisz asztal felállításával e sportág művelésére is. Az általános
iskolában labdajáték szakkör és tömegsport működik heti 2-2 órában. Az iskolai tanulók
rendszeresen részt vesznek a Keszthely környéki települések részére szervezett diákolimpián, ahol
a tanulók szinte valamennyi sportágban pl. atlétika, asztalitenisz, futball nevezésre kerülnek. Már
az óvodában és az iskolában is folyik az utánpótlás nevelés a Bozsik program keretében intézményi
és egyesületi formában is.
Rezi Petőfi Sportkör Sportegyesület: 1957-ben alakult. 1989-ben átszerveződött, azóta új
formában működik. A helyi sportbarátok, sportot szerető családok segítségével jött létre annak
reményében, hogy a rezi fiatalokat a közösségi sporton, a futballon keresztül sikerüljön egészséges
életmódra nevelni. Az Egyesület célja olyan gyermekek és fiatalok bevonása is az egyesületi
sportba, akik az iskola és községünk perifériájára vetődve különböző csoportosulásokban keresik
hovatartozásukat. Fő cél a gyermekek és fiatalok egészségét, sportolási lehetőségét, közösségi
szellemét erősíteni.
Rezi Dance Együttes: Az együttes 2007. őszén alakult azokból az óvodásokból és iskolásokból, akik
szabadidejűk hasznos eltöltését modern tánc (jazz dance, show dance, látványtánc, klasszikus
balett) tanulással szerették volna eltölteni. Az együttesben több mint 60 gyermek táncol nemcsak
rezi, hanem környékbeli fiatalok részvételével. Az együttes elsősorban a szülők anyagi és
természetbeni támogatásával működik. Önkormányzatunknak az együttes országos versenyekre és
európai bajnokságokra való eljutásának támogatása a feladata. Feladata továbbá az együttes négy
korosztálya számára biztosítani a próbák lehetőségét megfelelő termek biztosításával. Az együttes
megyei és országos versenyeken valamint az Európa Bajnokságon is magas színvonalon képviselte
községünket. Az Európa Bajnokságon háromszor szereztek első helyezést. Aranyesővel térnek haza
a megyei és országos versenyekről, ezért Önkormányzatunk fontos célja, az együttes további
működésének támogatása.
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Szabadidő sport formái: községi szervezésű – vártúra-természetjárás; sportegyesület – sportnap
környező települések részvételével; intézmények (óvoda-iskola) – sportversenyekkel színessé tett
gyermeknap; vállalkozások illetve önszerveződő közösségek által szervezett sporttevékenységek,
asztalitenisz, sakk, kézilabda, tollaslabda.
Kiemelt figyelmet kell fordítani az egészség megőrzését célzó gyógyászati célú
sporttevékenységek megszervezésére is a lakosság teljes körében pl. gyógytorna, jógaoktatás,
stb. mely már a korábbi években intézményi keretek között működött községünkben.
A művelődési ház szervezésében minden korosztály részére a téli időszakban szervezett sakk
verseny megrendezését az önkormányzat támogatja.
Fogyatékkal élők sportja: Sajnos a lakosságunk körében is nő a valamilyen formában és mértékben
fogyatékkal élő. A fogyatékkal élők sportja többféle célt valósíthat meg: egyrészt
egészségmegőrző, egészség növelő, másrészt a társadalmi beilleszkedést elősegítő, megkönnyítő
és az életminőséget javító funkciója miatt fontos. Jelenleg településünkön a fogyatékkal élők
sportja csekély mértékű, inkább csak eseti eseményekre, kirándulásokra korlátozódik. Ezen a
területen az önkormányzatnak még további tennivalói lesznek bevonásuk érdekében a számukra
is megfelelő sporttevékenységbe.

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Községünk területén működő szociális alapszolgáltatások:
- gyermekjóléti és családsegítő szolgálat
- tanyagondnoki szolgálat
- házi segítségnyújtás
- szociális étkeztetés
- A Zalaszántó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Társulás látja el községünkben a
gyermekjóléti feladatokat és családsegítést heti két nap időtartamban. A szolgáltatást igénylők az
önkormányzat hivatali helyiségében fenntartott irodában kereshetik fel problémájukkal a
családgondozót. A családgondozó jelzőrendszert működtet, ahol havi rendszerességgel
megbeszélik a problémákat és az ebből adódó feladatokat. A feladatellátás érdekében napi
kapcsolatot tart az intézményekkel és a feladatellátásban érintettekkel.
- A tanyagondnoki szolgálat több mint 10 éve működik településünkön. Ellátási területe elsősorban
Rezi község külterületén élő lakosság életminőségének javítása, de részt vesz a község közösségi
életének szervezésében, és az önkormányzati feladatok ellátásában is. A tanyagondnok a
feladatellátás eredményességének, hatékonyságának növelése érdekében kapcsolatot tart az
Országos és Megyei Falugondnoki Hálózattal, és részt vesz a falugondnokok és tanyagondnokok
részére szervezett szakmai találkozókon, továbbképzéseken. Együttműködik a feladatellátásban
más módon résztvevő szervezetekkel, személyekkel, így Rezi Község Önkormányzata Hivatalával, a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójával, az önkormányzati konyha
élelmezésvezetőjével, a gyermekintézmények vezetőivel, a háziorvossal, a védőnővel, a
művelődésszervezővel, a Keszthelyi Munkaügyi Kirendeltséggel. A tanyagondnoki szolgálatot a
községben közzétett telefonszámon, vagy személyesen mindenki elérheti.
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- A házi segítségnyújtást jelenleg két szervezet, a Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési
Társulás által fenntartott Hévízi Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény által foglalkoztatott két
házigondozó, valamint a NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. két házigondozója
látja el megállapodás illetve ellátási szerződés alapján. Az ellátást igénylők a házigondozók felé
jelezhetik ellátási kérelmüket.
- A szociális étkeztetést az önkormányzat konyhája biztosítja munkanapokon a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló rendeletünk szerint. Az étkeztetést igénylők kérelmüket a polgármesterhez terjeszthetik be.
A szociális étkeztetést egyre több nyugdíjas illetve más jogosultság alapján rászorult veszi igénybe.
A nyugdíjasok közel harmada igényli ezt a szolgáltatási formát.

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a
szolgáltatások nyújtásakor
Hátrányos megkülönböztetésre, illetve az egyenlő bánásmód követelményének megsértésére
egyik szolgáltatás nyújtásakor sem került sor. Jelzés az Önkormányzathoz nem érkezett.

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az
egészségügyi ellátórendszer keretein belül
Gyermeküket egyedül nevelő nők magasabb összegű és többszöri pénzbeli támogatása gyermekeik
egészségügyi problémáinak megoldása érdekében.
3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
Rezi Község Önkormányzata nagyra értékeli és segíti a helyi civil közösségek szerveződését és
működését, melynek összefogása a művelődésszervező feladata a közművelődési munkaterv
szerint. A községben rendkívül változatos, színes közösségi élet zajlik köszönhetően a
művelődésszervező munkájának és a civil szerveződések aktivitásának. A közösségi élet főként a
Művelődési Házban 8373 Rezi, Arany J. u. 1. és a nemrégen felújított Laky Demeter Turistaházban
Rezi, Petőfi u. 44., valamint az önkormányzat Rezi, Rákóczi u. 4. szám alatti klubhelységében folyik.
A Művelődési Házban a helyi szervezetek alkotásaiból évente több alkalommal kiállítást rendezünk
pl. Alkotótábor, Alkotókör, Iskola ikonkiállítása, Festőnapok záró kiállítása. Több vendégművész
alkotásainak kiállításához is helyet adunk.
A község közösségi életében a falu minden apraja-nagyja érdeklődése szerint részt vesz, mely
segíti a korcsoportok közötti jó kapcsolat kialakítását, az együtt gondolkodást és nem utolsósorban
a kellemes és hasznos időtöltést.
Rezi községben a következő szervezetek működnek, akik az alaptevékenységükön felül a következő
rendezvények fő szervezői:
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- Rezi Község Önkormányzata Rezi, Kossuth u. 35.
Szüreti fesztivál, Rizlingország Ünnepe, Hősök Napja, Alkotótábor, Március 15-i és Október
23-i ünnepség, Községi Karácsonyi Ünnepség, Rezi Festőnapok
- Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Rezi, Iskola u. 2.
Magyar Kultúra Napja, Mihály napi vásár, Márton napi rétessütés, Roráte
- Iskola Szülői Munkaközössége Rezi, Iskola u. 2.
Szent Márton nap a falu közössége számára, Szent Miklós Ünnepe, Farsang, Gyermeknap
- Rezi Óvoda Rezi, Iskola u. 2.
Községi Anyák Napi Ünnepség, Óvodai Télapó és Gyermeknap
- Rezi Várbarátok Köre Egyesület Rezi, Arany J. u. 1.
Vártúra, Vártábor, Holdfénytúra, Hagyományos disznóvágás,
- Rezi Polgárőr Egyesület Rezi, Kossuth u. 35.
Környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági tábor, Föld Napja
- Rezi Petőfi Sportkör és Sportegyesület Rezi, Iskola u. 4.
Sportnap
- Rezi Ifjúsági Egyesület Rezi, Arany J. u. 1.
Karácsonyi forgatag, Rezidance Táncegyüttes műsoros táncbemutatói, Tánctábor,
Sakkverseny, Asztalitenisz bajnokság
- Szőlészeti, Borászati, Hagyományőrző, Turisztikai és Kulturális Egyesület Rezi, Kossuth u. 35.
Márton napi újbor bemutató a szőlősgazdákkal, Vince-napi pincejárás, Szent György napi
ünnepség és borverseny,
- Rezi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Rezi, Arany J. u. 1.
Szent Flórián nap
- Rezi Hagyományőrzők Rezi, Petőfi u. 44.
Hagyományőrzés vidám jelenetekkel, komédiákkal
- Nyugdíjas Klub Rezi, Rákóczi u. 4.
Doni Áttörés Napja
- Rezi Baráti Dalkör Rezi, Petőfi u. 44.
Kórustalálkozó
- Vöröskereszt helyi szervezete
Idősek napja
- Alkotókör Rezi, Petőfi u. 44.
Húshagyókeddi fánkparti, Kézműves kiállítás, Karácsonyi vásár
A „Rezi Kikiáltó” évente két alkalommal jelenik meg Húsvétkor és Karácsonykor, mellyel a
közérdekű hírek mellett a község életéről valamint az ünnepekkel kapcsolatos hagyományokról
tájékoztatjuk a lakosságot.
A Rezi TV lehetőséget teremt a lakosság széleskörű tájékoztatására mind a közérdekű információk,
mind pedig a közösségi élet eseményeiről.

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
Községünkben nem mondható el, hogy etnikai konfliktus soha nem fordult és fordul elő, azonban
nagy eredmény, hogy sikerül ezeket számszakilag visszaszorítani és a helyzeteket megfelelő
módon kezelni. A konfliktusok elsősorban a szomszédok között fordulnak elő, ahol az egyéb
problémák pl. közös udvar, ebtartás, hangoskodás kiváltják az etnikai konfliktushelyzeteket.
Szerencse, hogy ezeket a helyzeteket nem kíséri tettlegesség, megmaradnak a veszekedések
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határán belül. Több ízben fordul elő a roma lakosság között perpatvar, mint a roma és a nem roma
származású között. Néhány esetben azonban a körzeti megbízott segítségét is kellett kérni
perlekedők lecsitítására.

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
A Zalaszántói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat több ízben szervez ruhabörzét, ahol a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Keszthelyi Kirendeltsége által biztosított ruhák, játékok és más
használati tárgyak cserélhetnek gazdát. A felajánlott használt bútorok, szőnyegek is eljutnak
segítségével a rászorulókhoz. Élelmiszer alapanyagok, és készételek eljuttatásában is
közreműködik. A védőnő szintén segít a gyermekes családokon a felajánlott kinőtt babaruhák
továbbításával és börze szervezésével.
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
Településünkön roma nemzetiségi önkormányzat nem működik.

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

fejlesztési lehetőségek

magas a tartós munkanélküliek, a nők és a
pályakezdők aránya
kevés a családi önellátó gazdálkodás a
munkanélküliek körében

közfoglalkoztatás során nagyobb figyelmet kell
fordítani e célcsoportokra
az önellátó vagy részben önellátó családi
gazdálkodások kialakításának segítése,
helyi piac kialakítása
fel kell mérni a felnőttoktatásra vonatkozó
igényeket és igény esetén az oktatás
megszervezését a Munkaügyi Központ
közreműködésével szorgalmazni kell
egyeztetés a VOLÁN vállalattal
őstermelők figyelemfelhívása a helyi konyhára
történő értékesítésre

felnőttoktatás hiánya

késői buszjárat hiánya a munkába járás érdekében
közétkeztetés során még mindig kevés a helyi
termények felhasználása
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
Népesség aránya korcsoportok szerint
Év
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.

0-5 éves
57
56
57
57
57
63
69
64
56
63

6-17 éves
195
197
202
200
198
179
163
148
147
145

18-54 éves
655
607
613
653
671
659
665
670
658
661

55-felett
232
280
282
301
322
335
356
365
382
385

Lakosság összesen
1139
1140
1154
1211
1248
1236
1253
1247
1243
1254

Az elmúlt évek adatait elemezve azt látjuk, hogy a gyermeklétszám viszonylag stabil, ami az utóbbi
évek beköltözéseinek, főleg pedig a 2012. évi magasabb születés számnak köszönhető. A 0-5
évesek száma az előző évihez képest 7 fővel emelkedett, a 6-17 éves korosztály száma viszont
ismét 2 fővel csökkent 2012-ben. Megfigyelhető az is, hogy a 6-17 évesek aránya a 2005. évi
legmagasabb 202 fős létszám óta továbbra is folyamatosan csökken, ez nagyon fájó tendencia. A
18-54 korosztály száma viszonylag stabil, a 2003-2012. 10 éves időtartamát tekintve 6 fővel
emelkedett. Viszont a táblázatból kitűnik az is, hogy az 55 év feletti korosztály létszáma
folyamatosan emelkedik.
A negatív irányú tendencia megállításának lehetséges útja, ha a még mindig magas létszámú 18-54
éves korosztály helyben marad, - közülük is elsősorban a 18-38 év közötti szülőképes korú fiatalok
-, aminek feltétele, hogy a település különböző kedvezmények nyújtásával, jelenleginél még
nagyobb mértékben segítse a fiatalok lakáshoz jutását; bővüljenek a gyermekintézményeink
szolgáltatásai, azaz a fiatalok részére váljon vonzóvá a település. Csak ezen együttes hatások
lesznek képesek hatni a fiatalok helyben maradására, a családalapításra, a minél több gyermek
vállalására.

4.1.1. A veszélyeztetett és védelembe vett hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek

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 védelmének törvényben megállapított rendszere azt a cél szolgálja, hogy az állam, a
helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, továbbá a
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel
nyújtsanak segítséget a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a
szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének
megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról.
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4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

védelembe
vett 18 év
alattiak száma

Megszűntetett
esetek száma a 18
év alatti
védelembe vettek
közül

veszélyeztetett
kiskorú gyermekek
száma

2008

1

0

18

2009

7

0

18

2010

11

7

19

2011

1

1

10

2012

0

6

13

év

Községünkben élő veszélyeztetett helyzetű
gyermekek száma a 2008-2010. évi nagyon
magas számot követően csökkent.
A 2009. és 2010. évi rendkívül magas
védelembe vételi számot az eredményezte,
hogy egy sok gyermekes család valamennyi
gyermekét védelembe kellett venni védőnői
jelzésre,
valamint
a
középiskolások
tankötelezettség
megszegéséből
adódó
védelembe vételekre került sor nagyobb
számban.

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

év

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek száma

Ebből tartósan beteg
fogyatékos gyermekek
száma

Kiegészítő
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek száma

Ebből tartósan beteg
fogyatékos gyermekek
száma

Rendkívüli
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek száma

2008

77

3

0

0

23

2009

87

3

0

0

28

2010
2011

97
74

4
4

0
0

0
0

10
21

2012

80

8

0

0

17

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult
- a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
- az évi két alkalommal biztosított természetbeni támogatásnak (Erzsébet utalvány),
- a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek
az igénybevételére.
2006. január 1-jétől a jegyző annak a gyermeknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultságát állapítja meg, akinek a családja jövedelmi viszonyai megfelelnek a Gyvt. 19. § (2)
bekezdésben foglaltaknak, és a kedvezmény megállapítását kizáró vagyonnal nem rendelkeznek.
2012. december 31-én 80 gyermek volt jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre,
melyből nyolc gyermek tartósan beteg. Sajnos a gyermekekre való odafigyelés az egészségügyi
területén is nagyon fontos, mivel egyre több tartósan beteg gyermeket tartunk nyilván.
A 2012. december hó folyamán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített családok
száma a gyermekek száma szerint:
Megnevezés
C s a l á d o k száma
Ebből: egyedülálló szülő

1

2

7
3

15
8

3
4 vagy 5
Gyermekes családok száma
7
1
4
1

6 vagy annál több
3
0

35

Megfigyelhető, hogy a munkanélküliséggel mennyire összefügg a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek száma. 2010. évben volt a legmagasabb számú munkanélküli a
településünkön, így ebben az évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek száma is kiugróan
magasra emelkedett.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak között fontos figyelmet érdemelnek az egyedülálló
szülők, akiknek a száma a családok széthullásával nagyon magas településünkön is. Az egyedülálló szülőkre
való odafigyelés, anyagi és lelki-mentális támogatásuk nagyon fontos, hogy minél biztonságosabb,
szeretetteljes otthont tudjanak biztosítani a gyermekeik számára. Fontos a családgondozó odafigyelése
minden területen a gyermekeiket egyedül nevelő szülőkre.

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást azok a családok vehetik igénybe, akik időszakosan
létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe kerülnek, megélhetési gondokkal küzdenek, vagy olyan
váratlan többletkiadásuk jelentkezik, amelyet önerőből megoldani nem tudnak.
2012-ben 17 gyermeket részesítettünk rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, összesen
172.000,- Ft összegben. A szülők leggyakrabban tanévkezdéskor a ruházat, taneszköz
beszerzéséhez kérik a segítséget, de iskolai kirándulás költségeihez is hozzájárultunk. Sajnos egyre
több esetben válik szükségessé a gyermek egészségének megőrzése illetve gyógyításuk esetén a
segélyezés. A szülők nem tudják megvásárolni a gyermekük szemüvegét, a gyógyszereket valamint
a kórházi kivizsgálásukhoz és kezelésükhöz szükséges egyéb költségeket pl. ruházat, utazási
költségek nem tudják alacsony jövedelmükből finanszírozni.
Rendszeres nevelési segély állapítható meg a gyermekeit egyedül nevelő, a három vagy több
gyermeket, illetve egészségileg károsodott gyermeket nevelő szülők esetében, ha az egy főre jutó
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg. A rendszeres
nevelési segély legfeljebb egy évre állapítható meg, havi összege 3000-5000 Ft lehet.
2012. évben egészségileg károsodott gyermek részére nem kérték a támogatás megállapítását.
Önkormányzatunknak fontos a szociálisan nehéz körülmények között élő családok karácsonyi
támogatása. A gyermekes családok részére a gyermekek számának, korának és egészségi
állapotának ismeretében megfelelő élelmiszer csomagot biztosítunk.
d) kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma

Ingyenes étkezésben
résztvevők száma
iskola 1-8. évfolyam

50 százalékos
mértékű
kedvezményes
étkezésre jogosultak
száma 1-13.
évfolyam

Ingyenes tankönyvellátásban
részesülők száma

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők száma

Nyári étkeztetésben
részesülők száma

10

23

11

49

0

25

2009

8

26

6

48

4

29

2010

13

28

7

42

6

27

2011

15

28

7

40

7

38

9

51

6

0

év

Ingyenes
étkezésben
résztvevők száma
óvoda

2008

2012
15
42
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
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A gyermekek egészséges fejlődésének egyik alapvető feltétele az egészséges étkezés. A
munkanélküliséggel küzdő családokban az anyagiak miatt, sőt a nagyon sok munkát vállaló
szülőknél is megfigyelhető, hogy időhiány miatt gyermekeik részére nem tudnak naponta friss és
megfelelő egészséges táplálékot (főtt ételt) biztosítani. Mindezek miatt nagyon nagy a jelentősége
a gyermekek egészséges intézményi étkeztetésének. Mind a Rezi Óvodában, mind pedig a Család
Általános Iskolában a gyermekek étkeztetésének feltételei adottak. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül mind az óvodában, mind pedig az iskolában ingyenes étkeztetésben
részesülnek. Egyéb feltételek szerint az 50 %-os kedvezményt intézményeinkben biztosítjuk.
Óvodáztatási támogatást 2012-ig annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermeknek a szülője részére lehet megállapítani, aki a három-, illetve négyéves gyermekét
beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll. Az óvodáztatási támogatás
folyósítása évente két alkalommal történik június és december hónapban. 2012. évben 6 gyermek
részére állapítottunk meg támogatást összesen 100.000 Ft összegben.
A normatív ingyenes tankönyvellátáson felül önkormányzatunk minden helyi általános iskolában
tanuló gyermeknek ingyenesen biztosítja a tankönyveket.

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
4.1.4. számú táblázat – Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma

év

Magyar
állampolgársággal
nem rendelkező
óvodások száma (fő)

Ebből
hátrányos
helyzetű (fő)

Magyar
állampolgársággal nem
rendelkező általános
iskolások száma (fő)

Ebből
hátrányos
helyzetű (fő)

Magyar állampolgársággal
nem rendelkező, 18 év alatti
középiskolások száma (fő)

Ebből
hátrányos
helyzetű (fő)

2008

0

0

1

0

0

0

2009

0

0

1

0

0

0

2010

0

0

1

0

0

0

2011

0

0

1

0

0

0

2012

2

1

5

4

1

1

A Rezi Óvodába és Család Általános Iskolába íratott gyermekek közül csak 1 nem magyar anyanyelvű tanuló,
akit a szülei kimondottan nyelvtanulás érdekében írattak be az oktatási intézménybe.
A többi gyermek Romániából településünkre költöző család gyermeke, akiknél az óvodába, illetve az
iskolába való beilleszkedés az anyanyelv miatt nem okozott problémát.
A rászoruló családok részére a szükséges szociális és gyermekvédelmi gondoskodást biztosítottuk.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Rezi községben szegregált, telepszerű lakókörnyezet nincs, ezért nem releváns.
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4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott
ellátott, betöltetlen státuszok)
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

év

védőnői álláshelyek
száma

Egy védőnőre jutó
gyermekek száma

2008

1

256

2009

1

253

2010

2

138

2011

2

132

2012

2

130

Forrás: önkormányzati adatgyűjtés

Rezi Község Önkormányzata és Cserszegtomaj Község
Önkormányzata a védőnői szolgálat működésére
vonatkozó korábbi megállapodását 2013. májusában
felülvizsgálta, és új feladatellátási megállapodást kötött,
mely szerint Rezi Község Önkormányzata látja el a
továbbiakban is Cserszegtomaj község területén a védőnői
feladatokat. A két településen már 2010-ben két védőnői
körzet kialakítására került sor, melyet a védőnői
körzethatárokról szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati
rendelet szabályoz.
Az 1. számú védőnői körzethez tartozik (teljes munkaidős
védőnő)
- Rezi község teljes illetékességi területe,
- Cserszegtomaj község illetékességi területének fele
(Tomaji településrész)
- Reziben működő Család Általános Iskola és a
- Cserszegtomajon működő Szabó István Általános iskola.
A 2. számú védőnői körzethez tartozik (részmunkaidős
védőnő)
- Cserszegtomaj község illetékességi területének fele
(Cserszegi településrész)
A feladatellátásra 1 teljes munkaidős és 1 részmunkaidős
védőnő foglalkoztatására került sor 2010. évtől kezdődően
a két településen – főleg Cserszegtomaj községben - élő
magas gyermeklétszámra tekintettel. A 4.3.1. táblázat
adatai átlaglétszámok, melyeket szükséges pontosítani a
következő táblázat adatai szerint:

0-12 hó
1. számú védőnői körzet
2008.
38
2009.
27
2010.
28
2011.
21
2012.
28
2. számú védőnői körzet
2010.
15
2011.
10
2012.
15
A táblázat a védőnők által szolgáltatott adatokat tartalmazza.

12-36 hó

3-6 év

Iskola

72
73
64
50
48

146
153
90
98
91

89 Rezi + 144 Cs.tomaj
81 Rezi + 151 Cs.tomaj
75 Rezi + 161 Cs.tomaj
70 Rezi + 157 Cs.tomaj
78 Rezi + 162 Cs.tomaj

30
37
28

48
49
51

0
0
0

A védőnői tanácsadó helyiségek címe és rendelési idők:
8373 Rezi, Vár u. 9.
csütörtökön:
8-10 óra között védőnői fogadóóra,
hétfő:
11-órától szükség szerint védőnői tanácsadás
egyeztetés szerint: iskolai szűrések, tisztasági vizsgálatok és oltások lebonyolítására heti 1 nap
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8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17.
szerda:
8,30-10,30 óra között védőnői fogadóóra
hétfő:
8,30-11,30 óra között védőnői fogadóóra 2. számú védőnői körzet részére
szerda:
11-órától szükség szerint védőnői tanácsadás

A védőnői tanácsadó helyiségekben mindkét településen a jogszabályban írt felszerelések
teljeskörűen rendelkezésre állnak a gyermekek ellátása, szűrése érdekében.
A védőnői munka további részét a család és gyermeklátogatások teszik ki, ahol a családban történő
szülői gondoskodás, valamint a gyermekek megfelelő fejlődésének ellenőrzésére és a
kisgyermekek fejlődését szolgáló tanácsadásra kerül sor.

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
Rezi Község Önkormányzata a háziorvossal kötött feladatellátási szerződés keretében láttatja el a
háziorvosi és házi gyermekorvosi feladatokat.
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 házi orvos által ellátott gyerekek
száma

2008

0

1493

0

180

2009

0

1498

0

157

2010

0

1506

0

150

2011

0

1509

0

139

2012

0

1517

0

127

Forrás: háziorvos által szolgáltatott adatok

Rezi és Cserszegtomaj községek betegei egy háziorvosi körzethez tartoznak. A háziorvos ellátja
községben élő gyermekeket is. A lakosság egy része orvosválasztási jogával élve más háziorvoshoz
illetve más gyermekorvoshoz jelentkezett át, a számadatokról pontos információ nem áll
rendelkezésre.
A háziorvos rendelési ideje:
Rezi
Cserszegtomaj

Hétfő
8-11
-

Kedd
8-10
10-12

Szerda
15,30-17
17-18

Csütörtök
8-10
10-12

Péntek
8-11

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
3.6. c) pontban ismertetve.
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d) gyermekjóléti alapellátás
Rezi Község Önkormányzata a gyermekjóléti alapellátási feladatait az 58/2013. (V.27.) Képviselőtestületi határozattal jóváhagyott új Társulási Megállapodás megkötésével - a korábbi évek
gyakorlata szerint - a Zalaszántói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás keretében látja
el.
A Gyermekjóléti Szolgálat olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében
alaptevékenységként gyermekjóléti szolgáltatást nyújt. A jogszabályi elvárásoknak megfelelően a
gyermekjóléti szolgáltatást a településünk lakossága számára igyekszünk, a lehető legjobban és
legkönnyebben elérhetővé tenni. Ennek érdekében a családgondozó hetente két alkalommal,
kedden és csütörtökön ügyfélfogadást tart a településen. A fogadóórákon a kliensek szívesen
keresik fel a családgondozót, bizalmasan elmondják problémáikat, kérik a segítségét. A
családgondozóval való kapcsolat felvételi lehetősége és elérhetősége folyamatos az intézmény
által biztosított mobiltelefonon keresztül is. Sokan élnek a visszahívós „sms” lehetőségével,
sokszor már megszokásból is. Munkaidőben elérhetőek, sürgős esetjelzést követően azonnal a
helyszínre tudnak menni, mert munkájukat saját gépkocsival látják el. A központi iroda
vezetékes és mobiltelefonja is elérhető, az ügyintézéshez való segítségnyújtáshoz ez is
elengedhetetlen.
A tavalyi évben a településen a szolgálat által biztosítva, az óvodában és az iskolában
pszichopedagógus is végezte munkáját.
A Gyermekjóléti Szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési –
oktatási intézményekkel illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat
végez. Tevékenysége körében folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek
szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, valamint feladatai közé tartozik a gyermekek testi, lelki
egészségének, családban történő nevelésének elősegítése.
A családgondozás tervezett módon határidő megállapításával történik. A családgondozó a
gondozás megkezdésekor rögzíti a gyermek és szülő személyi adatait, továbbá helyzetértékelést
készít. A családgondozónak az alapellátás során kísérletet kell tennie arra, hogy megnyerje a
gyermek, illetve a szülő együttműködését, kivéve, ha elháríthatatlan akadály vagy sürgős szükség
áll fenn.
A Gyermekjóléti Szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint 2012. évben
Megnevezés

gyermekek száma

Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.)

11

Gyermeknevelési

16

Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség

6

Magatartászavar, teljesítményzavar

8

Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülő-gyermek közti)

4

Szülők vagy család életvitele

16

Szülői elhanyagolás

-

Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki)

-

Fogyatékosság, retardáció

-

Szenvedélybetegségek

-

Összesen

61

40

A településen a veszélyeztetettségi tényezők az általuk gondozott gyermekeknél, családoknál nem
önmagukban jelentek meg, hanem halmozottan fordultak elő. A legjellemzőbb problémák az
anyagi helyzettel, a gyermekneveléssel, a szülők, család életvitelével kapcsolatosak voltak, illetve a
gyermek magatartászavara, teljesítményzavara, ezen belül előfordult az iskolai igazolatlan
hiányzások magas száma, illetve az iskolába való beilleszkedési nehézségek is.
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére irányuló családgondozás körében a Gyermekjóléti
Szolgálat családgondozója személyes segítő kapcsolat keretében:
- támogatja a gyermeket az őt veszélyeztető körülmények elhárításában személyisége kedvező
irányú fejlődésében,
- segíti a szülőket a gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, a családban jelentkező
működési zavarok megszüntetésében,
- kezdeményezi és a gyermeknek nyújtott gyermekjóléti ellátásokkal összehangolja a szülők és más
hozzátartozók részére a szociális alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást.
A családgondozó az eset összes körülményeinek feltárása után mérlegeli, hogy a kialakult
veszélyeztetettség megszüntethető – e, az önként igénybe vehető alapellátásokkal vagy a
gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó, illetve egyéb hatósági intézkedés
kezdeményezésére van – e szükség.
Az iskolában és óvodában is gyermekvédelmi felelős segíti a hátrányos illetve rászoruló gyermekek
és családok életét, akikkel együttműködve havi rendszerességgel a Gyermekjóléti Szolgálat a
jegyző, a rendőrség, a védőnő, a művelődésszervező bevonásával közös egyeztető megbeszélést
tartanak a prevenció és a hatékony esetkezelés érdekében.
Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rezi Község Ifjúsági Koncepcióját a 86/2009.
(X.26.) számú határozatával fogadta el, melynek elvei és céljai a mai napig érvényesek.
„A koncepció célja, hogy a község megfelelő környezeti feltételeket jelentsen a felnövekvő
korosztály számára, ahol otthonosan érezhetik magukat, vagyis ahol kiszámíthatóak az
életviszonyaik, ahol problémák esetén szakértő segítséget találhatnak azok megoldásához, és ahol
felkészülhetnek a felelősen élő és cselekvő magyar állampolgárként és Európai Uniós polgárként
való felnőtt életükre.”
Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2008. (III.31.) számú határozatával fogadta el
Rezi Község Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját.
Az elmúlt években a rendőrség egyre nagyobb hangsúlyt fektetett a bűnmegelőzésre. Ezen belül az
ifjúságvédelemmel kapcsolatban a prevenciós célzattal folytatott felvilágosító, ismeretterjesztő
tevékenység kapott külön prioritást. Ennek egyik jó példája volt, hogy az általános iskolában
drogprevenciós és egészségmegőrző előadássorozatot tartottak a gyermekek életkorának
megfelelően. Az előadásokon figyelemfelkeltő módszerekkel ismertették a gyerekekkel az alkohol,
a drog, a bűnözővé, illetve áldozattá válás legfőbb kockázatait.
Ugyancsak a prevenciót szolgálják a különböző ismeretterjesztő füzetek, kiadványok, amelyek az
iskolában, az orvosi rendelőben és a gyógyszertárban is megtalálhatók.
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e) gyermekvédelem

Az 1997. évi XXXI. törvény alapján ellátott gyermekvédelmi feladatok a 4.1.1. pontban kerültek
ismertetésre.
2013. január 1-től e feladatok a Keszthelyi Járási Hivatal hatáskörébe tartoznak.

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások

A polgármester a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 2/2012. (I.31.) önkormányzati rendelet
alapján azonnal rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására jogosult.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság alapjául szolgáló létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen:
a) valamely családtag tartós betegsége,
b) munkanélkülisége miatt bekövetkezett jövedelemcsökkenés,
c) elemi kár miatt bekövetkezett rendkívüli kiadás,
d) szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, vagy
e) a nevelésbe vett gyermek családba való visszakerülésének elősegítése.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 20 %-ánál kevesebb, és a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 50 %-ánál
magasabb nem lehet.
A támogatást megítélő határozat indokolt esetben azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható.

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
3.6. e) pontban a gyermekek egészségfejlesztési illetve sportolási lehetőségei részletesen ismertetésre
kerültek az óvoda és iskola címszó alatt.

Rezi Község Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyermekek szabadidejének hasznos
eltöltését segítő szabadidős és szünidős programokat szervezzen mind a Művelődési Ház, mind a
Család Általános Iskola, mind pedig a civil szervezetek közreműködésével. A nyári táborszervezés
évek óta zajlik. E programban a 2013. évi legfrissebb tábori adatok kerülnek ismertetésre:
Erzsébet tábor
2013. tavaszán lehetett pályázni az Erzsébet táborokra, melyek közül a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány „Igazolt
hiányzás” pályázatát választotta az iskola. Ez a pályázat oktatási intézmények 10 fős iskolai csoportjai számára került
kiírásra, ahol 10-10 fő tanuló vehetett részt, a csoport tagjai 3-8. osztályos tanulók voltak.
Helikon tábor
A tábor a Festetics kastély pályázatának keretében ingyenesen hozzáférhetővé vált a gyermekeink számára, a kíséretet
kellett biztosítani, a részvétel költséget nem igényelt. A tanulók létszáma sajnos csak 6 fő volt, mivel többek között két
táborral is ütközött. A tanulók mindegyike hátrányos-, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek volt. Két héten
át sajátították el a gyerekek a nemezelés fortélyait. Az elkészült munkákból kiállítást rendeztek a kastélyban.

42

Alkotótábor
A táborban részt vevő gyermekek száma ismét nagyon magas volt. Közel 30-an jelentkeztek az egy hetes programra
(közülük 5 volt a hátrányos helyzetű), melynek elsődleges célja a népművészet és a természetesség megjelenítése az
alkotásokban. A népiességben rejlő lehetőségek minél szélesebb körű kiaknázása volt a cél.
Közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és túra tábor
Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2013-as évben is sikeresen zajlott le a július hónapban megrendezett
közlekedésbiztonsági tábor Reziben, mely már hagyományosan kerül megrendezésre minden évben 2009 óta.
A Zala Megyei Polgárőr Szövetség által támogatott és a Rezi Községi Polgárőr Egyesület által már évek óta
megszervezett tábor idén is nagy népszerűségnek örvendett a polgárőr szülők gyerekeinek körében. A tábornak a
tavalyi évhez hasonlóan idén is a Laky Demeter Turistaház adott otthont a helyi iskolával egyetemben. A nappali
programokhoz, ahogy az előző években is, rezi gyermekek is csatlakoztak, akik 15-en voltak. Ebből 8 gyermek költségét
a támogatás fedezte, a többieknek 2.500,- Ft-ba került az egy hetes nappali tartózkodás programokkal, felügyelettel
és többszöri étkezéssel. Közülük 10-en hátrányos helyzetű családok gyermekei voltak.
Az eddigi évekhez hasonlóan a gyerekek a hét során szakemberek közreműködésével környezetvédelmi,
közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési ismeretekhez jutottak, melyről a tábor végeztével számot is adtak. A tábor
vezetéséért egy helyi pedagógus, egy tűzoltó és egy rendőr volt a felelős. A programokat próbáltuk minél színesebbé,
változatosabbá tenni, hisz voltak olyan gyerekek akik már az előző években is eljöttek hozzánk és újra nagy
lelkesedéssel vettek részt a táborban.
Hittan-tábor
A hévízi és rezi egyházközség hittanosai (45 fő) 2013. július 1-5-ig Reziben közös hittantáborban vettek részt. A tábor a
gyermekek részére ingyenes volt. A rezi gyermekek 20-an voltak, közülük több mint fele hátrányos helyzetű családok
gyermeke volt. Nagyon gazdag, élmény dús programokat szerveztek.
Rezi Vártábor
Nyár közepén, most már XVII. alkalommal rendeztük meg a hagyományos nomád Vártábort a rezi Vár falainak
tövében, ahol ismét egy nagyszerű hetet tölthettek el a gyermekek nomád körülmények között. Az idei évben a sok
nyári táborozási lehetőség miatt lényegesen kevesebben, 22-en költöztek be a Várkertben felállított sátrakba, közülük
10-en hátrányos helyzetű szülők gyermekeként. A részvételi díj egy pályázatnak köszönhetően nagyon kedvező volt,
7.000,- Ft-ba került az egy hét napi 5-szöri étkezéssel, programokkal. A hátrányos helyzetűek ettől kevesebbet, 3.000,Ft-ot fizettek.

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A gyermekétkeztetés adatait a 4.1 d) pontban szereplő 4.1.3. számú táblázat tartalmazza. Rezi Község
Önkormányzata intézményeiben a gyermekétkeztetés biztosított, melyet minden esetben a Gyvt.
vonatkozó rendelkezései szerint nyújtunk. A gyermekétkeztetés vizsgálatára nincs szükség.
Hétvégi gyermekétkeztetést nem tudunk biztosítani önkormányzatunk anyagi helyzete és a jelenlegi
normatív finanszírozás miatt, mely csak az óvodai ellátási illetve iskolai tanítási napokra számolható el.
Szünidei étkeztetés az előző pontban ismertetett nyári táborok keretében a résztvevők részére minden
esetben biztosított volt.
Az ingyenes tankönyvellátás adatait szintén a 4.1.3. táblázat és az ezzel kapcsolatos elemzés tartalmazza.

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatban jelzés
nem érkezett, ezért nem releváns.
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j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül

4.3. f) pontban ismertetésre került a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendszere, melyen
kívül rendszeres nevelési segélyt is igényelhet
a) a gyermekeit egyedül nevelő
b) a három vagy több gyermeket, illetve
c) egészségileg károsodott gyermeket nevelő szülők
ha az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg.
A rendszeres nevelési segély legfeljebb egy évre állapítható meg, havi összege 3000-5000,- Ft-os
összegben a 18. életévét be nem töltött vagy 25. életévét be nem töltött, nappali tagozatos tanulói
jogviszonyban álló iskolalátogatási igazolvánnyal rendelkező tanuló, hallgató után is.

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

Az óvoda telephelyeinek száma

1

Hány településről járnak be a gyermekek

1

Óvodai férőhelyek száma

30

Óvodai csoportok száma

1

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

6,30 h-tól -18 h-ig
3 hét

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()
Fő

Hiányzó
létszám

Óvodapedagógusok száma
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma

2
2

0
0

Gyógypedagógusok létszáma

0

0

Dajka/gondozónő

1

0

1

0

Személyi feltételek

Kisegítő személyzet
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Rezi Község Önkormányzata 94/2011.
(XI.21.) Képviselő-testületi határozattal
döntött
arról,
hogy
az
addig
Cserszegtomaj
és
Vindornyafok
Önkormányzatával társulásban működtetett óvodát 2012. szeptember 1-től önálló
intézményként működteti tovább.
2012. szeptember 1-től az óvodai
férőhelyek száma az 1 csoportos óvodára
vonatkozó előírások szerint 30 fő lett.

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.

év

3-6 éves korú
gyermekek
száma

óvodai
gyermekcsoportok
száma

óvodai férőhelyek
száma

óvodai feladatellátási helyek száma

óvodába beírt
gyermekek száma

óvodai
gyógypedagógiai
csoportok száma

2008

42

2

50

1

32

0

2009

40

2

50

1

22

0

2010

44

1

50

1

27

0

2011

40

1

50

1

26

0

2012

39

1

30

1

26

0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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Fenti táblázat adataiból látható, hogy az óvodáskorú gyermekek egy részét nem a rezi
intézménybe íratják. Az óvodai férőhelyszám elég a jelentkező óvodai felvételek kielégítésére,
ezért felvételi kérelmet elutasítani nem kellett. Fontos feladata az intézményvezetőnek az óvoda
vonzóvá tétele valamennyi óvodáskorú gyermeket nevelő szülő részére, a beíratások számának
növelése érdekében.
4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 2012.
2012-2013. év

3 éves

4 éves

5 éves

6 éves

7 éves

Összesen

Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma

5

6

10

5

0

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

4

6

2

0

2

1

1

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 létszáma
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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0

4

Az óvoda statisztikai adatai szerint az óvodáskorú gyermekek rendszeresen járnak az intézménybe,
a hiányzások száma nem magas. Az óvodában a gyermeklétszámhoz képest magas a hátrányos és
halmozottan hátrányos gyermekek száma, ezért a velük való foglalkozásokra, fejlesztésekre a
továbbiakban is nagy figyelmet kell fordítani az iskolába való zavartalan átmenet érdekében. A
Képviselő-testület 72/2012. (VIII.27.) Képviselő-testületi határozatával fogadta el a Rezi Óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzatát, Nevelési Programját, Intézményi Minőségirányítási
Programját, Házirendjét valamint az Önkormányzat és az Óvoda közötti együttműködési
megállapodást. Az intézmény alapdokumentumaiban megfogalmazott nevelési elveknek a
mindennapi munkában érvényesülni kell.

beíratott
hátrányos
helyzetű
gyermekek
létszáma

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

1
óvodai
15
0
csoport
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

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

4

0

2

6

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma
Általános iskola 1-4
évfolyamon tanulók
száma

Általános iskola 5-8
évfolyamon tanulók
száma

általános iskolások
száma

fő

fő

fő

fő

%

2010/2011

32

43

75

26

34,7%

2011/2012

31

40

71

9

12,7%

2012/2013

34

44

78

32

41,0%

tanév

napközis tanulók száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
28/2009. (III.20.) határozatával döntött arról,
hogy az addig részben önálló Család Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskoláját – a
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus –
Magyarországi Orthodox Exarchátus (székhelye:
1015 Budapest, Toldy u. 60.) fenntartásába adja
a nyolc osztályos intézményünk megtartása
érdekében.

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai
általános iskolai osztályok száma a gyógypedagógiai
oktatásban

általános iskolai osztályok száma
tanév

általános iskolai
feladat-ellátási
helyek száma

1-4
évfolyamon

5-8
évfolyamon

összesen

1-4
évfolyamon

5-8 évfolyamon

összesen

db

2010/2011

4

4

8

0

0

0

1

2011/2012

4

4

8

0

0

0

1

2012/2013

4

4

8

0

0

0

1

2013/2014
4
Forrás: TeIR, KSH Tstar

4

8

0

0

0

1

4.4.9. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és
bejárás
A településen élő általános iskolás korú gyermekek
95
összlétszáma
Más településről bejáró általános iskolások létszáma

6

Más településre eljáró általános iskolások létszáma

23

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek
létszáma
Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek
létszáma

A községben élő iskoláskorú gyermekek száma
alapján megállapítható, hogy intézményünk
gyermeklétszáma lényegesen emelkedne, ha a
23 más településre eljáró gyermek a helyi
oktatásban venne részt. Fontos az óvodához
hasonlóan a szülők meggyőzése a helyi oktatási
rendszer pozitívumairól.

42
13

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi
adatok

4.4.11. számú táblázat - Iskolai személyi feltételek 2012.
Fő

Hiányzó
létszám

Nem szaktanítást végző tanító

0

0

Szaktanítást végző tanítók száma

4

0

Szaktanítást végző tanárok száma

6

0

Gyógypedagógusok létszáma

1

0

Gyermekvédelmi felelős

1

0

Iskolaorvos

1

0

Iskolapszichológus

1

0

Kisegítő személyzet

2

0

Az iskolai oktatás és nevelés személyi
feltételei biztosítottak. Az iskola helyi
esélyegyenlőségi programja tartalmazza,
hogy bővítik a pedagógusok módszertani
képzettségét, és szaktárgyi továbbképzését.

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
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8. évfolyamot eredményesen
befejezők aránya

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen
befejezettek a nappali oktatásban

tanév

8. évfolyamot eredményesen
befejezettek száma / aránya a
nappali rendszerű oktatásban
fő

%

2010/2011

11

100

2011/2012

7

100

2012/2013

11

100

120
100
80
60
40
20
0

Forrás: TeIR, KSH Tstar Forrás: Önkormányzati és
intézményfenntartói, tankerületi adatok

A Család Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola rendelkezik hatályos esélyegyenlőségi tervvel,
melynek az érvényessége 2014. június 30-ig tart. Az iskola vezetése az esélyegyenlőségi terv következő évi
felülvizsgálatáról és hatályosításáról a jogszabályokban foglaltak értelmében gondoskodni fog.
Az esélyegyenlőségi tervben megfogalmazták az egyenlő bánásmód követelményének rendszerét, melyet
érvényesíteni kell 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.
Az oktatási intézményben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói, szülői vagy más
szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése.
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4.4.13. számú táblázat – iskolai ellátás igénybevétele

Halmozottan
hátrányos
helyzetűek
létszáma

HHH tanulók
aránya az
osztály
létszámához
viszonyítva

Sajátos
nevelési
igényű
tanulók
létszáma

SNI tanulók
aránya az
osztály
létszámához
viszonyítva

SNI tanulók
számából HHH
tanulók száma

Magán-tanulók
száma

Magántanulók
száma

Létszám,
amelynek
alapján
integrációs
normatívát
igényelnek

2012-2013.
tanév

Létszám

Napközis

Bejáró

Hátrányos
helyzetűek
létszáma

HH tanulók
aránya az
osztály
létszámához
viszonyítva

1. évfolyam

8

7

1

7

88%

2

25%

0

0%

0

0

0

0

2. évfolyam

8

3

0

4

50%

2

25%

0

0%

0

0

0

0

3. évfolyam

4

1

0

1

25%

0

0%

0

0%

0

0

0

0

4. évfolyam

14

8

1

7

50%

4

29%

1

7%

0

0

0

1

5. évfolyam

8

0

0

6

75%

0

0%

1

13%

0

0

0

1

6. évfolyam

9

4

1

6

67%

1

11%

1

11%

0

0

0

1

7. évfolyam

16

4

1

6

38%

3

19%

0

0%

0

0

0

0

8. évfolyam

11

5

2

5

45%

1

9%

3

27%

0

0

0

3

Összesen:

78

32

6

42

54%

13

17%

6

8%

0

0

0

6

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok, KIR

Az iskola esélyegyenlőségi terve foglalkozik a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat megillető támogatásokkal, valamint a sajátos
nevelési igényű gyermekekkel való foglalkozással.
Az iskola gyermekvédelmi felelőse évente nyilvántartást készít az intézménybe járó HH-s és HHH-s gyermekekről, melynek során együttműködik az
önkormányzattal és a szülőkkel.
Az iskola tanórán kívüli tevékenységeinek szervezésével nagy hangsúlyt fektet az intézménybe járó tanulók tehetséggondozására, a szabadidő kulturált, hasznos
eltöltésére.
Az iskola a művészeti oktatás mellett a szakkörökön (ének, színjátszó, angol, informatika, vöröskereszt, ÖKO szakkör) a tehetséggondozást segíti, mely valamennyi
gyermek számára az érdeklődésének megfelelően elérhető.

4.4.14. számú táblázat – Kompetenciamérési adatok
Család Általános Iskola
és
Alapfokú Művészeti
Iskola
Országos kompetenciamérés eredménye

2010

Iskola átlaga

2011

Országos átlag

Iskola átlaga

2012

Országos átlag

Iskola HHH tanulók
átlaga
átlaga

Országos átlag

Szövegértés
6. évfolyam

1552

1483

1361

1465

1459

nincs adat

1472

8. évfolyam

1431

1244

1600

1577

1543

nincs adat

1567

Matematika
6. évfolyam

1685

1498

1590

1486

1469

nincs adat

1489

8. évfolyam

1759

1622

1570

1601

1618

nincs adat

1612

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

Az iskolai kompetenciamérés eredményéről szóló táblázatok adataiból látható, hogy a rezi tanulók
az országos átlagot megközelítő illetve többnyire meghaladó teljesítményt nyújtottak.
A kompetencia mérés eredményeit nyilvántartják, ezen belül foglalkoznak a hátrányos helyzetű
tanulók helyzetének vizsgálatával. Nyomon követik a lehetséges egyéni fejlődési utakat.
4.4.15. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton

Gimnázium (%)

Szakközépiskola
(érettségit adó képzés)
(%)

Szakiskolai képzés (%)

Speciális szakiskola (%)

Nem tanult tovább (%)

tanév

összlétszámon
belül

HHHtanulók
körében

összlétszámon
belül

HHHtanulók
körében

összlétszámon
belül

HHHtanulók
körében

összlétszámon
belül

HHHtanulók
körében

összlétszámon
belül

HHHtanulók
körében

2008/2009

1

0

8

0

5

0

0

0

0

0

2009/2010

1

0

10

0

1

0

0

0

0

0

2010/2011

4

0

3

1

4

2

0

0

0

0

2011/2012

0

0

4

0

3

2

0

0

0

0

2012/2013

2

0

5

1

3

0

1

0

0

0

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

Fontos mutató egy iskola életében a továbbtanulás. Az iskola felvételi előkészítő foglalkozásokkal
(matematika, kémia, magyar, biológia, fizika tantárgyból) segíti a tanulók esélyének biztosítását az
általuk választott intézményekbe. Különös figyelmet fordítanak a HH és a HHH-s tanulók
fejlesztésére.
Az iskola évente részt vesz az Útravaló ösztöndíjprogramban valamint javaslatot tesz az
önkormányzatunk felé a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Ösztöndíjprogramban való
támogatására. Az iskola több éve rendszeresen pályázik IPR támogatásokra, amelyekben szociális
juttatások is szerepelnek (pl. köpenyanyag költsége, kirándulás költségeinek finanszírozása stb.).

Az iskolában a Családsegítő Szolgálat pszichopedagógusa biztosítja a hátrányos helyzetű
gyermekek önismereti fejlesztését az IPR programon belül nyert pályázati támogatásból.
4.4.16. számú táblázat – Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában
Évfolyamismétlők aránya (%)
tanév

Magántanulók aránya (%)

Az előző tanévben 250 óránál többet
hiányzó tanulók aránya (%)
összlétszámon
HHH-tanulók
belül
körében

összlétszámon
belül

HHH-tanulók
körében

összlétszámon
belül

HHH-tanulók
körében

2008/2009

0

0

0

0

0

0

2009/2010

0

0

0

0

0

0

2010/2011

0

0

0

0

0

0

2011/2012

2

0

0

0

0

0

2012/2013

0

0

0

0

0

0

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

Az iskolai oktatás eredményességét mutatja fenti táblázat, melyből látható, hogy az elmúlt 5 évben csupán
2 esetben fordult elő évismétlés, mely az egyéni fejlesztéseknek illetve a H2O programnak köszönhető.
4.4.17. számú táblázat – Hátránykompenzáló programok

tanév

tehetséggondozó
program

HH/ HHH
tanulók
létszáma

nyári táborok
száma

HH/ HHH tanulók
létszáma

Alapfokú
művészetoktatás

HH/ HHH tanulók
létszáma

2009/2010

IPR

31/11

5

nincs pontos
adat

81

31/11

2010/2011

IPR

34/12

5

nincs pontos
adat

75

34/12

2011/2012

IPR és H2O

29/8

8

71

29/8

2012/2013

IPR és H2O

42/13

6

78

42/13

nincs pontos
adat
nincs pontos
adat

Forrás: KIR, intézményfenntartói, tankerületi adatok

Az iskolában több mint 10 éve működik az integrációs pedagógiai rendszert. A gyermekek önálló tanulását
segítő fejlesztő foglalkozásokat tartanak a tanulási képességek és a tanulási motiváció erősítése érdekében.
Fontos feladatuk a tantárgyi képességfejlesztő programok alkalmazása pl. matematika órákon a logikai
játékok segítségével, az első osztályosok bemeneti mérését követő óvoda-iskola átmenetet segítő tantárgyi
felzárkóztatás, fejlesztő csoport működtetése a tanulási nehézséggel küzdő tanulók részére. Az iskola a
kommunikációs képességeket fejlesztő programot alkalmazza a tanítási órákon. A szociális kompetenciák
fejlesztése területén jelentős a Komplex Instrukciós Program, mely keretében generációs órákon a szülők
közreműködésével pályaorientációs tevékenység folyik. Közösségfejlesztő, közösségépítő programokat
szerveznek osztályszinten pl. táblajáték, sportfoglalkozások, ünnepváró hetek, klubdélutánok,
színházlátogatás, valamint iskolai ünnepi programok keretében házi versenyek, túrák, DÖK rendezvények,
Kulturális Nap szervezésével. Az iskolában mentálhigiénés programok is működnek pl. szelektív
hulladékgyűjtés, védőnő bevonásával egészségmegőrző előadásokat, vetélkedőket szerveznek a
tanulóknak. A tanulóknak, mentálhigiénés képzést biztosítanak, valamint vöröskeresztes bázisiskolai
programokon vesznek részt. Az iskola már második ciklusban nyerte el az ÖKO iskola címet, melynek
keretében táborok, vetélkedők és egyéb közös tevékenységgel járulnak hozzá a környezettudatos szemlélet
kialakításához. Az iskola az IPR keretében mentori rendszeren keresztül részt vesz és támogatja tanulóit az
Útravaló programban. Ezen belül együttműködnek a civil szervezetekkel, a szülőkkel. Pályázati
lehetőségeket keresnek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére. A gyermekek hiányzásának
csökkentése érdekében családlátogatásokat végeznek a szülőkkel való együttműködés érdekében. Szoros
az együttműködés, szinte napi kapcsolat alakult ki a Gyermekjóléti Szolgálattal és a települési
önkormányzattal.
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Az iskola a Dunántúlon egyedülálló módon részt vesz a H2O programban. A H2O Program főbb vonalai, a
komplex instrukciós program, a differenciált tanulásszervezés, a logikai táblajátékok, a generációk közötti
párbeszéd és a TABELLO. A komplex instrukciós program keretében a gyermekek csoportmunkában,
különböző szerepeknek (kistanár, beszámoló, írnok, csendfelelős, rendfelelős, időfelelős és eszközfelelős)
megfelelően dolgoznak, nyílt végű feladatokat oldanak meg, közben vitatkoznak és az egymással való
bánásmódot, a közös munkát is megtanulják ezzel. A TABELLO az idegen nyelv tanulását segítő informatikai
program, melyet a H2O programban részt vevő iskolák alkalmazhatnak.
Az iskolában működő hátránykompenzáló tevékenységek ellenére a családi nevelés hiányosságai illetve
nem megfelelő iránya problémát okoz néhány családnál. Mivel az otthoni háttér általában dominánsabb
mint az iskola, ezért nagyon kevés %-ban sikerül a problémás gyerekeket a helyes útra terelni. A szülők
példája, a családmodell nem tükrözi az elvárásokat, így nem várható jelentős javulás a gyerekek
viselkedésében sem. Bár ez nem nagy létszám, de generálja maga körül a konfliktusokat és a
problémákat. Ezeknél a tanulóknál nem elég hatékony az iskolai nevelés, ha ezt nem segíti és támogatja a
család illetve a gyermek. A problémák hátterében mindig jelen van a munkanélküliség, a pénztelenség
olykor a kilátástalanság, a szülői felelőtlenség és az elhanyagolás.
Fontos az iskola működő programjait továbbfolytatni, megerősíteni a kapcsolatot a családi házzal, a
szülőket bevonni a problémás gyerekek közös nevelésébe.
Társadalmi problémákból adódó krízishelyzetek megoldásának egyik lehetséges eszköze lenne, ha a
családok anyagilag (családtámogatási ellátások területén) megfelelően lennének motiválva abban, hogy
gyermekeik gondozásában, nevelésében és oktatásában a legjobb eredményességgel működjenek közre.

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
4.4.11. táblázat adatai szerint 2012-ig az iskolában megfelelően működtek a kiegészítő szolgáltatások,
azonban 2013. szeptember 1-től a járási illetve megyei átszervezések miatt hiányos lett az ellátás az SNI-s
gyermekek, valamint a pszichológus és a logopédus tekintetében. A gyógytornász az eddigi heti két alkalom
helyett már csak egyszer tud foglalkozni a gyerekekkel. Bízunk abban, hogy ez jelenleg csak szervezési
probléma és a jövőben megoldódik, erre törekszik az iskola vezetése és a fenntartó is.

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények
között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Az intézményben hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés nem történt, szegregáció nincs.

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó
eltérések
A községben egy oktatási intézmény működik, ezért összehasonlítási lehetőség nincs. A 4.4.14. számú
kompetenciamérés eredménye megfelelő képet nyújt az iskola eredményességéről.

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Útravaló ösztöndíjprogram és az Arany János Tehetséggondozó Program, nyári táborok ingyenességének
illetve csökkentett összegű részvételi díj a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára.
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A Rezi Gyermekekért Alapítvány eszközzel illetve a kirándulások és erdei iskolák megszervezéséhez
kiegészítő anyagi támogatást nyújt a hátrányos helyzetű gyermekek részvételének biztosításához.
Rezi Község Önkormányzata által az Arany János Tehetséggondozó Program keretében támogatott
gyermekek száma:
2005.
2

2006.
1

2007.
1

2008.
1

2009.
0

2010.
3

2011.
0

2012.
3

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

kisgyermekek fejlesztő foglalkozásait a szülők nem
minden esetben veszik igénybe

védőnő és családgondozó által történő szülői
meggyőzés a szolgáltatás igénybevételére és annak
folyamatos figyelemmel kísérése
családgondozó rendszeres lelki-mentális
támogatása
a HH és HHH-s gyermekekkel történő foglalkozások
és fejlesztések az iskolába való zavartalan átmenet
érdekében
az iskola programjainak folytatásával a szülők
bevonása a gyermekek nevelésébe

gyermeküket egyedül nevelő szülők helyzete
iskolába való átmenet

szülői elhanyagolás illetve helytelen nevelés miatt
problémás viselkedésű gyermekek

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
év

Munkavállalási korúak száma

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

férfiak

nők

férfiak

nők

férfiak

nők

2008

430

427

382

376

48

51

2009

359

424

289

370

70

54

2010

447

425

388

378

59

47

2011

446

441

403

390

43

51

2012

441

429

409

380

32

49

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés
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A táblázat adataiból látható, hogy a munkanélküli férfiak és nők száma a vizsgált öt éves időtartamban, hol
az egyik, hol a másik nem javára változott. Megállapítható azonban az is, hogy míg a munkanélküli férfiak
száma 2009-től kezdve folyamatosan több mint a felére csökkent, addig a nők száma stagnál az elmúlt öt év
viszonylatában.

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Az álláskereső nők a Keszthelyi Pannon Egyetem Felnőttképzési Intézete vagy a Keszthelyi Katedra
Nyelviskola által meghirdetett képzéseken tudnak részt venni. Akik nem rendelkeznek megfelelő
végzettséggel azokon a Keszthelyi Munkaügyi Kirendeltség által meghirdetett képzések
segíthetnek. Jó példa az önkormányzatunk által indított önkéntes munkavégzési lehetőség, amely
legalább tapasztalatot adhat a pályakezdő álláskeresőknek.
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c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Alacsony iskolai végzettségű nők csak a helyi közfoglalkoztatás keretében tudnak elhelyezkedni.
Jelenleg szinte lehetetlen Keszthelyen és Hévízen munkát találniuk, hiszen a nyári turista
szezonban is csak gyakorlott takarítókat vagy konyhai kisegítőket alkalmaznak, azt is csak nagyon
korlátozott számban. Sőt megfigyelhető, hogy több szállodában már képzett és nyelvismerettel
rendelkező takarítónőket alkalmaznak. Ez a nyári munkalehetőség nagyon rövid, pár hónapos
időtartamú. Ugyancsak jelentős azoknak a női álláskeresőknek a száma, akik rendelkeznek ugyan
szakiskolai végzettséggel, de végzettségüket nem tudják megfelelően hasznosítani, mert nincs
ilyen jellegű munkalehetőség, vagy éppen túlkínálat van egy-egy végzettség fajtából.

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
Az önkormányzatunknál a törvényi előírásoknak megfelelően történik a bér megállapítása. A
versenyszférában foglalkoztatott nők bérezéséről nincs információnk, de valószínűsíthető, hogy
eltérés van a nők kárára.

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.)

Rezi községben bölcsőde, családi napközi nincs, azonban a helyi óvodában lehetőség van már két
és fél éves kortól a gyermekek elhelyezésére. Férőhelyhiány nincs az óvodában. Az óvoda reggel
6,30-tól este 18 óráig nyitva tart. A gyermekek már 7 órától mehetnek az intézménybe. Óvónők a
jelenlegi beosztás szerint 7-órától 16 óráig átfedett munkaidőben dolgoznak a délelőtti
foglalkozások érdekében, de igény esetén kérésre a gyermeküket tovább is az intézményben
hagyhatják a szülők, melyhez az óvónői felügyelet megoldható. Az iskola reggel 7.30 órától este 16
óráig biztosítja a gyermekekkel való foglalkozást. A délutáni foglalkozások napközi, felkészítő
foglalkozások, szakkörök és korrepetálások. Rezi Község Önkormányzata Hivatala nemcsak az
ügyfélfogadási, hanem a teljes nyitvatartási időben az ügyfelek rendelkezésére áll.
Megállapítható, hogy nemcsak a községünkben, de az egész térségben kevés a munkalehetőség,
mely a kisgyermekes anyák elhelyezkedését még jobban megnehezíti. A munkáltatók a
kisgyermekek gyakori megbetegedésére hivatkozással nem alkalmazzák őket, mert nem minden
fiatal anyuka tudja gyermekének elhelyezését családban megoldani az ilyen esetekben.
Fontos lenne 4 illetve 6 órás munkahelyek létrehozásának társadalmi támogatása. Sőt megoldást
jelenthetne, ha egy munkakörbe 4-4 órás alkalmazással két fiatal nő (gyes-gyet után)
elhelyezkedésére nyílna lehetőség. Ez családi probléma esetén az egymás helyettesítésére is
alkalmas megoldást jelenthetne.

54

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
0-3 év közötti
R E Z I GYERMEKEK SZÁMA

év

védőnők száma

0-3 év közötti gyermekek száma
Rezi-Cserszegtomaj összesített adatai

átlagos gyermekszám
védőnőnként

2008

1

110

110

2009

1

100

100

32

2010

2

69

35

32

2011

2

59

30

29

2012

2

60

30

34

32

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

A fiatal párok körében a tudatos családtervezés nagyon fontos lenne, ezzel a terhesség
megszakítások száma csökkenhetne, bár ezek számáról nincs információnk.
Településünkön évek óta kevés a várandós anyák és született kisgyermekek száma, ami részben
annak tudható be, hogy
- a fiatal párok gyermekvállalása nagyon kitolódott,
- a már egy-két gyermekes családok a bizonytalan jövőkép miatt nem vállalnak további gyermekeket,
- a fiatal párok egy része munkalehetőség reményében elköltözik a városokba.
Az anya- és gyermekgondozás településünkön a háziorvos és védőnő feladatellátásában
megoldott.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak

A tapasztalatok szerint a nőket érő családon belüli erőszakos cselekedetek nagy része ma még
felderítetlen. A családon belüli erőszakkal kapcsolatos eseteket sajnos a szenvedő felek titkolják el
a legtöbb esetben. Remélni lehet, hogy a jelzésre kötelezett szervek orvos, kórház, rendőrség
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megteszik a szükséges intézkedéseket. Községünkben egy ilyen esetről van tudomásunk, melynek
megoldásában a Rendőrség közreműködött.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás településünkön nincs. Krízishelyzetben területi
ellátási kötelezettsége a zalaegerszegi intézményeknek van.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben
Képviselőtestület tagja

Városi bíróság és ítélőtáblák vezetői

Közgyűlések tagjai

év
Férfi

Nő

Férfi

Nő

Férfi

Nő

2008

6

2

0

0

0

0

2009

6

2

0

0

0

0

2010

6

2

0

0

0

0

2011

5

2

0

0

0

0

2012

5

2

0

0

0

0

Forrás: Helyi adatgyűjtés

Településünkön a nők helyi közéletben betöltött szerepe elfogadhatónak mondható. A Képviselőtestület tagjai közül az alpolgármester valamint egyik képviselő nő. Az Önkormányzat
köztisztviselőinek 100 %-a, a közalkalmazottainak 60 %-a, az iskola helyi vezetője és
alkalmazottainak 90 %-a, az óvoda alkalmazottainak 100 %-a, a civil szervezetek vezetőinek és
tagjainak kb. 30 %-a nő.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések

A gyes-ről, gyed-ről visszatérők számára továbbra is minimális a munkalehetőség. A döntően
turizmusra és vendéglátásra épülő vidéken nehéz olyan munkahelyet találni, amely gyermek
mellett, segítség nélkül is könnyedén vállalható volna. Közfoglalkoztatás keretében megoldható
önkormányzatunknál az álláskeresők foglalkoztatása.
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

gyermekvállalást követően a nők
elhelyezkedései esélyei romlanak
családon belüli erőszak eltitkolása

családbarát munkalehetőség kialakítása akár
közfoglalkoztatás keretében
tájékoztatás a kríziskezelésről
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek
stb.)
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint
év

nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban
részesülő férfiak száma

nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban
részesülő nők száma

összes nyugdíjas

2008

98

185

283

2009

100

181

281

2010

100

165

265

2011

106

182

288

2012

nincs adat

nincs adat

#ÉRTÉK!

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A nyugdíjasok a lakosságnak a legstabilabb jövedelemmel rendelkező rétege. A nyugdíjasaink
száma 2008-tól kezdődően három éven keresztül minimálisan csökkent, azonban 2011-ben
ugrásszerűen megnövekedett.
3. számú táblázat - Öregedési index
65 év feletti
állandó lakosok
száma (fő)

0-14 éves korú
állandó lakosok
száma (fő)

Öregedési index (%)

177

201

88,1%

197

182

108,2%

213

175

121,7%

207

168

123,2%

213

179

119,0%

217

167

129,9%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Községünkben is jelen van a szinte egész országra jellemző elöregedés. Az időskorú népesség
helyzetét jelentősen befolyásolja a családi állapotuk. Koruk előre haladtával egyre nő az özvegyek,
ezzel az egyedül élő egyedülállók száma. Az idős emberek nagy része magányosnak érzi magát,
unatkozik és ez a szellemi és fizikai hanyatláshoz vezet. Önellátási képességük beszűkül, az
elesettség érzete folyamatosan erősödik. Ezért fontos az időskorúakkal való törődés család
hiányában települési szinten.
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6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
A nyugdíjasok közül nem számottevő azoknak a száma, akik rendszeres munkát végeznek.
Néhányan közülük, akiknek az egészségi állapota megengedi, pár napos idénymunkát pl.
szőlőmetszést, szüretelést vállalnak egy kis kereset-kiegészítésként vagy inkább a társaság
kedvéért. A nyugdíjasaink többsége a vidéki életre jellemzően megtermeli a saját és szinte az egész
családjuk számára elegendő zöldségféléket. Páran még kisállattartással is foglalkoznak és az állatok
etetéséhez szükséges takarmányt is megtermelik.
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Településünkön a munkanélküliségre tekintettel a nyugdíjasok foglalkoztatására nincs lehetőség.
Önkormányzatunknál nem is voltak ilyen programok, illetve a nyugdíjasok ezt nem is igényelnék,
mivel ingatlanaik rendben tartása idejük jelentős részét kitölti.
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

év

Regisztrált
munkanélküliek
száma

55 év feletti regisztrált
munkanélküliek száma

Tartós munkanélküliek száma

55 év feletti tartós munkanélküliek
száma

fő

fő

%

fő

fő

%

2008

99

8

8%

48

nincs adat

0%

2009

124

10

8%

65

nincs adat

0%

2010

106

17

16%

47

nincs adat

0%

2011

94

9

10%

34

nincs adat

0%

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

A nyugdíjas korúak esetében már csak ritkán fordul elő foglalkoztatás, és ha igen akkor inkább
pozitív diszkrimináció által. Az 55 év felettieknél előfordulhat hátrányos megkülönböztetés, ezért
kellett bevezetni a védett kor intézményét és adókedvezménybe részesíteni azt a vállalkozót, aki
55 év felettieket alkalmaz. Ilyen megkülönböztetésről azonban konkrét adat nem áll
rendelkezésünkre.
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Általánosságban az egészségügyi, szociális, kulturális és közművelődési szolgáltatások a település
minden lakója, így az időskorúak részére is biztosítottak.
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
64 év feletti lakosság száma

év

nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

fő

fő

%

2008

197

0

0%

2009

213

0

0%

2010

207

0

0%

2011

213

0

0%

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Rezi lakosok közül nappali ellátásban senki nem részesül. Az idősek ellátását a családi környezet, a
házi gondozás megoldja.
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők
száma

év

időskorúak járadékában részesülők száma

2008
2009

1

2010
2011

2

2012
2013

0

2

2

Rezi Község Önkormányzata az előző években
megállapította a rászorulók részére az időskorúak
járadékát, azonban az ellátások az éves
felülvizsgálatokat
követően
folyamatosan
megszüntetésre kerültek a jövedelmi viszonyok
javulásából adódóan. Az időskorúak járadékának
megállapítása 2013. január 1-től a Keszthelyi Járási
Hivatal hatáskörébe került.

1

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Rezi Község Önkormányzata az idősek részére a házi segítségnyújtást társulási megállapodás
keretében a Hévízi Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény keretében biztosította, melynek
működése 2013. december 31-én megszűnik településünkön. A folyamatosság érdekében ellátási
szerződést kötöttünk a NAPÁVA Kft-vel, akik ellátottaikat saját ellátottaikkal együtt tovább
gondozhatják. Az időskorúak a feladatellátóhoz nyújthatják be ellátási kérelmüket. A házi
gondozók rendszeresen felkeresik az ellátottakat, és igényeiknek megfelelően segítik őket napi 4
órát meg nem haladó gondozási szükségleteik kielégítésében. Biztosítják az önálló életvitel
fenntartásához szükséges ellátást. Így a házi gondozó feladata az alapvető gondozási, ápolási
feladatok elvégzése, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való
közreműködés, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése. A házi segítségnyújtásban
részesülők száma a Hévízi Teréz Anya Szociális Integrált Intézménynél 26 fő, a NAPÁVA Kft-nél
pedig 13 fő.
Rezi Község Önkormányzata konyhát működtet a gyermekek, a szociálisan rászorultak, az
alkalmazottak és a vendégétkezők ellátására. E konyháról biztosítjuk hatályos önkormányzati
rendelünk szerint a rászorulók szociális étkeztetését. A nyugdíjasok alanyi jogon juthatnak hozzá e
szolgáltatáshoz. 2012. december 31-én 93 fő jogosultsága állt fenn szociális étkeztetés
alapellátásra, akiknek 95 %-a nyugdíjas volt. Az ellátottak az ételt otthonukban fogyaszthatják el,
igényeik szerint lehetőség van az ebéd házhoz szállítására.
Tanyagondnoki szolgálatunk főleg a külterületi lakosság ellátásában vesz részt, de besegít az
egyéb önkormányzati feladatok ellátásába is az erről szóló rendeletünkben foglaltak szerint. A
tanyagondnok segíti a rászorultak szociális ellátásának biztosítását, az egészségügyi ellátásokhoz
való hozzájutást, szakrendelésekre történő szállításukat, segíti az egyéni és közösségi szintű
szükségletek teljesítését. A tanyagondnok a község kulturális életében is nagy segítséget jelent a
civil szervezetek működésében, programjaik lebonyolításában.

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Mozielőadás
látogatása

Színházelőadás
látogatása

Múzeumi
kiállítás
megtekintése

Könyvtár
látogatása

Közművelődési
intézmény
rendezvényén
részvétel

Vallásgyakorlás
templomban

Sportrendezvényen
részvétel

alkalom

alkalom

alkalom

alkalom

alkalom

alkalom

alkalom

2008

0

1

2

62

6

128

0

2009

0

1

2

58

7

112

0

2010

0

1

2

52

9

108

0

2011

0

1

2

58

8

132

0

2012

0

0

2

50

9

118

0

év

Forrás: Helyi
adatgyűjtés

A táblázat statisztikai adataiból látható, hogy az idősebb korosztály részére mennyi rendezvény áll
rendelkezésre, ahol részt vehetnek a Nyugdíjas klub tagjaként vagy önállóan érdeklődési körüknek
megfelelően. A községi rendezvények enyhítik elszigeteltségüket, és az aktív közösségi életben
való részvételükkel a magányosságuk csökken.
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c) idősek informatikai jártassága

Az idősek informatikai jártasságáról nincs pontos adatunk. Azok a nyugdíjasok, akik
munkakörüknél fogva kapcsolatba kerültek a számítógéppel és otthonukban is rendelkeznek vele,
biztosan használják a továbbiakban is.

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
6.4. számú táblázat - Az időseket
célzó programok a településen
év

Az idősebb célcsoport
igényeit célzó programok
száma

2008

6

2009

6

2010

7

2011

7

2012

9

- Idősek Napja egyszer évente
- Nyugdíjasklub hetente
- Dalkör havonta
- Alkotókör téli időszakban hetente
- Bibliaórák téli időszakban hetente
- Egészségügyi szűrővizsgálatok alkalmanként (hallás, vércukor, vérnyomás)
- Gasztronómiai estek az egészséges táplálkozásról alkalmanként
- Versmondó verseny nyugdíjasoknak alkalmanként
- Ki mit tud nyugdíjasoknak alkalmanként

Forrás: Helyi adatgyűjtés

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

magas az egyedül élő idősek aránya

szélesíteni a közösségi életben
résztvevők körét

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
A fogyatékos emberek a magyar társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportjai közé tartoznak, hiszen a
fogyatékos személyek jelentős részének helyzetét nem csupán saját egészségi állapota, hanem a társadalmi
előítéletek, valamint az akadálymentesség hiánya is jelentősen nehezíti. A 2011. évi népszámlálás adatai
szerint több mint 561 ezer fogyatékossággal élő ember él Magyarországon, vagyis a fogyatékkal élők a
népesség több mint 5,6 %-át teszik ki. A népesség fogyatékosság-típus szerinti megoszlását vizsgálva
elmondhatjuk, hogy a legjelentősebb a mozgáskorlátozottak aránya, őket követik a látássérültek és a
hallássérültek, majd pedig az értelmi fogyatékosok.
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
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7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
év

megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők
száma

egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban részesülők
száma

2008

16

0

2009

13

0

2010

9

0

2011

nincs adat

0

2012

nincs adat

4

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével

Községünkben jelenleg 6 mozgásszervi fogyatékosról van tudomásunk, akik közül 5 fő nyugdíjas korú, 1 fő
pedig egyetemista. Az 5 nyugdíjas korú fogyatékos közül 3 fő érszűkület megbetegedés következtében alsó
végtag csonkolása miatt, 1 fő baleset következtében, 1 fő pedig Bechterew kór miatt vált
mozgáskorlátozottá. Az egyetemista mozgásszervi fogyatékos paraolimpikon.
A nyugdíjas korú mozgássérültek közül 1 fő tud dolgozni a ház körüli teendők ellátásában és kerti
munkákban. A többi nyugdíjas idős kora és egyéb betegségei következtében a család gondozására szorul.
1 kisgyermek többfajta fogyatékossággal született, gondozását és fejlesztését szülei maximálisan ellátják.
Látás és hallássérült jelenleg nincs a községünkben.
4 fő felnőtt korú személy gyermekkora óta az egyéb ellátások mellett emelt összegű családi pótlékban
részesül különböző fokozatú értelmi fogyatékossága következtében, ellátásuk családi környezetben szintén
teljeskörűen megoldott.
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b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Mivel állapotuk miatt munkát vállalni nem tudnak, foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetés, az
egyenlő bánásmód megsértése nem fordult elő településünkön.

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok
Szükség esetén a szociális étkeztetést, a házi gondozást, és a tanyagondnoki szolgálatot igénybe tudják
venni.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékkal élő személyek ellátásait a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, a Magyar Államkincstár illetve a
Járási Hivatal állapítja meg, ezért erről pontos adatok nem állnak a rendelkezésünkre.
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége

Rezi Község Önkormányzata tulajdonában álló középületek:
- Rezi Község Önkormányzata hivatali helyisége: nem akadálymentesített, azonban a mozgáskorlátozottak és fogyatékosok ügyeit mindig a legemberségesebb módon, akár saját lakáson is,
de megoldottuk.
- Család Általános Iskola és Művészetoktatási Iskola: földszinti termek akadálymentesen
megközelíthetőek
- Rezi Óvoda: földszintes épület, akadálymentes közlekedésre alkalmas
- Orvosi rendelő: akadálymentes közlekedésre alkalmas
- Védőnői rendelő: földszintes épület, akadálymentes közlekedésre alkalmas
- Gyógyszertár: földszintes épület, akadálymentes közlekedésre alkalmas
- Művelődési Ház: földszintes épület, akadálymentes közlekedésre részben alkalmas
- Önkormányzat konyhája: földszintes épület, akadálymentes közlekedésre részben alkalmas
Az önkormányzat épületei a mozgásszervi fogyatékosok számára egy kis segítséggel
megközelíthetőek, azonban a közintézményekben vizesblokkot nem tudtunk kialakítani számukra.
A látás és hallássérültek közlekedését segítő eszközök elhelyezésére nem került sor.
Meg kell említeni a községünkben épült Laky Demeter Turistaházat, melyben a község közösségi
életének egy része zajlik. A turistaház akadálymentesített felújítása megtörtént.
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b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
A boltok, a posta, a takarékszövetkezet épülete nem akadálymentesített. A kulturális és
sportprogramokhoz a fogyatékos személyek is eljuthatnak egy kis segítséggel. A fogyatékos
személyek lakóépületeit a családtagok általában úgy alakították át, hogy fogyatékos családtagjuk
életvitelét megkönnyítsék. Ebben a Zala Megyei Mozgáskorlátozottak Szövetségének segítségét
többen is igényelték.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Községünkben nincsenek a fogyatékosok számára megfelelő munkahelyek.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
Községünkben a mozgásszervi fogyatékosok közlekedésének nincs akadálya.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
Településünkön nem megoldott.
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
Átmeneti segélyt az önkormányzat biztosít a rendkívüli élethelyzetbe került személyeknek.
Nem a tárgyhoz tartozó, de meg kell említeni a lakosság empatikus magatartását, mely nagyon
szükséges a fogyatékossággal élő embereknek. Néha egy kis emberi segítség többet jelenthet
számukra, mintha valamennyi jogszabályi feltételt teljesítettük volna élethelyzetükből adódó
hátrányosságuk kiküszöbölése érdekében.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során a településen
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

kevés a gyógyászati célú (gyógytorna, jóga)
sporttevékenység

gyógyászati sporttevékenység ismételt
beindítása az egészségmegőrzés és a
fogyatékkal élők esélyegyenlőségének
érdekében
Az akadálymentesítés helyi tervezése,
pénzforrások felkutatása, megfelelő szakértők,
tanácsadók bevonása a tervezésbe. Ilyen
tartalmú forrásokra figyelemfelhívás. Felhívni
a nem önkormányzati tulajdonú
közszolgáltatók figyelmét az
akadálymentesítésre

hiányzó akadálymentesítettség
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és non-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva,
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)

- Rezi Várbarátok Köre Egyesület Rezi, Arany J. u. 1.
- Rezi Polgárőr Egyesület Rezi, Kossuth u. 35.
- Rezi Petőfi Sportkör és Sportegyesület Rezi, Iskola u. 4.
- Rezi Ifjúsági Egyesület Rezi, Arany J. u. 1.
- Szőlészeti, Borászati, Hagyományőrző, Turisztikai és Kulturális Egyesület Rezi, Kossuth u. 35.
- Rezi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Rezi, Arany J. u. 1.
- Nyugdíjas Klub Rezi, Rákóczi u. 4.
- Vöröskereszt helyi szervezete
Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése zavartalan. Az Önkormányzat
tulajdonában lévő épületeket a civil szervezetek díjtalanul használhatják, az Önkormányzat
támogatja működésüket. A jó együttműködésnek köszönhetően a civil szervezetek aktívan kiveszik
részüket a község közösségi életéből. Felvállalt rendezvényeik fő szervezői. A szervezetek lehetővé
teszik, hogy tagjaikon túl egy-egy programhoz a település lakói is bekapcsolódjanak. Az általuk
szervezett programokkal, fellépésekkel öregbítik községünk hírnevét.

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
Községünkben nemzetiségi önkormányzat nincs. Az Önkormányzat és a katolikus egyházközség
kapcsolata példaértékűnek mondható.

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
Rezi Község Önkormányzata a
- Hévíz Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás és a
- Zalaszántói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás tagja.
Rezi Község Önkormányzata a védőnői feladatok
Önkormányzatával kötött feladatellátási megállapodást.

ellátására

Cserszegtomaj

Község

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
Nemzetiségi önkormányzat településünkön nincs.
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e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
- Rezi Várbarátok Köre Egyesület Rezi, Arany J. u. 1.
Az Egyesület a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésében aktív szerepet vállal a nyári
táborok megszervezésével.
- Rezi Polgárőr Egyesület Rezi, Kossuth u. 35.
Az egyesület fontos szerepet tölt be községünk közbiztonságában. Fokozott figyelmet fordítanak a
gyermekekre és az idősekre közülük is az egyedül élőkre.
- Rezi Petőfi Sportkör Sportegyesület Rezi, Iskola u. 4.
A fiatal férfiak, és fiúk részére nyújt sportolási lehetőséget, heti több alkalommal, Így a fiatalok
szabadidejének hasznos eltöltését segíti.
- Rezi Ifjúsági Egyesület Rezi, Arany J. u. 1.
Az Egyesületben tevékenykedő fiatalok szintén részt vesznek községünk ünnepein pl. idősek napja,
ahol a korcsoportok közötti párbeszéd, a kellemes hangulat érvényesül. Megtanulják tisztelni az
időseket.
- Rezi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Rezi, Arany J. u. 1.
Az egyesületbe azokat a fiatal fiúkat sikerült beszervezni, akik szinte valamennyien csonka
családban, szerény anyagi körülmények között nőttek fel, akik egy kissé hátrányos helyzetből
indultak a közösségi életbe. Vezetőjük aktivitásának köszönhetően nem kallódnak el, hasznosan
tölthetik el a szabadidejüket. Részt vettek az árvíz okozta mentési munkálatokban is.
- Vöröskereszt helyi szervezete Rezi, Arany J. u. 1.
A szervezet feladata nálunk az Idősek Napjának megszervezése. Részt vesznek a véradások
szervezésében is. Segítik a rászorulókat. Együttműködnek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Keszthelyi Irodájával.

f) non-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Községünkben valamennyi egyesület non-profit szervezet. Az előző pontban tevékenységük
bemutatása megtörtént.
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 előkészítésében részt vettek a településen dolgozó egészségügyi, gyermekjóléti,
köznevelési, közművelődési és szociális szakemberek. Módszere a személyes kapcsolattartás volt
az egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, majd a program
tervezet véleményezésére koncentrálódott. A tervezetet elfogadása előtt valamennyi
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közreműködő megismerte. A honlapon az elfogadott dokumentum hozzáférhető lesz, így mindenki
megismerheti az intézkedéseket és biztosított lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése.

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
Az esélyegyenlőségi program egyes intézkedéseinek megvalósítását az önkormányzat adott
szakterülettel foglalkozó intézménye végzi el vagy koordinálja. A végrehajtás közben a partner civil
szervezetek jelzik az aktuálisan megoldandó feladatokat. A másik visszajelzés a lakosság részéről
érkezik. Az ő észrevételeiket igyekeznek majd beépíteni a programok.
1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

magas a tartós munkanélküliek, a nők és a közfoglalkoztatás során nagyobb figyelmet
pályakezdők aránya
kell fordítani e célcsoportokra

kevés a családi önellátó gazdálkodás a az önellátó vagy részben önellátó családi
munkanélküliek körében
gazdálkodások kialakításának segítése, helyi
piac kialakítása
felnőttoktatás hiánya

fel kell mérni a felnőttoktatásra vonatkozó
igényeket és igény esetén az oktatás
megszervezését a Munkaügyi Központ
közreműködésével szorgalmazni kell
késői buszjárat hiánya a munkába járás egyeztetés a VOLÁN vállalattal
érdekében
közétkeztetés során még mindig kevés a őstermelők figyelemfelhívása
helyi termények felhasználása
konyhára történő értékesítésre
Gyermekek

a

helyi

szülők nem veszik igénybe a fejlesztő védőnő, családgondozó odafigyelése a
foglalkozásokat
szükséges intézkedések megtételére
gyermeküket
helyzete

egyedül

nevelő

szülők családgondozó
támogatása

rendszeres

lelki-mentális

iskolába való átmenet

a HH és HHH-s gyermekekkel történő
foglalkozások és fejlesztések az iskolába
való zavartalan átmenet érdekében
szülői elhanyagolás illetve helytelen nevelés az iskola programjainak folytatásával a
miatt problémás viselkedésű gyermekek
szülők bevonása a gyermekek nevelésébe
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Nők

Idősek
Fogyatékkal
élők

gyermekvállalást
követően
a
elhelyezkedései esélyei romlanak

nők családbarát munkalehetőség kialakítása
akár közfoglalkoztatás keretében

családon belüli erőszak eltitkolása

tájékoztatás a kríziskezelésről

magas az egyedül élő idősek aránya

szélesíteni a közösségi életben résztvevők
körét

kevés a gyógyászati célú (gyógytorna, jóga) gyógyászati sporttevékenység ismételt
sporttevékenység
beindítása az egészségmegőrzés és a
fogyatékkal élők esélyegyenlőségének
érdekben
Az akadálymentesítés helyi tervezése,
pénzforrások
felkutatása,
megfelelő
szakértők,
tanácsadók
bevonása
a
hiányzó akadálymentesítettség
tervezésbe. Ilyen tartalmú forrásokra
figyelemfelhívás.
Felhívni
a
nem
önkormányzati tulajdonú közszolgáltatók
figyelmét az akadálymentesítésre.

A beavatkozások megvalósítói
Célcsoport

Romák
és/vagy
mélyszegénységben élők

Gyermekek

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése
- magas a tartós munkanélküliek, a nők és a
pályakezdők aránya;

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst
Felelős: polgármester, jegyző
Partnerek: Keszthelyi Munkaügyi Kirendeltség

- kevés a családi önellátó gazdálkodás a
munkanélküliek körében;

Felelős: polgármester, falugondnok
Partnerek: Keszthelyi Munkaügyi Kirendeltség
Várbarátok Köre Egyesület

- felnőttoktatás hiánya;

Felelős: családgondozó
Partnerek: Családsegítő Szolgálat
Keszthelyi Munkaügyi Kirendeltség

- késői buszjárat beindítása a munkába
járás érdekében;

Felelős: polgármester
Partnerek: Volán Vállalat Keszthely

- közétkeztetés során még mindig kevés a
helyi termények felhasználása;

Felelős: élelmezésvezető
Partnerek: Rezi Várbarátok Köre Egyesület
őstermelők

- kevés a gyógyászati célú (gyógytorna,
jóga) sporttevékenység;

Felelős: művelődésszervező
Partnerek: Család Általános Iskola
civil szervezetek
Felelős: védőnő, családgondozó, óvodavezető
Partnerek: Rezi Óvoda,
Zöldmező utcai Általános Iskola
Keszthely, Zöldmező u. 2.

- kisgyermekek fejlesztő foglalkozásait a szülők nem minden esetben veszik
igénybe;
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- gyermeküket egyedül nevelő szülők
helyzete;

Felelős: családgondozó
Partnerek: Családsegítő Szolgálat
Rezi Óvoda
Család Általános Iskola

- iskolába való átmenet;

Felelős: óvodavezető
Partnerek: Rezi Óvoda
Család Általános Iskola

- szülői elhanyagolás illetve helytelen nevelés miatt problémás viselkedésű
gyermekek

Felelős: családgondozó
Partnerek: Családsegítő Szolgálat
Rezi Óvoda
Család Általános Iskola
Polgárőrség
Felelős: polgármester, jegyző
Partnerek: Keszthelyi Munkaügyi Kirendeltség

- gyermekvállalást követően a nők
elhelyezkedései esélyei romlanak
Nők
- családon belüli erőszak eltitkolása
- magas az egyedül élő idősek aránya
Idősek

- kevés a gyógyászati célú (gyógytorna,
jóga) sporttevékenység;
Fogyatékkal
élők

- hiányzó akadálymentesítettség

Felelős: jegyző, családgondozó
Családsegítő Szolgálat
Felelős: házigondozók
tanyagondnok
Partnerek: Napáva Kft.
Polgárőrség
civil szervezetek
Felelős: művelődésszervező
Partnerek: Család Általános Iskola
Felelős: polgármester, jegyző
Partnerek: Mozgáskorlátozottak Egyesülete,
Polgárőr Egyesület

Jövőképünk

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák hasonló körülmények és életvitel szerint élnek mint a
település többi lakója.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők ne jelenjenek meg a településünkön.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek részére eddig is biztosított intézményhálózat további fejlesztését, a
problémákkal küzdő gyermekek és szüleik életének segítését.
Folyamatosan az eddigi gyakorlat szerint odafigyelünk az idősek helyzetének javítására, a szociális
szolgáltatások igénybevételének segítésére.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyedülálló gyermekes nők mentális segítését és a
munkanélküliségük és esetleges krízishelyzetük megszüntetését.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők közszolgáltatásokhoz, középületekhez és információkhoz
való hozzáférésének megkönnyítésére.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:

I.1. Foglalkoztatás elősegítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

magas a tartós munkanélküliek 34 fő, a nők 49 fő valamint a pályakezdő
álláskeresők 9 fő száma

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A munkanélküliséggel küzdő családok számának csökkentésével az életszínvonal
közötti eltérés megszüntetése. Közfoglalkoztatás keretében nagyobb figyelmet
kell fordítani e célcsoport foglalkoztatására.

Résztvevők és
felelős

Polgármester, Jegyző

Partnerek

Járási Munkaügyi Kirendeltség

Határidő(k) pontokba
szedve

Évente kiírt közfoglalkoztatási pályázat/pályázatok benyújtásának határideje.

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

Csökken a munkanélküliek és ezzel együtt a szociális támogatások száma és
összege, az önkormányzatnál rendelkezésre álló nyilvántartások adatai szerint.

Nem nyer a pályázat, vagy az érintett nem vesz részt a közfoglalkoztatásban.

Szükséges erőforrások Pályázati támogatások, önkormányzati önrész biztosítása a költségvetésben.
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Intézkedés címe:

I.2. Önellátó gazdálkodások visszaállításának segítése a munkanélküliek
körében

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A házak melletti termőföld kihasználatlansága, parlagon hagyása miatt kevés a
családi önellátó gazdálkodás a munkanélküliek körében.

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

A házak mellett lévő termőföldek, kertek megművelésével az egészséges
táplálkozásra törekvés az önellátó gazdálkodások beindításával, és ezzel
folyamatosan csökkenő önkormányzati segélyezés elérése.

Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Fenntartható mezőgazdasági mintaprojekt „Kerttől az asztalig” nyertes pályázat
végrehajtása során a közfoglalkoztatottak minél nagyobb számú bevonása az
önkormányzat kertjében a zöldség és gyümölcstermesztésbe, valamint az
ezekből készített élelmiszerek készítésébe. Pályázatok figyelése vetőmag és
palánta biztosítására.

Résztvevők és
felelős

Polgármester, falugondnok,
végrehajtása során

Partnerek

Munkaügyi Központ, Várbarátok Köre Egyesület

Határidő(k) pontokba
szedve

2014. január 31. – projekt beindítására
2014. december 31. - végrehajtásra
valamint minden közfoglalkoztatási program induló napja

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

Várbarátok

Köre

Egyesület

a

pályázatok

Csökken a házak körül lévő parlag területek száma. Nő a munkanélküliek
önellátó képessége, ezzel csökken a segélyezésük száma az önkormányzati
nyilvántartásokban.

Ha az érintettek nem művelik meg a földjeiket, illetve nem vesznek részt a
közfoglalkoztatásban.

Szükséges erőforrások Pályázati támogatás, önkormányzati önrész biztosítása a költségvetésben.
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Intézkedés címe:

I.3. Felnőttoktatás

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A munkanélküliek között sok az alacsony iskolai végzettségű ellátott.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A munkanélküliek
megszerzésével.

foglalkoztatottságának

elősegítése

szakképzettség

Az alacsony iskolai végzettségűek számának felmérését követően az induló
tanfolyamokról, képzésekről az érintettek tájékoztatása.

Résztvevők és
felelős

családgondozó

Partnerek

Zalaszántói Családsegítő és
Kirendeltség

Határidő(k) pontokba
szedve

az alacsony iskolai végzettségűek felmérésére: 2014. június 30. Beiskolázásra: a
Munkaügyi Kirendeltség képzéseinek, tanfolyamainak kezdő időpontja

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

Gyermekjóléti Szolgálat,

Járási Munkaügyi

Csökken az alacsony iskolai végzettségű álláskeresők
elhelyezkedési esélyük emelkedik.

száma, mellyel

Nem hajlandóak a tanfolyamokon, képzéseken részt venni.

Szükséges erőforrások Munkaügyi Kirendeltség pályázati támogatása.
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Intézkedés címe:

I.4. Késői buszjárat idényjellegű beindítása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az álláskeresők közül többen a késői buszjárat hiánya miatt nem tudják elvállalni
a turizmusból adódó idényjellegű munkákat sem.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Álláskeresők számára csökkentése.

Egyeztetés a Keszthelyi VOLÁN Vállalattal.

Résztvevők és
felelős

Polgármester

Partnerek

Keszthelyi VOLÁN Vállalat.

Határidő(k) pontokba
szedve

2014. április 30.

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

Késői buszjárat a turizmus időszakában beindításra kerül.

Keszthelyi VOLÁN Vállalat a buszjáratot kihasználatlanság miatt nem indítja be
illetve megszünteti.

Szükséges erőforrások VOLÁN Vállalat pénzügyi fedezete.
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Intézkedés címe:

I.5. Közétkeztetés egészségesebbé tétele

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Kevés a helyileg megtermelt termények (zöldségek, gyümölcsök) felhasználása a
közétkeztetésben.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A helyi lakosság illetve az őstermelők terményeinek felvásárlásával jövedelmi
viszonyaik javítása és a közétkeztetésben egészséges, helyileg megtermelt
termények felhasználása.

Lakosság, őstermelők értesítése a felvásárlás lehetőségéről.

Résztvevők és
felelős

Önkormányzat konyhája, élelmezésvezető

Partnerek

Őstermelők

Határidő(k) pontokba
szedve

Őstermelők értesítésére: 2014. február 28., majd a felvásárlásra folyamatos

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

Javul a közétkeztetés minősége. A lakosság, őstermelők kertművelésével
csökken a parlagon hagyott konyhakertek száma és javul az egyéb
mezőgazdasági területek szántók, gyümölcsösök kihasználtsága.

Kevés számú őstermelő vesz részt a programban.

Szükséges erőforrások Pályázati támogatások, önkormányzati önrész biztosítása a költségvetésben.
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Intézkedés címe:

II.1. Kisgyermekek fejlesztése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A szülők a Nevelési Tanácsadó, illetve a Zalaegerszegi Tanulási Képességeket
Vizsgáló Szakértői Rehabilitációs Bizottság javaslata ellenére nem veszik igénybe
a fejlesztő foglalkozásokat.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A gyermekek fejlesztésével az iskolai oktatásban való részvétel megkönnyítése.

Védőnő és családgondozó odafigyelése, és jelzése a szükséges intézkedések
megtételére.

Résztvevők és
felelős

védőnő, családgondozó

Partnerek

Rezi Óvoda, Keszthelyi Zöldmező utcai Általános Iskola

Határidő(k) pontokba
szedve

2014. június 30. továbbiakban folyamatos

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

A gyermekek az óvodai foglalkozásokon és az iskolai oktatásban jobb
eredményeket érnek el.

Szülői együttműködés hiánya.

Szükséges erőforrások Humán erőforrás
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Intézkedés címe:

II.2. Egyedülálló szülők segítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az egyedülálló szülők közül többen nemcsak anyagilag, hanem lelkileg is nehéz
helyzetbe kerülnek és problémáikat segítség nélkül nem tudják megoldani.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A gyermeküket egyedül nevelő szülők lelki megerősítése.

Családgondozó lelki-mentális támogatása.

Résztvevők és
felelős

Családgondozó

Partnerek

Családsegítő Szolgálat, egyedülálló szülők

Határidő(k) pontokba
szedve

A program beindítására: 2014. március 31. majd folyamatos

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

Csökken az egyedülálló nők gyermekeivel fennálló nevelési probléma az
intézményekben.

Szülők nem működnek együtt.

Szükséges erőforrások Humán erőforrás
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Intézkedés címe:

II.3. Iskolába való átmenet segítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az óvodából az iskolába való átmenet a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek körében nagyobb lelki megterhelést és ezzel alacsonyabb tanulmányi
eredmény elérését teszi lehetővé.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A gyermekek zökkenőmentes intézményváltásának segítése.

A hátránnyal induló gyermekekre való nagyobb odafigyelés az óvodai nevelés
során és a fejlesztő foglalkozások minél korábbi beindításával és
folyamatosságával a zökkenőmentes intézményváltás elérése.

Résztvevők és
felelős

óvodavezető

Partnerek

Rezi Óvoda, Család Általános Iskola

Határidő(k) pontokba
szedve

2014. augusztus 31. majd folyamatos

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

Javul az első osztályt kezdő gyermekek eredményessége.

A gyermekek fejlesztése nem éri el a kívánt eredményt.

Szükséges erőforrások Humán erőforrás
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Intézkedés címe:

II.4. Problémás gyermekek családi körülményeinek javítása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az italozó, rossz családi kapcsolatban élő szülők gyermekei fáradtak, zaklatottak,
agresszívek és nem együttműködők az intézményekben.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A legalább „átlagos” család minta elérése, a gyermekek kiegyensúlyozottságának
érdekében.

Családgondozó nagyobb odafigyelése ezekre
családlátogatás, segítő beszélgetés, tanácsadás.

a

családokra.

Gyakori

Résztvevők és
felelős

Családgondozó

Partnerek

Rezi Óvoda, Család Általános Iskola, Polgárőrség

Határidő(k) pontokba
szedve

A gyermekek feltérképezésére az intézményekben: 2014. március 31.
családgondozás a cél eléréséig: folyamatos

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

Csökken az intézményekben a problémás gyermekek viselkedéséből adódó
konfliktushelyzetek száma. Javul a tanulmányi eredményük.

Szülők nem működnek együtt a családgondozóval.

Szükséges erőforrások Humán erőforrás.
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Intézkedés címe:

III.1. Gyermeket nevelő nők elhelyezkedési esélyeinek javítása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Gyermekvállalást követően a nők elhelyezkedési esélyei romlanak.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A kisgyermeket nevelő munkanélküli nők számának csökkentése, jövedelmi
helyzetük javítása és ezzel életszínvonaluk emelése.

Családbarát munkalehetőség biztosítása
tájékoztatásuk a lehetséges álláshelyekről.

Résztvevők és
felelős

Polgármester, jegyző

Partnerek

Járási Munkaügyi Kirendeltség

Határidő(k) pontokba
szedve

Minden közfoglalkoztatási program indítása.

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

közfoglalkoztatás

keretében,

Csökken a gyermeket nevelő álláskereső nők száma az önkormányzati
nyilvántartásokban.

A felajánlott munkalehetőséget nem fogadják el.

Szükséges erőforrások Pályázati támogatás. Önkormányzati önrész biztosítása.
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Intézkedés címe:

III.2. Segítség a családon belüli erőszak csökkentéséért

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A titkolt konfliktusok ellenére előfordul községünkben is családon belüli erőszak.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Szeretnénk felhívni a figyelmet a társadalmi segítségnyújtás eszközeire, azok
igénybevételének lehetőségére.

Figyelemfelhívó tájékoztatók elhelyezése az egészségügyi, közművelődési,
oktatási és nevelési intézményekben.

Résztvevők és
felelős

jegyző, családgondozó

Partnerek

Családsegítő Szolgálat

Határidő(k) pontokba
szedve

A tájékoztató anyagok közzétételére: 2014. január 31.

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

Csökken a családon belüli erőszak a községben.

A szenvedő felek nem veszik igénybe a segítséget.

Szükséges erőforrások Humán.
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Intézkedés címe:

IV.1. Egyedül élő nyugdíjasok elszigeteltségének csökkentése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Községünkben egyre magasabb számban élnek egyedülálló – egyedül élő
időskorúak.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Az időskorúak szociális ellátása községünkben minden területen biztosított.
Azonban szükséges az egyedül élő nyugdíjasok bevonása a civil szervezetek által
nyújtott programokba, közösségi életük színesebbé tétele.

A községben működő civil szervezetek, odafigyelve az időskorúakra,
programjaikról tájékoztatást küldenek az nyugdíjasok részére is.

Résztvevők és
felelős

házigondozók, tanyagondnok, civil szervezetek vezetői

Partnerek

NAPÁVA Kft., civil szervezetek

Határidő(k) pontokba
szedve

A tervezett programokról értesítés kiküldésére: 2014. február 28., majd
folyamatos

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

Nő a nyugdíjasok részvétele a község rendezvényein.

A nyugdíjasok érdektelensége.

Szükséges erőforrások Humán erőforrás.
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Intézkedés címe:

V.1. Gyógyászati célú sporttevékenységek beindítása

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Sok a különböző gerinc és mozgásszervi beteg a lakosság körében.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

Lehetőség teremtése helyben az egészségi állapotuk javítására, mozgásuk,
közlekedésük megkönnyítése érdekében.

Gyógytorna, jóga szervezése

Résztvevők és
felelős

művelődésszervező, Család Általános Iskola

Partnerek

Civil szervezetek

Határidő(k) pontokba
szedve

Tanfolyam beindítására: 2014. február 28. majd a téli időszakban folyamatos

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

Résztvevők, érdeklődők magas száma.

Nem vesznek részt a sporttevékenységben.

Szükséges erőforrások önköltséges tanfolyam
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Intézkedés címe:

V.2. Akadálymentesítés

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Hiányzó, nem megfelelő akadálymentesítés.

Célok Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás
tartalma) pontokba
szedve

A községünkben élő fogyatékosok és mozgáskorlátozottak helyzetének
felmérését követően, az életvitelük segítése a közintézmények és közszolgáltatás
nyújtó intézmények folyamatos akadálymentesítésével.

Az önkormányzati intézmények folyamatos akadálymentesítésének elvégzése a
felújítások során. Felkérni a nem önkormányzati szolgáltatókat az
akadálymentesítés elvégzésére.

Résztvevők és
felelős

polgármester, jegyző

Partnerek

Polgárőr Egyesület

Határidő(k) pontokba
szedve

Helyzet felmérésre: 2014. április 30.
Akadálymentesítésre: Felújítások során és a pályázatok
folyamatosan

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

függvényében

Községünkben egyre csökken az akadályozottan megközelíthető közintézmények
száma valamennyi fogyatékos és mozgáskorlátozott számára. Nő a részvételük a
község közösségi életében.

Pályázati támogatás elmaradása, önkormányzat anyagi lehetőségei az
akadálymentesítés végrehajtására.

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

A

Intézkedés
sorszá
ma

Az intézkedés címe,
megnevezése

B

C

D

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi
probléma
megnevezése

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

A célkitűzés
összhangja
egyéb stratégiai
dokumentumokkal

E

Az intézkedés
tartalma

F

Az intézkedés
felelőse

G

Az intézkedés
megvalósításának
határideje

H

I

J

Az intézkedés
eredményességét
mérő indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításához szükséges
erőforrások
(humán,
pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek
fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1

Foglalkoztatás
elősegítése

Magas a tartós
munkanélküliek, a
nők és a
pályakezdők aránya

Életszínvonal
közötti eltérés
megszűntetése

Önkormányzat
gazdasági
programja

Közfoglalkoztatás biztosítása
pályázat útján

polgármester
és jegyző

2

Önellátó
gazdálkodások
visszaállításának
segítése a
munkanélküliek
körében

A házak mellett
lévő termőföld
kihasználatlansása,
parlagon hagyása

egészséges
táplálkozásra
törekvés az
önellátó
gazdálkodások
beindítá-sával

Önkormányzat
gazdasági
programja

Közfoglalkoztatot
tak bevonása a
„Kerttől az
asztalig” nyertes
pályázat
végrehajtásába

polgármester,
falugondnok
Várbarátok
Köre Egyesület
elnöke

Felnőttoktatás

A munkanélküliek
között sok az
alacsony iskolai
végzettségű

Foglalkoztatottság
elősegítése
szakképzettség
megszerzésév
el

Alacsony iskolai
végzettségűek
felmérése,
tájékoztatása az
induló
tanfolyamok-ról,
képzésekről

családgondozó

Késői buszjárat
idényjellegű
beindítása

Sokan a busz-járat
hiánya miatt nem
tudnak munkát
vállalni.

Álláskeresők
számának
csökkentése

Egyeztetés a
VOLÁNNAL

polgármester

Közétkeztetés
egészségesebbé
tétele

Kevés a helyileg
megtermelt
termények
felhasználása a
közétkeztetésben

A helyi
lakosság és
őstermelők
segítése, a
közétkeztetés
egészségesebbé tétele

Lakosság,
őstermelők
értesítése a
felvásárlás
lehetőségéről

3

4.

5.

Évente kiírt
közfoglalkozta
tási pályázat
határideje

Csökken a
munkanélküliek és
ezzel a szociális
támogatások száma

pénzügyi

nyert közfoglalkoztatási
pályázat esetén
folyamatos

2014.

Csökken a házak
körüli műveletlen
területek száma és
ezzel a szociális
támogatások
száma.

pénzügyi,
technikai

Nyertes pályázat miatt
biztosított

Csökken az
alacsony iskolai
végzettségű
álláskeresők száma

pénzügyi
technikai

Képzések, tanfolyamok
indítása esetén

Álláskeresők száma
csökken

humán

Megállapodás esetén
folyamatos

Javul a
közétkeztetés
minősége, csökken
a műveletlen
területek száma

humán technikai

folyamatos

január
31. indításra
2013.
december 31.
befejezésre
Felmérés:
2013.
június
30. Munkaügyi
Központ
képzéseinek,
tanfolyamaina
k kezdő
időpontja
2014.
április
30.

élelmezésvezető

2014. február
28. majd
a felvásárlásra:
folyamatos
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II. A gyermekek esélyegyenlősége
1.

Kisgyermekek korai
fejlesztése

Szülők nem veszik
igénybe a fejlesztő
foglalkoztatásokat

Iskolai
oktatásban
való részvétel
megkönnyítés
ee

védőnő,
családgondozó
odafigyelése a
szükséges
intézkedések
megtételére

védőnő,
családgondozó

2014.
június
30.
majd folyamatos

A gyermekek az
óvodai
foglalkozásokon és
iskolai oktatásban
jobb eredményeket
érnek el.

humán

folyamatos

2

Egyedülálló szülők
segítése

Egyedülálló szülő
lelkileg nehéz
helyzetben
kerülnek és
problémáikat nem
tudják megoldani

Egyedülálló
szülők lelki
megerősítése
a gyermekek
érdekében

családgondozó
lelki-mentális
támogatása

családgondozó

2014. március
31. folyamatos

Csökken az
egyedülálló nők
gyermekeivel
fennálló nevelési
probléma az
intézményekben

humán

folyamatos

3.

Iskolába való átmenet
segítése

Az óvodából az
iskolába való
átmenet a HHH
gyermekek körében
nagyobb
megterhelést
jelent.

A gyermekek
zökkenőmentes
intézményvált
ásának
segítése

Nagyobb
odafigyelés a
hátránnyal
induló
gyermekekre,
fejlesztő
foglalkozások
korai beindítása

óvodavezető

2014.
augusztus 31.
folyamatos

Javul az első
osztályt kezdő
gyermekek
eredményessége

humán

folyamatos

4.

Problémás gyermekek
családi
körülményeinek
javítása

italozó, rossz
családi
kapcsolatban élő
gyermekek
viselkedése

A legalább
átlagos család
minta elérése,
a gyermekek
kiegyensúlyoz
ottságának
érdekében

Családgondozó
odafigyelése,
gyakori
családlátogatás,
segítő
beszélgetés,
tanácsadás

családgondozó

2014. március
31. folyamatos

Csökken a
problémás
gyermekek
viselkedéséből
adódó
konfliktushelyzetek száma

humán

folyamatos

1

Gyermeket nevelő
nők elhelyezkedési
esélyeinek javítása

Gyermekvállalást
követően a nők
elhelyezkedési
esélyei romlanak

Kisgyermeket
nevelő
munkanélküli
nők számának
csökkentése

Családbarát
munkalehetőség
biztosítása
közfoglalkoztatás keretében

polgármester
jegyző

minden
közfoglalkozta
tási program
beindítása

csökken a
gyermeket nevelő
álláskereső nők
száma

pénzügyi

nyertes pályázatok
esetén folyamatos

2

Segítség a családon
belüli erőszak
csökkentéséért

Titkolt konfliktusok
ellenére is
előfordul családon
belüli erőszak

Figyelem felhívás a segítségnyújtási
lehetőségre

Figyelemfelhívó
tájékoztatók
elhelyezése

jegyző,
családgondozó

2014.
január

csökken a családi
belüli erőszak

humán

folyamatos

Egyedül élő
nyugdíjasok
elszigeteltségének
csökkentése

Községünkben
egyre magasabb
számban élnek
egyedülállóegyedül élő
időskorúak

Időskorúak
közösségi
életének
színesebbé
tétele

Nő az időskorúak
részvétele a község
rendezvényein.

humán

folyamatos

III. A nők esélyegyenlősége

31.

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1

községben
működő civil
szervezetek
odafigyelése az
időskorúakra

házigondozók,
tanyagondnok
civil
szervezetek
vezetői

programokról
értesítés:
2014.
február 28.
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V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1

Gyógyászati célú
sporttevékenységek
beindítása

Sok a különböző
gerinc és
mozgásszervi beteg
a lakosság körében

Lehetőség
teremtése
helyben az
egészségi
állapotuk
javítására

Szervező munka
a sportolási
lehetőség
beindítására

művelődésszervező

2014. február
28. majd
folyamatos

résztvevők magas
száma

2.

Akadálymentesítés

Hiányzó, nem
megfelelő
akadálymentesítés

Fogyatékosok
és
mozgáskorlátozottak
helyzetének
felmérése,
folyamatos
akadálymentesítés

Helyzetük
felmérése, nem
önkormányzati
szolgáltatók
felkérése az
akadálymentesítésre.

polgármester,
jegyző

2014. április
30.
akadálymente
sítésre
felújítások
során és a
pályázatok
függvényében
folyamatos

komplex
akadálymentesített
középületek száma
nő

folyamatos

pénzügyi

nyertes pályázat esetén
folyamatos
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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, cselekvési
ütemterveket készítsenek.
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek
során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének garantálására Helyi
Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul
megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata
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.

Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője, partnerek
képviselője

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

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

Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít
a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott
munkacsoportok beszámolóinak alapján.

88

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

89

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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