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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Bevezetés
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet
rendelkezéseivel, Garabonc 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.
A település bemutatása
A község Zala megyében Nagykanizsától észak-keletre, Zalakaros szomszédságában, a KisBalaton dél-nyugati partján fekszik. Kis-Balaton vize fontos szerepet tölt be az itt élő emberek
számára a horgászat és a halászat terén.
Az őskortól lakott település. A Kis-Balaton elárasztása előtt ásatások során Kocel és Pribina kori
leleteket találtak. A IX-X. szd. Ófaluban két temető létezett. Az első írásos említése 1335-ből
származik, Garaboncz néven, mely szláv eredetű, Gerebench, Garabonch, jelentése: kis
dombgerinc, taraj. Szent László felesége Adelhajda, 1082-ben a területet a veszprémi Szent
Mihály templomnak adományozta. (1548). A török pusztítás idején az Ófalut majdnem teljesen
lerombolták. A falu lakói ismerve a határban húzódó lápos területeket, oda menekülve sikerült
átvészelni a török támadásokat, 1690-ben.
Kanizsa felszabadulása után megyénket szegénység, éhínség gyötörte. Ezt követően a község
lakóit az 1710-es pestisjárvány tizedelte. A majorsági gazdálkodással és a halászattal gazdasági
fellendülés kezdődött. Erdőgazdálkodás, szőlészet, állattenyésztés, malom működött. Az 1700-as
évek végén megkezdődött az értékesítés a Kanizsai és Keszthelyi piacokon. Az Ófalutól 30
percnyi járásra templomot építettek szent Adalbert tiszteletére. A kolera kitörése miatt 1854-ben
a megmaradt lakosság kitelepült az addigi lakhelyéről a templom köré. Az Ófalu helyén egy
kőkereszt található, ahol az ősi templom és iskola állt. A kapitalista időkben gyors gazdasági
fellendülés volt jellemező. A lakosság száma folyamatosan nőtt. 1935-ben a népesség 98%-a
magyar anyanyelvű, római katolikus. Létezett 3 vízimalom, amelyekből az egyik jelenleg is
megtalálható. A szegény emberek megélhetését a halászat biztosította. 1950-ben Kisrada és
Garabonc egyesült.
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A falu elhelyezkedése kedvező, a Hévíz-Keszthely-Zalaapáti-Zalakaros-Nagykanizsa útvonal
mentén fekszik. A legközelebbi vasútállomás azonban mintegy 10 km-re, Zalakomárban van.
Vezetékes ivóvízzel, villannyal (a község szőlőhegyein is), gázzal ellátott és szinte minden család
rendelkezik telefonnal, valamint kiépített szennyvízhálózattal.
A hagyományok őrzése és tisztelete mindig is együtt élt és él a falu közösségével, mint például:
maszkázás, locsolás, pünkösdölés, falunap, szüreti felvonulás, Lucázás-kotyolás, betlehemezés.
Nem élő hagyományaink: regölés János és József köszöntés.
A faluhoz tartozó Babos-sziget természetvédelmi terület. E tájegység adottságai, kincsei
megóvása érdekében a helybeliek mindent megtesznek. Természeti kincseinkhez tartozik a
Bándikuti-forrás, melynek iható vize régóta biztosítja a szőlőhegyen dolgozó emberek
ivóvízszükségletét. A garabonci borvidék sok aranyérmes bort termelt. Ez nem csupán a tájegység
szerencsés földrajzi elhelyezkedésétől függ, hanem a helybeliek szakértelmétől és a bor iránti
szeretetéből is.
Ugyanakkor a helyiek régi vágya teljesülne, ha végre sikerülne megállapodni a Természetvédelmi
Felügyelőséggel, a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal és a Balatoni Halászati Rt-vel, hogy a kisbalatoni Babos-szigeten engedélyezzék a horgászatot.

Látnivalók a településen:
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Zalakaros közelsége fellendítette a falusi turizmust, amibe garabonc is igyekszik bekapcsolódni. A
Kránicz-Borház" például az elsők között valósította meg a borút"-rendszerű vendéglátást a
szőlőhegyen. Az átutazó turisták megtekinthetik Tóth Gábor festőművész művészi színvonalú
Kis-Balaton Galériáját. A településen él és alkot Lichtenwaller Zoltán festőművész, akinek
alkotásaival az ország több kiállítóhelyén, a legkülönbözőbb tárlatokon találkozhat a közönség.
A garabonci látnivalók sorába tartoznak régi szép házak, a két katolikus templom és a
harangtorony.

Garabonc településen az lenti táblázat is mutatja, hogy a lakónépesség száma, hol enyhe
csökkenést, hol stagnálást, 2012. évben 3 %-os emelkedést mutat.
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1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

Év

Fő
(TS 0101)

2012

715

2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

708
694
672
670
n.a.

Változás

99,0%
98,0%
96,8%
99,7%
-

A lakónépesség száma évről évre nem változott számottevően.
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Állandó népesség
2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai)
Az állandó népességből a
megfelelő korcsoportú nők
és férfiak aránya (%)

Fő
Korcsoport

Férfiak

Nők

364

347

49
14
216
20
65

31
8
189
23
96

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302)
0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)
0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307)
15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309)
18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311)
60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313)
65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315)
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Összesen
(TS 0301)
711
15
80
22
405
43
161

Nők

Férfiak

48,80%

51,20%
2,11%

4,36%
1,97%
30,38%
2,81%
9,14%

6,89%
1,13%
26,58%
3,23%
13,50%

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma

Fő

Változás

2001 2011

Fő

Korcsoport

15 éves gyermekek száma
16 éves gyermekek száma (TS 0501)
17 éves gyermekek száma (TS 0502)
Összesen
Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok

13
3
16

11
9
20

-13
8
6
4

3. számú táblázat - Öregedési index

Év

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0328)

0-14 éves korú állandó
lakosok száma (fő)
(TS 0327)

Öregedési index (%)

2012

142

93

152,69%

2013
140
2014
147
2015
158
2016
161
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

95
91
87
80
n.a.

147,37%
161,54%
181,61%
201,25%
-
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Az állandó népesség táblázatán is nagyon jól látszik a település elöregedése, mely az öregedési
index táblázatban is jól látható. 2012. évre a 65 év feletti állandó lakosok száma majdnem 20 % kal nőtt a 0-14 –éves korosztályhoz képest és ez évről évre nő. 2017-ben kétszer annyi idős ember
él a településen, mint fiatal.

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

Év

Állandó jellegű
odavándorlás
(TS 0601)

Elvándorlás
(TS 0600)

Egyenleg

Állandó oda-, és
elvándorlások
különbségének 1000
állandó lakosra vetített
száma
(TS 0602)

2012

18

13

5

6,8

16
17
19
27
n.a.

-3
0
-3
-13
-

-4,1
n.a.
-4,12
-18,28
n.a.

2013
13
2014
17
2015
16
2016
14
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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2013. évtől kezdődően az elvándorlások száma megnövekedett, ennek az oka lehet a
munkalehetőség miatti elvándorlás, valamint a fiatalok elvándorlása a városokba, vagy a közeli
településekre munkalehetőség reményében, vagy máshol alapítanak családot.

5. számú táblázat - Természetes szaporodás

Év

Élveszületések száma
(TS 0701)

Halálozások száma
(TS 0702)

Természetes
szaporodás (fő)

2012

4

9

-5

10
9
13
5
n.a.

-5
-7
-5
1
-

2013
5
2014
2
2015
8
2016
6
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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A természetes szaporodás táblázat nagymértékben mutatja, a település fogyását is, az élve
születések száma évről évre nő, de a halálozások száma meghaladja. A 2016. évben mutatott
enyhe emelkedést, mely talán annak tudható be, hogy felnőtt az a korosztály, amely már megérett
a gyermekvállalásra.

Összegezve Garabonc település lakossága is mind minden más kis település az elöregedéssel küzd,
a fiatalok munkalehetőség reményében a városok, vagy azok vonzáskörzetébe keres lakhelyet jobb
munkalehetőség reményében.
Értékeink, küldetésünk
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye
legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben
részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy
fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete.
Garabonc Község Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat a
fejlesztését meghatározó alapvető dokumentumaiban. Az esélyegyenlőség megvalósítását
horizontális elvnek tekinti, amely áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységet: a kötelező és
önként vállalt feladatok ellátását a helyi szintű közpolitika alakítása során.
Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy
az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is aktív szerepet játsszanak,
elősegítve ezzel a település lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. Ennek eszközei
szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.
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Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
Garabonc település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni
kívánja:
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
a diszkriminációmentességet,
szegregációmentességet,
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A
köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik
az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és
arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az
HEP IT tartalmazza.
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét.
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Célcsoportok
1.) Nők:
A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést több jogszabály is tiltja, ezek között is
kiemelt szerepet foglal el az Alaptörvény és a Munka Törvénykönyve. A nők között is
kiemelten hátrányos helyzetben vannak a 45 év feletti nők a változó képzettségi
követelmények, a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, a gyesen lévő, illetve a
kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt.
2.) Mély szegénységben élők:
A mélyszegénység többdimenziós jelenség, amely megmutatkozik többek között a nagyon alacsony
képzettségben és foglalkoztatottságban, az ebből következő súlyos megélhetési zavarokban, kihat
az elemi lakhatási, táplálkozási körülményekre, az érintettek egészségi állapotára, stigmatizál és
kirekesztéshez vezet.
Azokat soroljuk a mélyszegénységben élők közé, akik az alábbiak közül legalább kettő
kritériumnak megfelelnek:
- legalább három éve munkanélküliek, illetve ezen idő alatt legfeljebb közfoglalkoztatásban
vettek részt,
- legfeljebb az általános iskola 8. osztályát végezték el, ami mellett esetleg nem piacképes
szakképzettséget vagy OKJ-s szakképesítést szereztek,
- aktív korú inaktívak,
- kettőnél több gyermeket nevelnek.
2010 a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Európai Éve.
Garabonc Önkormányzata az általa szervezett közhasznú, közcélú foglalkoztatás, közmunka,
foglalkoztatottság terén előnyben kívánja részesíteni a fenti kritériumoknak megfelelő
mélyszegénységben élőket.
3.) Romák:
Nem áll rendelkezésünkre adat arra vonatkozóan pontos adat, hogy Garaboncon hány fő vallja
magát roma kisebbséghez tartozónak. A településen Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat szorosan együttműködik az önkormányzattal és a
köznevelési intézményekkel a roma származású gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése
érdekében.
Az elmúlt években a hátrányos helyzetűek, inaktívak munkaerő-piacra történı visszakerülése
érdekében az önkormányzat közfoglalkoztatással igyekezett segíteni a munkavégzéshez kapcsolt,
munkajövedelemmel járó foglalkoztatást. Az egyenlőtlenség meglétét bizonyító esetekről nincs
tudomásunk, ha mégis érzékelhetı a mindennapok során, az a társadalomban meglévő előítéletek
alapján értelmezhetı. Ezek ellen minden lehetséges eszközzel fel kell lépni.
4.) Fogyatékkal élők:
A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok,
amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élık lakhatási, egészségügyi,
foglalkoztatási helyzetéről.
A szociális ellátások igénybevevők között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos
személyek is, nyilvántartott adattal azonban ezekről nem rendelkezünk.
A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják,
évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi tényező
hátráltatja. Közös feladatunk annak lehetővé tétele, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek
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a mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és
egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet,
valamint a sport és a szórakozás területén is. A fogyatékkal élık legnagyobb részének egyetlen
megélhetési forrása az alacsony összegű nyugdíj, járadék, segély. Egyes esetekben az iskolai
végzettségük elmarad az egészséges társaikétól, ami tovább rontja megélhetési esélyeiket. A tartós
egészségügyi problémákkal, illetve fogyatékkal élı emberek munkaerő-piaci lehetőségei erősen
behatárolódtak.
5.) Gyermekek:
Már születésünk s talán fogantatásunk pillanatától esélyegyenlőtlenség állhat fenn, hiszen nem
mindegy, hogy milyen családba születünk, hazánk keleti vagy nyugati térségében,
tanyán, kis vagy nagy településen, kisvárosban avagy nagyvárosban. Az esélyegyenlőségre ebben a
helyzetben is törekedni kell, tehát a cél az, hogy mindenki egyenlő eséllyel jusson az ellátásokhoz,
rendelkezzen a kellő információval, tisztában legyen vele, hol érdeklődhet, tudja, milyen ellátások
illetik meg, van-e választási lehetősége. Az ellátásokat hol igényelheti és az igénylésnek mi a
módja! Az utóbbi években született szociális vonatkozású jogszabályokban megvalósult a
jogalkotó azon törekvése, hogy az irányelveknek megfelelő, az egyenlő esélyeket biztosító
jogszabályok szülessenek.
A településen élő gyermekek számára életkoruknak megfelelően elérhető az óvodai ellátás,
valamint az általános iskolai oktatás, amelyre azonban nem helyben van lehetőség. Az általános
iskolában tanulók bekapcsolódhatnak a művészetoktatásba, illetve többféle szakkör közül
választhatnak.
6.) Idősek:
A településen a 60 év felettiek aránya az összlakosság közel 27%-a. Az idősek nyugdíjai
alacsonyak, különösen a volt mezőgazdasági dolgozóké. A nyugdíjasok között igen magas az
egyszemélyes háztartások száma, mely háztartások nagyobb részét özvegy nők alkotják. Az, hogy
az idősek hogyan élik meg az évek múlását, az egyedüllétet, nagymértékben függ a társadalom
nyújtotta életkörülményektől, az idősekkel szemben tanúsított társadalmi magatartástól. A család
fiatalabb tagjai gyakran kevés időt szánnak a velük való törődésre, gyakran távol élnek idősebb
családtagjaiktól, illetve a megélhetési gondok miatt több mint 8 órát dolgoznak, vagy távol
dolgoznak.
A fentiek miatt megnőtt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igény. A
szociális étkeztetés keretében az időseknek igény szerint házhoz szállítja az önkormányzat az
ebédet. Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az idősekre, évente hagyományosan megrendezi
az idősek napját.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján
végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.)
EMMI rendelet
alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi
törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
előírásaira.
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát, arányát
és helyzetét. Bemutatjuk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan a közszolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, ezen keresztül feltárjuk az egyes területeken jelentkező problémákat. Az
adatok és következtetések alapján meghatározzuk a célcsoportok esélyegyenlőségét elősegítő
feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód
érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az
HEP Intézkedési Terv (IT) tartalmazza.
A helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából. Tartalmazza a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt, a helyi
együttműködési rendszer bemutatását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja
majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális
rendszerét.
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2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal,
programokkal:
Garabonc község önkormányzatának településrendezési tervben és helyi építési szabályzatában
megfogalmazta, hosszú távon az értékmegőrzés, a megújulás az élhető környezet megteremtése a
célja.
A gondoskodás és egyelő esélyek biztosításának egyik célja a mozgáskorlátozottak, idősek a
kisgyermekes szülők érdekeit figyelembe véve a közintézmények akadálymentesítésének teljeskörű
megvalósítása.
A mély szegénységben élők, munkanélküliek, kisgyermekes szülőket segítő helyi önkormányzati
támogatások a helyi gyermekvédelmi és szociális rendeletben megfogalmazott támogatással segíti
elő az esélyegyenlőséget, az élhetőbb körülményeket.
Az idősek figyelmét különböző bűnmegelőzési felhívásokkal, reklámkiadványokkal segíti.
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Garabonc településen a házisegítségnyújtást és az orvosi ügyeleti feladatokat a Zalakaros
Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodás útján látjuk el.
A gyermekvédelmi és családsegítési feladatokat Gelse Község Önkormányzata Család- és
Gyermekjóléti Szolgálata látja el.A feladatellátás a szociálisan hátrányos helyzetűeknek, mély
szegénységben élőknek, időseknek, egyedülállóknak nyújt segítséget, mint életvezetési
tanácsokkal, mint az időseknél a házi segítségnyújtás keretében a rendszeres látogatással, kisebb
ház körüli teendők segítségével, bevásárlással, odafigyeléssel.
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása.
A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi
nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait,
szakemberek tapasztalatait. Természetesen azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs
és nem is lehet, ott a 2011.évi népszámlálás adataiból indultunk ki.
3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a
szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek
következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a
foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén.
Ma Magyarországon minden harmadik ember a szegénységi küszöb alatt él. Ezért
Magyarországon a romák felzárkóztatását megcélzó politikát nem lehet elválasztani a szegénység
elleni általános küzdelemtől, a társadalmi és a gazdasági versenyképesség javításától.
Jelenleg településünkön elég nagy számban él a roma lakosság, pontos adatok még nem állnak
rendelkezésre, mivel még a 2011. évi népszámlálási adatok nem érhetők el.
A településen is vannak szegregátumok, pld. a Kis utca amelyet majdnem 100 %-ban a roma
lakosság lakja.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
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A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között
szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy
elavult iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a
gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább.
Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások
rendszereiből.
Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a
megváltozott munkaképességűek és a romák. Tapasztalataink szerint a munkaerő-piacra jutás fő
akadályai: az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó motiváltsági
problémák, munkalehetőség hiánya, a társadalmi előítélet jelenléte. A roma nők iskolai
végzettsége, foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma férfiakénál is jelentősen
alacsonyabb.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző
foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek
változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az
elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.
3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint
15-64 év közötti állandó népesség (fő)
Év

Regisztrált munkanélküli/nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

Férfi
(TS 0803)

Nő
(TS 0804)

Összesen

(TS 0803)

Fő

Fő

Fő

%

Fő

%

Fő

%

505
501
494
483
470
-

38
35
35
29
21
23

15,2%
14,1%
14,0%
11,6%
8,2%
-

40
39
34
22
20
13

15,6%
15,4%
13,7%
9,3%
9,1%
-

78
74
68
51
41
36

15,4%
14,8%
13,8%
10,5%
8,6%
-

2012
248
257
2013
246
255
2014
247
247
2015
249
234
2016
250
220
2017
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Férfi (TS 0801)

Nő (TS 0802)

Összesen
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A fenti táblázatokon is jól látható a pályakezdő munkanélküliek növekvő száma a településen,
ezen belül is jól látszik, hogy a nők aránya nagymértékű növekedést mutat.

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya

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

20 év alatti (TS 1002)

Fő
összesen

Fő

%
Fő
20-24 év (TS 1003)
%
Fő
25-29 év (TS 1004)
%
Fő
30-34 év (TS 1005)
%
Fő
35-39 év (TS 1006)
%
Fő
40-44 év (TS 1007)
%
Fő
45-49 év (TS 1008)
%
Fő
50-54 év (TS 1009)
%
Fő
55-59 év (TS 1010)
%
Fő
59 év feletti (TS 1011)
%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

2012

2013

2014

2015

2016

2017

78

74

68

51

41

30

3

2

4

2

4

1

3,2%
10
12,5%
5
6,8%
8
10,0%
11
13,5%
11
14,1%
13
16,7%
11
13,5%
4
4,5%
4
5,1%

2,7%
10
12,8%
6
7,4%
7
8,8%
10
13,9%
10
13,9%
11
15,2%
11
14,9%
6
7,4%
2
3,0%

5,9%
8
11,4%
9
13,6%
7
10,6%
8
11,0%
12
17,6%
5
7,7%
9
13,2%
5
7,7%
1
1,5%

3,4%
8
15,3%
5
9,4%
4
7,9%
6
11,3%
7
13,8%
5
10,3%
8
15,3%
5
10,3%
2
3,0%

9,9%
6
14,2%
6
15,4%
3
6,8%
4
9,9%
5
13,0%
5
11,1%
3
8,0%
4
9,9%
1
1,9%

3,3%
4
13,3%
5
15,8%
2
5,8%
3
10,0%
4
14,2%
5
17,5%
2
5,8%
4
14,2%
0
0,0%
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A fenti táblázatokból jól látható a munkaképes korú lakosság és a nyilvántartott álláskeresők
aránya. Sajnos még mindig az állástalan nők vannak nagyobb arányban, nekik nehezebb az
elhelyezkedés. A foglalkoztatottak arányának kis mértékű növekedése a különböző
közfoglalkoztatási programoknak köszönhető.

A lenti táblázaton jól kimutatható, korcsoportos bontásban, a regisztrált munkanélküliek aránya.
Jól látható, hogy majdnem minden korosztálynál növekedő tendenciát mutat. A településen kicsi
az elhelyezkedés esélye, a környező településeken nincs, vagy minimális a munkalehetőség, a
távolabbi városokban pedig a vállalkozások és a vállalatok nem szívesen járulnak hozzá az
utiköltséghez.

Az alábbi tábla mutatja a településen a tartós munkanélküliek arányát, a javuló tendencia csak a
közfoglalkoztatásban résztvevők miatt mutat emelkedő tendenciát, sajnos nagyon kevés a
tartósan elhelyezkedettek aránya.

3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők száma és aránya nemek szerint

Év

180 napnál hosszabb
180 napon túli nyilvántartott
ideje regisztrált
álláskeresők száma nemek
munkanélküliek
szerint
aránya (TS 1501)
%

Férfi Nő

2012
29
2013
44
2014
24
2015
21
2016
8
2017
6
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi
Hivatal

Nők és férfiak aránya, a 180 napon
túli nyilvántartott álláskeresőkön
belül

Összesen

Férfiak

Nők

0
0
0
0
0
0

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

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

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

Év

Legalább az általános iskola 8.
évfolyamát elvégzett 15 éves és
idősebb népesség, a megfelelő korúak
százalékában
Férfi (TS 1601)

Nő (TS 1602)

%
%
87,5%
72,8%
2001
2011
95,3%
87,9%
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

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

Nő

%
12,5%
4,7%

%
27,2%
12,1%

Az alábbi táblázatokból is jól látszik, hogy településen az alacsony iskolai végzettségűek aránya
csökkenő tendenciát mutat, ma már a fiatalabb korosztály legalább az általános iskola 8
osztályát elvégzi, minimális azok száma, akik ennél alacsonyabb szintű osztállyal rendelkeznek.

c) közfoglalkoztatás
2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, amely
létrehozta a közfoglalkoztatás új rendszerét. A foglalkoztatás szervezését a önkormányzat
hivatala látja el, a munkáltatói feladatokat az önkormányzat polgármestere A munkaügyi,
bérszámfejtési feladatokat a az önkormányzat hivatala végzi.
A legveszélyeztetettebb csoport a hosszú ideje munka- és végzettség nélküli álláskeresők
foglalkoztatása történik közfoglalkoztatás keretében. A foglalkoztatottak nagy száma a
képesítés nélküli, alacsony iskolázottságú, (közel 30 %-os) roma lakosságból tevődik össze, és
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településtisztasági feladatokat, belvízelvezetés, kátyúzás önkormányzati mezőgazdasági utak
tisztítását látják el.

A fenti táblázatból is jól látszik, hogy évről – évre nő a munkanélküliek száma, ezáltal a
közfoglalkoztatásba résztvevők száma is. Azonban az önkormányzatoknak is behatárolt a
közfoglalkoztatásban résztvevők száma, saját erőből nem tudná megoldani a településen a
közfoglalkoztatást.
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
A táblázatból is jól kitűnik, hogy a legközelebbi centrum Zalakaros, ugyan 10 percre van, de
mivel csak idegenforgalommal foglalkoznak a településen, így esetlegesen a nyári idény
időszakában ad munkalehetőséget a környező településen élőknek. A többi nagyobb település
messze van.
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott
álláskeresők megoszlása iskolai végzettség
szerint
Év

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők
száma összesen

Fő
2012
78
2013
74
2014
68
2015
51
2016
41
2017
36
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

8 általánosnál
8 általánosnál
Általános
magasabb
alacsonyabb
iskolai
iskolai
végzettség végzettség (TS
végzettség (TS
(TS 0901)
0902)
0903)
Fő
%
Fő
%
Fő
%
9
11,6% 37 47,9% 32 40,5%
6
7,8%
38 51,7% 30 40,5%
4
5,5%
38 56,0% 26 38,5%
4
7,4%
25 49,3% 22 43,3%
3
6,2%
22 53,1% 17 40,7%
2
4,9%
19 54,2% 15 40,8%
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e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük
Jelenleg a fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő programok nincsenek a településen, a képzéshez,
továbbképzéshez a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által meghirdetett
képzéseken van lehetőség.
f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl.
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaciszolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási
programok)
A felnőttoktatásban résztvevők száma nem ismert, erre vonatkozóan adatot nem találtunk. A
településen jelenleg nem folyik felnőttképzés, utoljára a telepfelszámoláskor képeztek felnőtteket.
Képzéshez, továbbképzéshez a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által
meghirdetetteken túl lehetőség nincs.
g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
Garabonc településen nincs olyan önkormányzati fenntartású intézmény amely foglalkoztatni
tudná a mélyszegénységben élőket és a romákat.
h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Jelenleg is hátrányos megkülönböztetés éri a foglalkoztatás területén a kisgyermekes anyákat, a
roma nemzetiségüeket.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az elmúlt években is többször
is módosították, melynek előírásait a Képviselő-testület a pénzbeli és természetbeni, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2011. (II. 11.)
önkormányzati rendeletébe épített be:
Az aktívkorúak ellátásának körében megállapított rendelkezésre állási támogatást felváltotta a
bérpótló juttatás, amelynek feltételei több helyen is átalakultak. Alapvető módosítás, hogy a
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foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni, míg a
rendszeres szociális segélyt kétévente kell felülvizsgálni. A két felülvizsgálat között eltelt időben
minden támogatottnak legalább 30 nap munkaviszonyt kell létesítenie, olyan módon, hogy az
igazolható legyen a felülvizsgálatkor. Erre lehetősége van több módon. Nyílt munkaerőpiacon
folytat keresőtevékenységet, egyszerűsített foglalkoztatottként létesít munkaviszonyt, háztartási
munkát folytat, munkaerő-piaci programban vesz részt, közérdekű önkéntes tevékenységet
folytat, vagy közfoglalkoztatásban vesz részt.
Rendszeres szociális segélyre lehet jogosult, aki egészségkárosodott, vagy aki a reá iranyadó
nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel és nincs megoldva a
gyermek napközbeni ellátása vagy aki az önkormányzat rendeletében meghatározott,
feltételeknek megfelel, (pl mentális állapota miatt mentesítést kap), A rendszeres szociális segély
90%-ban fedezett ellátási forma, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás csak 80%-ban. Az
anyagi helyzet romlásának következményeként a munkanélküli emberek kapcsolatai beszűkültek,
megváltozott énképük és életvitelükben is izolálódtak. Az anyagi nehézségek konfliktusokat
idéznek elő a munkanélküliek családjában.
Az álláskereső részére álláskeresési ellátásként álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési
segély, valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési járadék maximum 90 nap lehet, a
munkaerőpiaci járulékalap 60 %-a, legfeljebb a minimálbér 100 %-a.
A munkanélküliek számának növekedése együtt járt a különböző támogatásban részesítettek –
álláskeresési segély, álláskeresési járadék, rendszeres szociális segély – számának emelkedésével.
Álláskeresési segélyben részesülők száma
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

Év

15-64 év közötti állandó
népesség száma
(TS 0803 és TS 0804 összesen)

2012
505
2013
501
2014
494
2015
483
2016
470
2017
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresési segélyben
részesülők (fő) - (TS 1101)

Álláskeresési segélyben
részesülők %

4
2
1
2
1
0

0,8%
0,4%
0,2%
0,3%
0,2%
-
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Járadékra jogosultak száma
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma

Év

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma
(TS 1301)

Fő
2012
78
2013
74
2014
68
2015
51
2016
41
2017
36
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Álláskeresési
járadékra
jogosultak (TS
1201)
Fő
5
6
5
4
3
5

%
6,8%
8,1%
7,7%
7,9%
8,0%
14,8%
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Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma
3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma
Rendszeres szociális segélyben
részesített regisztrált munkanélküliek
száma (negyedévek átlaga) - TS 1401
Év

(2015. február 28-tól az ellátás
megszűnik, vagy külön válik EGYT-re és
FHT-ra)
Fő

2012
2013
2014
2015
2016
2017

27
33
22
12
10
12

Egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatásban
részesülők átlagos száma 2015. márc.
1-től érvényes módszertan szerint
(TS 5401)
Fő

15-64 évesek %-ában

4
4
n.a.

5,30%
6,54%
4,35%
2,43%
2,18%
#ÉRTÉK!

Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesítettek átlagos havi
száma (2015. március 01-től az ellátásra
való jogosultság megváltozott)
Fő

Munkanélküliek %-ában

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Rendszeres szociális segélyt az a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személy kaphat,
aki nem rendelkezik rendszeres megélhetést biztosító jövedelemmel. Foglalkozást helyettesítő
támogatást álláskereső kaphat. Bérpótló juttatásra (2011. január 1-től), illetve foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra (2011. szeptember 1-től) az jogosult, aki korábban rendelkezésre állási
támogatásban részesült. A jogosultságot évente felül kell vizsgálni, mert 2012. január 1-től csak
annak folyósítható ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap
munkaviszonyt (vagy 30 nap közérdekű önkéntes munkát) tud igazolni.

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a
szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a
településen fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és
hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra
vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.
A szociálisan rászorulók esetében lakásfenntartási támogatási rendszer működik. Az elmúlt két
évben a valamely közüzemi szolgáltatás felé hátralékkal rendelkező állampolgárok száma nőtt.
Pontos adattal nem rendelkezünk ezekről, mivel a szolgáltatók nem adnak tájékoztatást az
adósságállományról.
- lakhatást segítő támogatások
A lakosság szinte teljes egészében saját tulajdonú lakásban él. Garabonc településen 265 db lakás
található. Településünkön a lakóházak száma nem növekszik. Komoly problémát jelent az
elhagyott lakásállomány kezelése, mivel a tulajdonosok zömmel az elhalt idős szülők örökösei,
akik sok esetben a településről elköltöztek. A lakások 90 %-a rendelkezik vezetékes vízzel.
Hajléktalanok nem tartózkodnak a településen.
Lakásállomány
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3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány

Év

Lakásállomány (db)
(TS 4201)

2012

266

2013

266

2014

267

2015

267

2016

265

2017

n.a.

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

Bérlakás állomány
(db)

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

Szociális
lakásállomány (db)

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

Egyéb lakáscélra
használt nem
lakáscélú ingatlanok
(db)

Ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító lakások
száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

A lakásviszonyok jellemző problémái a közműdíj-, illetve lakáshitel-tartozások, hátralékok
felhalmozódása. Lakhatást segítő támogatás a normatív lakásfenntartási támogatás.
A helyi lakosok rászorultságtól függően lakásfenntartási támogatást igényelhetnek.

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési
támogatásban részesülők száma

Év

Lakásfenntartási
támogatásban részesített
személyek száma (TS 6001)

Adósságcsökkentési
támogatásban részesítettek
száma (TS 6101)

2012

43

n.a.

2013

51

n.a.

2014

51

n.a.

2015

46

n.a.

2016

n.a.

n.a.

2017

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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A táblázatunk mutatja, hogy Garabonc településen egyforma nagyságú a lakásfenntartási
támogatások száma. A lakásfenntartási támogatásban részesítettek számára komoly problémát
jelent az eladósodás. Ez leginkább a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy alacsony
jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családokat érinti. Ez a réteg veszítheti el a lakását, vagy
náluk kapcsolhatják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat.
- eladósodottság
A legnagyobb problémát a lakáshitelek törlesztése és a közüzemi szolgáltatók felé történő
tartozások alkotják. A segélyből élők nehezen tudják már megfizetni, ezáltal elvesztik lakásukat,
kikapcsolják az áramot, a gázt, valamint az ivóvíz szolgáltatás is szűkítésre kerül.
A legveszélyeztetettebb csoportok a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülők, kedvezőtlen
jövedelmi helyzetű családok, pályakezdők, nagycsaládosok, a hajléktalansággal veszélyeztetett,
az erőszak áldozatai pl. kilakoltatás előtt álló családok, a lakásfenntartási nehézséggel küzdők, a
lakhatással összefüggő adósságot felhalmozott háztartások és súlyos betegséggel küzdő családok.
Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság
év

Feltárt veszélyeztetett lakhatási
helyzetek száma

Hajléktalanok
száma

2008

23

0

2009

26

0

2010

23

0

2011
2012

35
51

0
0

Forrás: önkormányzati adatok
Veszélyeztetett lakhatási helyzet
60
50
40
30
20
10
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Veszélyeztetett lakhatások száma

2014

2015

2016

2017

Hajléktalanok száma

A fenti táblázatokból is jól kitűnik, hogy fokozatosan emelkedik a veszélyeztetett lakhatások
száma, ez mind visszavezethető a segélyből élők, idősek alacsony nyugdíjú emberek
eladósodásához.
- lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés
bemutatása
Külterületen, településünkön nem található lakás.
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3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Garabonc településen 2008. évben sikeres projekt keretében az úgynevezett „Golan fennsíkon”
található roma telep felszámolásra került, az ott élő 6 család, összesen 16 fő jobb
lakáskörülményekhez jutott. A roma lakosság többi része szétszórtan, de egy tömbben
helyezkednek el, Az itt élők saját tulajdonban lévő házban laknak.
A telep felszámolásával a Hálózat az Integrációért Alapítvány támogatásával megszűnt a
településen a jogcím nélküli lakáshasználat. Hat családnak megszűnt az alapvető problémája,
hogy egészségügyi, higiéniai, biztonsági szempontból lakhatatlan fából, bádogból összetákolt
építményekből élhetőbb lakáskörülményekbe kerültek
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)
A településen a Kis utcában, valamint a Rákóczi utcában él nagyobb számban a roma lakosság
saját tulajdonú ingatlanokban, albérletben, vagy a család másik tagjának tulajdonában lévő
házban. Azonban ezekben a lakásokban több generációs családok élnek kevés négyzetméteren. Itt
a gyermekek száma is elég magas.
A lakások állapota majdnem minden esetben teljes felújításra szorul. A megközelíthetősége
aszfaltos, illetve kövezett utakon lehetséges.
Közszolgáltatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférésük
megoldott.
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői
(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.)
A településen élő roma lakosság körében magas a munkanélküliek aránya (az össz. munkanélküli
lakosság kb. 30%-a). Kevés a munkalehetőség, közfoglalkoztatás kerestében helyben csak az
önkormányzat tud munkát biztosítani, a településen élő munkanélküli lakosságból
közfoglalkoztatás keretében még a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Karospark Kft
foglalkoztat. A településről a Kis utcában és a Rákóczi utcában élőkből nagy számban vannak
segélyezettek, az itt élő gyermekek közül nagyon magas hátrányos, valamint halmozottan
hátrányos helyzetűek száma.
A legveszélyeztetettebb csoportok a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülők, kedvezőtlen
jövedelmi helyzetű családok, pályakezdők, nagycsaládosok, a hajléktalansággal veszélyeztetett,
az erőszak áldozatai, pl. kilakoltatás előtt álló családok, a lakásfenntartási nehézséggel küzdők,
a lakhatással összefüggő adósságot felhalmozott háztartások és súlyos betegséggel küzdő
családok.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
A településen felszámolásra került 2008. évben a roma telep. Az itt élő romák többnyire
szétszórtan, de egy tömbben helyezkednek el pl. Kis utca, Rákóczi utca.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A népesség egészségügyi helyzetére jellemző, hogy egyes népbetegségek, mint a magas vérnyomás, a
szív- és érrendszeri elváltozások 2011. évben az ország népesség 29,6%-át érintette. Az
emésztőszervi és az anyagcsere betegségek aránya is magas. A háziorvosi egészségügyi
statisztikák alapján megállapítható, hogy az ún. belgyógyászati megbetegedések fordulnak elő
leggyakrabban (magas vérnyomás, különböző szívbetegségek, anyagcsere-kórképek, cukorbetegség,
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rosszindulatú daganatok). A gyermekek esetében továbbra is az asztma (26,7%), az általános
immunrendszer elváltozásai (20,5%), a bőr speciális immunrendszerének gyulladásos állapota
(19,1%), valamint a táplálkozási és anyagcsere megbetegedések a legjellemzőbbek (15,4%).
Az egészségügyi ellátás színvonalasan biztosított az alapellátás körébe tartozó települési
önkormányzati feladatok tekintetében:
 háziorvosi ellátás,
 fogorvosi alapellátás,
 alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (felnőtt, gyermek),
 védőnői ellátás,
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Az 1997. évi CLIV. egészségügyi törvény célja: „a) elősegíteni az egyén és ez által a lakosság
egészségi állapotának javulását, az egészséget befolyásoló feltétel- és eszközrendszer, valamint
az annak kialakításában közreműködők feladatainak meghatározásával,
b) hozzájárulni a társadalom tagjai esélyegyenlőségének megteremtéséhez az egészségügyi
szolgáltatásokhoz való hozzáférésük során,
c) megteremteni annak feltételeit, hogy minden beteg megőrizhesse emberi méltóságát és
önazonosságát, önrendelkezési és minden egyéb joga csorbítatlan maradjon,
d) meghatározni - a szolgáltatók jogállásától és az ellátások fedezetétől függetlenül - az
egészségügyi szolgáltatások általános szakmai feltételeit, színvonalának garanciáit,
e) biztosítani az egészségügyi dolgozók és a szolgáltatást nyújtó intézmények védelmét
jogaik és kötelezettségeik meghatározásával, valamint az egészségügyi szolgáltatás sajátos
jellegéből fakadó garanciális jellegű intézkedésekkel,
f) lehetővé tenni az egyéni és a közösségi érdekek harmonikus érvényesülését, a mindenkori
népegészségügyi célok elérését, a szükséges erőforrások előteremtését, optimális
felhasználását és az egészségtudományok fejlődését.”
Az Egészségügyi Törvény a települési önkormányzat főbb feladat- és hatáskörei között kötelező
feladatként határozza meg az egészségügyi alapellátást, valamint a környezet- és településegészségügyi feladatokat.
„152. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.”
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„153. § (1) A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében
a) gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról
b) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének
alakulását és ennek esetleges romlása esetén - lehetőségeihez képest - saját
hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál
kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát,
c) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre
irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan
kezdeményezi ezeket.”

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

Év

Felnőttek és gyermekek
részére szervezett háziorvosi
szolgálatok száma
(TS 4401)

2012
1
2013
1
2014
1
2015
1
2016
1
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma
(TS 4301)

A házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma
(TS 4501)

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

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

A háziorvosi ellátást jelenleg helyettesítő orvos látja el.
A szakorvosi ellátást igénylő betegeket a háziorvos a nagykanizsai, illetve zalaegerszegi
szakorvosi rendelőintézetbe utalja.
A fogorvosi alapellátás Zalaszabar településen történik.
Szociális alapszolgáltatást: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogatás-szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali
ellátás) az önkormányzat rendeletben szabályozza.
Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátásokat nyújtó intézmény nincs a
településen.
A védőnő szervezése alatt, lehetősége van az adott célcsoportnak a kétévente rendszeresen
mammográfiai szűrővizsgálatra , melyet az érintettek nagy százalékban igénybe is vesznek, mivel
a Nagykanizsára történő beutazásnál igénybe lehet venni a falubuszt.
A hosszú évtizedeken keresztül szintén helybe érkező tüdőszűrő mára megszűnt, így visszaesett
azon emberek száma, akik a távolság ellenére is megjelennek a tüdőszűrésen.
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A kisgyermekek és iskoláskorú gyermekek számára kötelező szűrővizsgálatok védőnő, háziorvos,
gyógy-testnevelő és fejlesztő gyógypedagógus bevonásával rendszeresen megtörténik. A 0-2 éves
korú gyermekek évenkénti státusz vizsgálata védőnő, orvos bevonásával, az iskoláskorú
gyermekek (2-4-6 évfolyam) kötelező szűrővizsgálata védőnő, orvos bevonásával, az iskolai
gyógytestnevelésbe sorolás védőnő, orvos, gyógypedagógus bevonásával történik.
Szociális étkeztetést is igénybe vehetnek a rászorultak. Az étkeztetés keretében azoknak a
szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik az
Önkormányzat, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel
nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai
betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. A szomszédos településről
Zalaarosról történik a meleg étel szállítása. Szociális étkeztetés keretében jelenleg 22 fő ellátott
kap napi rendszerességgel meleg ebédet. Házi segítségnyújtásban, valamint mentális
segítségnyújtásban jelenleg 18 fő részesül.
A köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról a közmunkaprogramba bevett emberek
és az Önkormányzat dolgozói gondoskodnak.
Községünkben az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára
elérhető. E tekintetben hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelmények
megsértése a szolgáltatások nyújtásakor senkit nem érhet.

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

Év

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
(TS 5601)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

56
43
49
43
38
n.a.
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A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és
helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. [Szt.
49. § (1) Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: alanyi jogon, normatív
alapon, méltányossági alapon.
Ápolási díjban részesítettek száma

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

Év

Ápolási díj, alanyi jogon:
támogatásban részesítettek évi
átlagos száma (TS 5901)

Ápolási díj, méltányossági
alapon: támogatásban
részesítettek évi átlagos száma
(TS 5902)

Összesen

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

-

2012
n.a.
2013
n.a.
2014
n.a.
2015
n.a.
2016
n.a.
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha állandó és
tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy
gondozását, ápolását végzi. [Szt. 41. § (1)]

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
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a) közösségi élet színterei, fórumai
Garabonc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 42. § 1. pont és az 53 § (1) bekezdés felhatalmazása alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak megfelelően az
önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg.
A képviselő-testületet a polgármester képviseli. Az önkormányzati feladatokat a képviselőtestület és szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a képviselő-testület hivatala
látja el. A képviselő-testület tagjainak száma 4 fő.
A Képviselő-testület éves munkaterv szerint ülésezik. A képviselő-testület az ülés napirendjére
tekintettel nyilvános-, zárt-rendkívüli és ünnepi ülés tart. Évente egy alkalommal nyilvános ülés
keretében közmeghallgatást tart. A település lakossága házhoz vitt meghívóból értesül az ülés
időpontjáról, napirendjéről.
Működik még a településen Roma Nemzetiségi önkormányzat.
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)
A minden évben megrendezett falunapok sikeresek, Idősek napját is megünneplik, Nemzetiségi
Önkormányzat Roma napot tart minden évben
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
Nem áll rendelkezésünkre adat arra vonatkozóan, hogy Garabonc településen hány fő vallja
magát cigány kisebbséghez tartozónak. A településen Roma Nemzetiségi Önkormányzat
megalakult, szorosan együttműködik az önkormányzattal, aktívan részt vesz a
közfoglalkoztatásban, illetve közösségi programok szervezésében.
A magyarországi romák kétségkívül az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportjai közé
tartoznak. A mintegy 6-700 ezres roma népesség négyötöde él létminimum alatt, többségük
társadalmi és fizikai értelemben is szegregált, vagy szegregálódó településeken, településrészeken,
lakáskörülményeik évtizedekre vannak a magyarországi átlagtól, oktatási és munkaerő-piaci
esélyeik többtízszer alacsonyabbak a nem romákénál, egészségügyi helyzetük katasztrofális. Az
országos tapasztalatok kerületi jelenlétét a nemzetiségi önkormányzat is megerősíti.
Tapasztalataink szerint körükben a rizikófaktorok közül a dohányzás, a magas vérnyomás,
valamint táplálkozási problémák, és a prevenció hiánya egyértelmű-en az egészségi állapotot
befolyásoló tényezőnek bizonyulnak. Tapasztalataink szerint a romák nagy része az ingyenes
egészségügyi ellátást sokkal ritkábban veszik igénybe.
Az Önkormányzat együttműködési megállapodás keretében a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
működési feltételeit biztosítja, támogatja a pályázati tevékenységében, a tevékenységek
finanszírozáshoz nyújt kiszámítható támogatást.
A roma nemzetiségi önkormányzat 2008-ban tevékenyen részt vállalt a cigánytelep
felszámolásában is.
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Roma napokat szerveznek, támogatják a gyerekeket, de mivel kevesebb forrásból gazdálkodnak,
ezáltal a lehetőségek is behatároltak számukra.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A szegénység az elszegényedés folyamatának felszínre kerülő problémái között a lakosság
munkaerő-piaci helyzete, a munkanélküliségből eredő problémák, illetve a lakhatással összefüggő
problémák, a hátralékok felhalmozódása a lakossági adósságállomány folytonos újratermelődése
szerepel.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
A szegénység oka és következménye a Közfoglalkoztatás továbbfolytatása.
tartós munkanélküliség, számuk nem Egyéb
helyi
foglalkoztatási
lehetőségek
csökken.
felkutatása.
A roma népesség hátrányos helyzete több, Pályázati források kihasználása egy teljes körű
egymással
szorosan
összefüggő szociális, képzési, foglalkoztatási projekt
társadalmi, gazdasági probléma eredője. megvalósításához.
Csak a több problématerületre az oktatás, Közösségi szociális munka szervezése.
foglalkoztatás, szociális és egészségügyi
területre egyszerre koncentráló, átfogó
problémakezelési megoldások, komplex
programok vezethetnek eredményre.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
A 2012-es adtok alapján, Garabonc település 251 lakójának 19%-át a 0-18 év közötti gyermekek
alkotják. A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, a
veszélyeztetettségének megelőzésére, megszűntetésére szolgál.
A gyermekek védelmét: pénzbeli és természetbeni ellátások; az ellátások, intézkedések
megtételének ellenőrzése, adatok kezelése; személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátások; gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések; személyes
gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások szolgálják.
Gyermekjóléti Szolgálatot a zalakarosi központú Szociális Alapellátó Központ látja el. Garabonc
területén egy-egy fő látja el a gyermekjóléti, és a családsegítő feladatokat. Amennyiben a kiskorú
gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán veszélybe kerül, a
települési önkormányzat jegyzője védelembe veszi a gyermeket.
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya,
egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete
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4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek
száma

Év

Védelembe vett kiskorú
gyermekek száma december
31-én
(TS 3001)

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek
száma december 31-én (TS 3101)

2012

1

35

2013

n.a.

n.a.

2014

n.a.

n.a.

2015

n.a.

n.a.

2016

n.a.

n.a.

2017

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A táblázat adatai alapján elmondható, hogy stagnál a veszélyeztetett kiskorúak száma. Nagy
szerepet játszik ebben a Szociális Alapellátó Központ az Önkormányzat folyamatos
együttműködése.
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a szociálisan rászoruló kiskorúak vagy közoktatási
intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása. Ilyen a gyermekétkeztetés normatív
kedvezmény, a pénzbeli támogatás, vagy külön jogszabály szerint az egyéb kedvezmény.
Gyermek jogán járó helyi juttatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, valamint a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás.
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek évi átlagos száma

Év

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma (TS 5801)

2012

75

2013

96

2014

86

2015

66

2016

54

2017

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

A táblázat adatait megfigyelve, láthatjuk, hogy az elmúlt években csökkenő, tendenciát mutat a
gyermekvédelmi kedvezményekben részesítettek száma.

c) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
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2011-es tanévben megszűnt a településen az óvoda, gyermekek intézményfenntartó társulási
megállapodás alapján Zalaszabar településre járnak óvodába.
2007. évtől pedig megszűnt az általános iskolai oktatás is a településen Zalaszabarba járnak az
általános iskolás korúak, valamint a környező településre, ahol még működik iskola.
d) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Nincs erre vonatkozó adatunk.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Nem készült ilyen jellegű felmérés.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A helyi önkormányzatok feladata közé tartozik az egészségügyi alapellátás, a szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások.
Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény adja, amely előírja, hogy a
települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körébe gondoskodik: a háziorvosi, házi
gyermekorvosi ellátásról; a fogorvosi alapellátásról; az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti
ellátásról; a védőnői ellátásról; és az iskola-egészségügyi ellátásról.
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott
ellátott, betöltetlen státuszok)
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

Év

Betöltött védőnői
álláshelyek száma
(TS 3201)

2012

1

2013

1

2014

n.a.

2015

n.a.

2016

n.a.

2017

n.a.

Egy védőnőre jutó gyermekek
száma

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés
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Jelenleg a védőnői állás betöltetlen, a védőnői feladatokat helyettesítéssel oldjuk meg. Az
önkormányzat a védőnői szolgálatot közösen látja el több településsel, Garabonci központtal. A
védőnő községünkben hetente fogadóórát, havi rendszerességgel tanácsadást tart. Itt látja el a
kisbabákat, tanácsaival segíti a kismamákat és anyukákat. Továbbá otthonukban is felkeresi a
családokat, figyelemmel kísérve a gyermekek egészségi állapotát, körülményeit. Havi 1
alkalommal, mivel a háziorvos vegyes praxist lát, munkáját gyerekorvos Mozgó Szakorvosi
Szolgálat keretében segíti. (2010-től havi rendszerességgel). A védőnői feladatellátás körébe 0-6
éves korosztályig folyik területi gondozás. Mivel Nagyradáról több településre járnak a gyerekek
általános iskolába, így az iskolai gondozás a helyi illetékességgel bíró védőnői feladat ellátásba
tartozik.
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
A házi gyermekorvosi teendőket a felnőttek és gyermekek részére szervezett, vegyes körzetű
háziorvosi szolgálat látja el. Az önkormányzat házi gyermekorvosi praxist nem működtet.
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

Év

Betöltetlen felnőtt
Háziorvos által
háziorvosi
ellátott személyek
praxis/ok száma
száma

Gyermekorvos
által ellátott
gyerekek száma

Felnőtt házi orvos
által ellátott
gyerekek száma

Házi
gyermekorvosok
száma
(TS 4601)

2012

n.a.

2013

n.a.

2014

n.a.

2015

n.a.

2016

n.a.

2017

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
A 0-7 éves korosztályból speciális fejlesztésre szoruló gyermekek fejlesztése megoldott.
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4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

Év

Önkormányzati
bölcsődék száma
(TS 4801)

Bölcsődébe beírt
gyermekek száma
(TS 4701)

2012

n.a.

n.a.

2013

n.a.

n.a.

2014

n.a.

n.a.

2015

n.a.

n.a.

2016

n.a.

n.a.

Szociális szempontból
felvett gyerekek
Nem önkormányzati
száma (munkanélküli
bölcsődék száma
szülő, veszélyeztetett
(munkahelyi, magán
gyermek, nappali
stb.)
tagozaton tanuló
szülő)

2017
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati
adatgyűjtés

4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

Év

Egyéb, nem
Működő,
önkormányzati
Működő (összes)
önkormányzati
bölcsődei
bölcsődei
bölcsődei férőhelyek (munkahelyi, magán
férőhelyek száma
száma
stb.) férőhelyek
száma

Családi napköziben
engedélyezett
férőhelyek száma
(december 31-én)
(TS 4901)

2012

n.a.

2013

n.a.

2014

n.a.

2015

n.a.

2016

n.a.

2017

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi
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4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

Év

3-6 éves korú
gyermekek
száma

Óvodába beírt
Óvodai
Óvodai
Óvodai férőhelyek
gyermekek
Óvodai
gyermekcsoportok
feladatellátási
száma
száma
gyógypedagógiai
száma helyek száma
(gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai gyermekcsoportok
gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
neveléssel együtt)
neveléssel
száma
neveléssel együtt
neveléssel együtt)
(TS 2801)
együtt)
(TS 2501)
(TS 2401)
(TS 2701)
(TS 2601)

2012

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2013

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2014

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2015

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2016

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2017

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma

Tanév

Általános iskola 1-4.
Általános iskola 5-8.
évfolyamon tanulók száma évfolyamon tanulók száma
Általános
(gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
iskolások száma
oktatással együtt)
oktatással együtt)
(TS 1801)
(TS 1901)

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

fő

fő

fő

fő

%

2011/2012

n.a.

n.a.

-

n.a.

-

2012/2013

n.a.

n.a.

-

n.a.

-

2013/2014

n.a.

n.a.

-

n.a.

-

2014/2015

n.a.

n.a.

-

n.a.

-

2015/2016

n.a.

n.a.

-

n.a.

-

2016/2017

n.a.

n.a.

-

n.a.

-

Forrás: TeIR, KSH Tstar

2011-es tanévben megszűnt a településen az óvoda, gyermekek intézményfenntartó társulási
megállapodás alapján Zalaszabar településre járnak óvodába.
2007. évtől pedig megszűnt az általános iskolai oktatás is a településen Zalaszabarba járnak az
általános iskolás korúak, valamint a környező településre, ahol még működik iskola.
d) gyermekjóléti alapellátás
Gyermekjóléti Szolgálatot Gelse Község Önkormányzata Család- és Gyermekjóléti
Szolgálata látja el.
Képviselője jó és szoros kapcsolatot ápol a jegyzővel, családokkal és az oktatási intézményekkel .
Amennyiben a kiskorú gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődése bármely ok folytán
veszélybe kerül, a települési önkormányzat jegyzője védelembe veszi a gyermeket.
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Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatásként a Gyermekvédelmi és szociális támogatásokról
szóló rendeletében az önkormányzat kifejezetten a krízishelyzetben lévők számára rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást, illetve krízis segélyt (átmeneti segélyt) biztosít.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen, rendkívüli gyermekvédelmi támogatáson túl a
hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek gyermekétkeztetéshez történő hozzáférése
biztosított, bár nem minden érintett él ezzel a lehetőséggel.
Ingyenes tankönyvellátást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
kapnak
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
A fogyatékkal élő, illetve sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermekek óvodai, iskolai ellátása különböző speciális óvodákban, iskolákban
történik Keszthelyen, Nagykanizsán és Zalaszentgróton van legközelebb ilyen intézmény, ahol
megfelelő szakemberek állnak a speciális igényű gyermekek rendelkezésére.
4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai
osztályok, feladatellátási helyek ?

Tanév

Az általános iskolai Az általános
osztályok száma a iskolai osztályok Általános iskolai feladatgyógypedagógiai
száma (a
ellátási helyek száma
oktatásban (a
gyógypedagógiai
(gyógypedagógiai
nappali
oktatással
oktatással együtt)
oktatásban)
együtt)
(TS 2001)
(TS 2101)
(TS 2201)
1-8 évfolyamon
összesen

1-8 évfolyamon
összesen

db

2011/2012

n.a.

n.a.

n.a.

2012/2013

n.a.

n.a.

n.a.

2013/2014

n.a.

n.a.

n.a.

2014/2015

n.a.

n.a.

n.a.

2015/2016

n.a.

n.a.

n.a.

2016/2017

n.a.

n.a.

n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

2011-es tanévben megszűnt a településen az óvoda, gyermekek Zalaszabar településre járnak
óvodába.
2007. évtől pedig megszűnt az általános iskolai oktatás is a településen Zalaszabarba járnak az
általános iskolás korúak, valamint a környező településre, ahol még működik iskola.

41

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

Tanév

A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali
oktatásban (TS 2301)

Fő
2011/2012

n.a.

2012/2013

n.a.

2013/2014

n.a.

2014/2015

n.a.

2015/2016

n.a.

2016/2017

n.a.

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

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
-gyermekek megkülönböztetése az óvodában és -egymás elfogadtatása
az iskolában
-elbeszélgetés és megértetés a gyermekekkel
-érzelmi, és testi bántalmazások előfordulása

-a jelzőrendszer hatékony működtetése, a
környezet,
elsősorban
a
pedagógusok
észrevételeinek azonnali továbbítása az
illetékesek felé (Gyermekjóléti-, Családsegítő
Szolgálat, jegyző, gyámhivatal) felé
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A nők és férfiak egyenjogúak, egyenlő jogok illetik meg őket minden polgári, politikai, gazdasági,
szociális, kulturális jog tekintetében; a nőket a férfiakkal egyenlő bánásmód illeti meg a
munkavállalás, szakképzés, előmeneteli lehetőségek, valamint a munkafeltételek terén; szociális
biztonság területén.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
A nők munkaerő piaci esélyegyenlőségét tekintve a hagyományos nemi szerepeket érintő felfogás
következtében a gyermekvállalás, -nevelés a nők életpályáját kedvezőtlenül befolyásolja, szűkíti
térbeni és időbeni mozgásterüket, mivel hazánkban jelenleg még elsősorban a nők vállalnak
nagyobb részt a családi és háztartási teendők ellátásában.
E felfogás általánossága folytán a munkáltatók esetenként a férfiakénál korlátozottabb
rendelkezésre állásukkal számolnak, olykor toborzásnál, az előmenetelben is utóbbiakat részesítik
előnyben.
A munkaviszonnyal, a munka díjazásával kapcsolatban érvényesülnie kell az egyenlő
bánásmódnak. A nők tekintetében figyelemmel kell lenni a védett tulajdonságokra: nem, családi
állapot, anyaság, és terhesség tekintetében.

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

Foglalkoztatottak

Év

Férfiak
Nők
(TS 0803)
(TS 0804)
2012
248
257
2013
246
255
2014
247
247
2015
249
234
2016
250
220
2017
n.a.
n.a.
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés

Férfiak

Nők

210
211
213
220
230
-

217
216
213
212
200
-

Munkanélküliek
Férfiak
(TS 0801)
38
35
35
29
21
23

Nők
(TS 0802)
40
39
34
22
20
13
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Mint a fenti táblázat is mutatja, a klasszikus, családellátó szerep mellett a munkaerő-piaci,
gazdasági bizonytalanság nyomán egyre több családban válik az anya is pénzkeresővé, ily módon
ma már a család és a munkahely elvárásainak is meg kell felelni.
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei,
családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő,
családbarát munkahelyi megoldások stb.)
A nők elhelyezkedése szempontjából fontos tényező, hogy a gyermekek napközbeni ellátása
biztosított. Megfigyelhető, hogy GYES után az anya nehezen, vagy egyáltalán nem tud
elhelyezkedni.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg.
Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet
fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már
várandós korban kezdik meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások formájában.
Segítséget nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó
nyomtatványok kitöltésében. Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására
alapvetően az iskolában kerül sor.
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
Védőnők száma
0-3 év közötti
Átlagos gyermekszám
Év
(TS 3201)
gyermekek száma
védőnőnként
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR

1

0

1
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

0
-
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő
erőszakos cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. A gyermekvédelmi, szociális
szolgáltatások, a védőnői hálózat, a rendőri tevékenység eredményeként, a jelzőrendszerek alapján
egyre több esetre derül fény, egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak
segítségért.
Községünkben a családon belüli erőszak nem jellemző, de nem tudhatjuk, hogy milyen a nők
helyzete, így előfordulhatnak olyan esetek, amelyek nem kerülnek nyilvánosságra.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
fejlesztési lehetőségek
-munkanélküliség
-közfoglalkoztatásba történő bevonás
-eltitkolt családon belüli erőszak
-felvilágosítás hova fordulhat az érintett
segítségért,
(Családsegítő,
Rendőrség,
ingyenes hívható segélykérő telefonszámok
nyilvános helyeken történő közzététele)
-bölcsödei elhelyezése hiánya
-bölcsödei csoport lehetőségének vizsgálata
- szakképesítés hiánya

-képzési programokhoz juttatás
-felnőttképzésben való részvétel lehetősége

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
Magyarország minden polgárának joga van az emberhez méltó öregkorhoz, és a közösség minden
tagjának joga van ahhoz, hogy nyugdíja a tudásával, szorgalmával és korábbi öngondoskodásával
arányos legyen. A kiszámítható időskor biztosításához az aktív és inaktív nemzedékek közötti
együttműködésre van szükség.
A népesség összetételében az időskorúak aránya, az országos átlagot mutatja. A nyugdíjban
részesülők között magas az egyszemélyes háztartások száma. A háztartások nagy részét özvegy
nők alkotják. Kevés jövedelemből élnek, de gondos beosztással kijönnek a nyugdíjból. Sokat segít a
háztartások anyagi gondjain a kertben megtermelt növények és az állattartás.

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXI. törvény értelmében a kötelező
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer saját jogú és hozzátartozói nyugellátásokat biztosít.
A saját jogú nyugellátások körébe tartozik: az öregségi nyugdíj és a rehabilitációs járadék.
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma
Év

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő férfiak
száma (TS 5201)

Nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb
járandóságban részesülő nők
száma (TS 5301)

Összes nyugdíjas

2012
2013
2014
2015
2016
2017

56
60
59
61
58
n.a.

132
125
115
109
108
n.a.

188
185
174
170
166
-

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A nyugdíjban, ellátásban részesülők száma lassú fogyást mutat, pedig a 65 év felettiek száma
növekszik.
6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

Év

65 év feletti lakosság száma
(TS 0328)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Fő
142
140
147
158
161
n.a.

Nappali ellátásban
részesülő időskorúak
száma (TS 5101)
Fő
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

%
-

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

A fenti táblázatok is mutatják, hogy községünkben nincs olyan időskorú, aki nappali ellátásban
részesülne, egy, majd kettő személy részesül időskorúak járadékban.
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznének
jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély, a munkaerő-piacon nincs, kivétel ha speciális
tudással rendelkezik.
6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

Év

65 év feletti lakosság száma
(TS 0328)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Fő
142
140
147
158
161
n.a.

Nappali ellátásban
részesülő időskorúak
száma (TS 5101)
Fő
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

%
-

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A családokra jellemző, hogy aktív tagjai távol vannak, vagy a megélhetési gondok miatt több mint
nyolc órát dolgoznak, és így kevés idő marad az idősek gondozására, a velük való törődésre.
Ezáltal megnő a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igény, ami jelentős
kihívás elé állítja önkormányzatunkat. A Házi segítségnyújtás keretében az ellátást igénybe vevő
személy saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
szolgáltatásokat. Pl. alapvető ápolás-gondozás, higiénés körülmények megtartásában való
közreműködés, veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése.
Községünkben a szociális alapellátáson belül igénybe vehetik az étkeztetést és házi
segítségnyújtást.
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6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos
száma

Év

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

2012
2013
2014
2015
2016
2017

2
3
2
2
2
n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A időskorúakra jellemző, hogy nem szívesen mozdulnak ki otthonaikból. Nem jellemzően élnek
közösségi életet, kivétel ez alól az Önkormányzat által minden évben megrendezésre kerülő Idősek
napja.
6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai
A nyilvános/települési
Muzeális
A nyilvános/települési
könyvtárak egységeinek
intézmények
Év
könyvtárak száma
száma (leltári állomány)
száma
(TS 3801)
(TS 3901)
(TS 4001)
2012
1
370
n.a.
2013
1
370
n.a.
2014
1
2 505
n.a.
2015
1
2 664
n.a.
2016
1
1 032
n.a.
2017
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TEIR

Közművelődési
intézmények
száma
(TS 4101)
1
1
1
1
1
n.a.
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6.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
-az idősek szociális ellátása
-munkanélküliség
-bűnelkövetők
számára
veszélyeztetett korosztály

fejlesztési lehetőségek
- alapszolgáltatás ellátásának biztosítása
-munkahelyek létesítéséhez tanácsadás
-felvilágosítás
leginkább -a polgárőrség és a rendőrség fokozott
odafigyelése

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékkal élő ember van Magyarországon, a
népesség 5,7 százaléka. A népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása: mozgáskorlátozottak
aránya 43,6 %, látássérült 14,4 %, értelmi fogyatékos 9,9 %, hallássérült 10,5 %, egyéb 21,6 %.A
fogyatékos népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport. Jelentősen
emelkedett az egyéb, pontosan meg nem határozott fogyatékosságban szenvedők aránya.
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett
foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)
A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok,
amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi,
foglalkoztatási helyzetéről.
A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják.
Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel érvényesülhessenek a
mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a szociális és
egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet,
valamint a sport és a szórakozás területén is.
A fogyatékos emberek a munkavállalók egyik leghátrányosabb helyzetű csoportja. Munkaerő-piaci
helyzetük lényegesen rosszabb, mint a társadalom nem fogyatékos tagjaié.
Összehasonlíthatatlanul nehezebben találnak tartós foglalkoztatást biztosító munkahelyet,
illetve ha valaki már gazdaságilag aktív korában válik fogyatékossá, nagyon kicsi az esélye, hogy
korábbi munkahelyén foglalkoztatják. A munkaerőpiacon való részvétellel (normál vagy védett
munkahelyen) pénzbeli és nem pénzbeli járandóságokhoz lehet hozzájutni, ami pozitív hatással
van a résztvevők egészségére. Ezen túlmenően a munka lehetővé teszi a társadalmi kapcsolatok
kialakulását és a társadalomba való beilleszkedést. A dolgozó fogyatékos emberek fizetést
kapnak, személyi jövedelemadót és társadalombiztosítás járulékot fizetnek, önálló életvitelre
képesek.
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7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
nemenként
Év

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

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Forrás: TeIR, KSH Tstar

8
13
15
16
16
n.a.

Megváltozott munkaképességű személyek szociális
ellátásaiban részesülők száma - nők
(TS 6301)
18
17
17
15
17
n.a.

A fogyatékkal élők saját lakókörnyezetükben élnek. A településen nincs nappali ellátás,
lakóotthon, gondozóház. Erre jelenleg nincs is igény, az érintettek ellátása családon, környezeten,
illetve a szociális alapszolgáltatás keretén belül megoldott. Fogyatékkal élő lakótársaink
foglalkoztatására a településen nincs mód.
Községünkben sem önkormányzati, sem egyházi fenntartású, sem civil fenntartású intézmény
nincs a nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek számára.
7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
A fogyatékos személyek az önkormányzatnál megfelelő információhoz jutnak a jogszabály szerint
járó pénzbeli és természetbeni ellátásokról. Ezeket igénybe is veszik. Alapellátásként a
szociális alapszolgáltatás keretein belül igénybe vehetik az étkeztetést, a házi segítségnyújtást és
a családsegítést.
Ápolást, gondozást nyújtó intézmény, fogyatékos személyek otthona, rehabilitációs intézmények,
fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon a településen nincs.
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7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Év

Nappali ellátásban részesülő
fogyatékos személyek száma
(TS 5001)

Egyházi fenntartású
intézményben

Civil fenntartású intézményben

2012
n.a.
2013
n.a.
2014
n.a.
2015
n.a.
2016
n.a.
2017
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, érzékelhető és biztonságos épített
környezetre. Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek részben akadálymentesítettek.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák
-hivatalos ügyek intézése
-önmaguk ellátása
-épületek biztonságossá tétele
-járdák biztonságossá tétele
-munkanélküliség

fejlesztési lehetőségek
-segítségnyújtás
-tanácsadás hivatalos ügyeik intézésben
(nyomtatványok beszerzése, kitöltése)
-házi segítségnyújtás kiszélesítése
-akadálymentesítési munkák folytatása
-akadálymentesítési munkák folytatása
- járdák folyamatos karbantartása
-megfelelő szakértelmű segítők igénybevétele

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi
felelősségvállalása. A településen nem működnek civil szervezetek,
A helyi önkormányzatnak, a községben működő kis- és mezőgazdasági vállalkozóknak, az egyház
képviselőinek, a falu lakosságának, kicsiknek és nagyoknak, időseknek és fiataloknak közös
érdeke és felelőssége, hogy Garabonc a jövőben is még inkább élhető településsé váljon. Ennek
érdekében szívesen és sokat tesznek.
A polgármester, a képviselők és a lakosság kapcsolata sikeresnek értékelhető. Természetesen a jót
is lehet még jobbá tenni. Ez nem feltétlenül akarat, inkább szabadidő kérdése. A falun élő
emberek sokat dolgoznak. Munkahelyre ingázóknak a munkaidő mellett sok idejét elveszi az
utazás, munka után a kertek, porták, otthonok rendben tartása is sok energiát igényel.
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Közös célok, kulturális, szórakozási, sport, környezetvédelmi és fejlesztési célok megvalósításához
szívesen veszik ki részüket a munkából a közösségi célok megvalósítása érdekében. Legyen az
advent, falunap, vetélkedők, nemzeti ünnep, sportesemény, társadalmi munka, jótékonysági
rendezvény, véradás, gyermek-, illetve idősek napja közbiztonság, stb. A rendezvények sikeres
megszervezéséért ezen csoportok tagjai sokat tesznek, mindehhez azonban kell egy megfelelő
irányító, mozgósító személy, akinek hívószavára az emberek szívesen mozdulnak.
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
A Helyi Esélyegyenlőségi Program tervezetét Garabonc Község Önkormányzat Képviselőtestülete, a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói, az állami és önkormányzati intézmények,
egyházak, a település lakossága előzetes véleményezés, esetleges módosító javaslatok megtétele
céljából tanulmányozhatja. Helyi Esélyegyenlőségi Program a Hivatalban, bárki számára elérhető
és véleményezhető.
Garabonc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fentebb felsorolt intézmények, valamint a
lakosság meghívása mellett, nyilvános képviselő-testületi ülésen tárgyalja és fogadja el a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot.
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Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

A
Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

B

C

D

E

F

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés tartalma

Az intézkedés
felelőse

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét
határideje
mérő indikátor(ok)

I
J
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
szükséges erőforrások eredményeinek
(humán, pénzügyi,
fenntarthatósága
technikai)

0. Település szintű probléma
1

Közművek felújítása

Közművek felújítása a
településen.

2

Utak járdák építése

Utak járdák
építése,karbantartása

Régi közművek felújítása
Települési
karbantartása,elsősorban
rendezési terv
a víz hálózat cseréje.
Utak járdák
Települési
építése,karbantartás
rendezési terv
,balesetek elkerülése.

Régi közművek felújítása
karbantartása,elsősorban a polgármester
víz hálózat cseréje.
Utak járdák
építése,karbantartás
polgármester
,balesetek elkerülése.

Minél több ember
munkához való juttatása helyi terv,
az elsődleges
gazdasági terv
munkaerőpiacon

Munkaügyi központtal való
kapcsolattartás, képzések,
átképzések lehetőségének
kihasználása, információs polgármester
napok szervezése, kis-és
középvállalatokkal való
kapcsolatfelvétel.

2023.12.31.

100% közmű
karbantartás

pályázati forrás

HEP lejártáig
2023

2020.12.31.

3 km út, járda
építése,hozzá
tartozó árok

pályázati forrás

HEP lejártáig
2023

2020.12.31.

Minél több
munkanélküli
1fő
HEP lejártáig
visszaintegrálása
koorrdinátor,pályázat 2023
az elsődleges
munkaerőpiacra.

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

A településen elég nagy
arányú a munkanélküliség
Munkahelyteremtés száma a
mélyszegénységben élők és
romák körében.

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1

Kulturális
programok,
gyermek
programok,
kirándulások

Minél több gyermeknek
legyen elérhető a
különböző kulturális
program, tábor, nyaralás,
nemzeti értékek
gyermekeknek programok
megismerése, Minél
költségvetés
szervezése
több gyermeknek legyen
elérhető a különböző
kulturális program,
tábor, nyaralás, nemzeti
értékek megismerése,

Gyermekek részére
kedvezményes, vagy
ingyenes belépések
biztosítása, hátrányos
helyzetű gyermekek
ingyenes táboroztatása,
támogatása, források
megteremtése.

polgármester

2020.12.31.

Gyerekek 40%

Szakemberek
bevonása,
tájékoztató
Fenntarthatóság
programok, szakmai
hosszú távú
találkozók, terem
biztosítása
biztosítás,
vállalkozások, cégek
bevonása, pályázatok

2020.12.31.

Képzésekbe
bevont személyek
száma 40%,
képzések nagy

Technikai feltételek,
helyi képzések
HEP lejártáig
indítása vagy
2023
közlekedés

III. A nők esélyegyenlősége
1

Iskolázottság,
Képzési programok munkanélküliség magas
aránya

Képzési tervek, Erőforrások, felmérése,
Munkanélküliek
közfoglalkoztatási szükséges tervek, stratégiák
számának csökkentése,
polgármester
terv, szociális
készítése, vállalkozóvá válás
szakemberképzés
ellátási rendszer, elősegítése

A
Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

B

C

D

E

F

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés tartalma

Az intézkedés
felelőse

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét
határideje
mérő indikátor(ok)

Munkaügyi
Hivatal Gazdasági
terv

I
J
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
szükséges erőforrások eredményeinek
(humán, pénzügyi,
fenntarthatósága
technikai)

százalékú sikeres megoldása, terem
elvégzése
biztosítása,1fő
koordinátor, pályázat

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1

Nyugdíjba vonulás/ Otthoni egyedüllét,
időskori magány
feleslegesség válás

Időseknek
programok
szervezése,
idősek
otthona,idősek
Időskori depresszió
klubja, különböző Helyi klubok számának
megakadályozása, az
helyi
növelése, különböző
értékes ember érzésének hagyományőrző helytörténeti kiállítások,
fenntartása
klubok
statisztikák
létrehozása,
Családsegítés,
szociális
étkeztetés
Gazdasági terv

Technikai feltételek
biztosítása,
közlekedés
megoldása, terem
HEP lejártáig
biztosítása ingyenes 2023
jogi
támogatórendszer
pályázati források

polgármester

2023.12.31.

Helyi klubok
számának
növelése,
különböző
helytörténeti
kiállítások,
statisztikák

Megváltozott
Képzési tervek, munkaképességűek
közfoglalkoztatási foglalkoztatása,
terv, szociális
akadálymentes
polgármester
rendelet
munkahelyek
Gazdasági terv létrehozása,közintézmények
teljes akadálymentesítése

2020.12.31.

100%
akadálymentesítés Pályázati forrás
elérése

HEP lejártáig
2023

Pályázati források
Elemzések,
technikai háttér,
akadálymentesítés
közlekedés
megszüntetésére
biztosítása,
tett intézkedések,
akadálymentesített
probléma feltárás
munkahely,

Egészségügyi
szolgáltatások,
szűrővizsgálatok
bevonása 50%

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1

2

Akadálymentes
környezet

Egészségügyi
prevenciós
szolgáltatások

Megváltozott
munkaképességű,
fogyatékkal élő,
Megváltozott
mozgáskorlátozott
munkaképességűek
emberek egészségi
foglalkoztatása,
állapotának megfelelő
akadálymentes
foglalkoztatásának
munkahelyek
biztosítása,
létrehozása,közintézmények
akadálymentes eljutási
teljes akadálymentesítése
lehetőség az
intézményekben és a
tömegközlekedésben
Egészségügyi szolgáltatások, Megváltozott
szűrővizsgálatok,
munkaképességű,
mozgáskorlátozott
fogyatékkal élő,
személyek eljuttatás,
mozgáskorlátozott
szűrőprogramokon való
emberek egészségi
részvétel
állapotának felmérése,

Gazdasági terv

Források megteremtése, az
esélyegyenlőség biztosítása
a megváltozott
munkaképességű.
mozgáskorlátozott,
fogyatékkel élő személyek

Források
megteremtése, az
esélyegyenlőség
2023.12.31.
biztosítása a
megváltozott
munkaképességű.
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A
Intézkedés Az intézkedés címe,
sorszáma
megnevezése

B

C

D

E

F

A helyzetelemzés
következtetéseiben feltárt
esélyegyenlőségi probléma
megnevezése

Az intézkedéssel elérni
kívánt cél

A célkitűzés
összhangja egyéb
stratégiai
dokumentumokkal

Az intézkedés tartalma

Az intézkedés
felelőse

részvétel biztosítása,
akadálymentes bejutási
lehetőség az
intézményekben és
utazási feltételek
biztosítása
tömegközlekedésben,
vagy egyéni eljutás
lehetőségének segítése

számára

mozgáskorlátozott,
fogyatékkel élő
személyek
számára
polgármester

G

H

Az intézkedés
Az intézkedés
megvalósításának eredményességét
határideje
mérő indikátor(ok)

I
J
Az intézkedés
megvalósításához
Az intézkedés
szükséges erőforrások eredményeinek
(humán, pénzügyi,
fenntarthatósága
technikai)

fogyatékkal élők
intézményei,
szenvedélybetegek
intézménye,
önkéntes segítők
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3. Megvalósítás
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 kéri a partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program elfogadását követően
biztosítsák, hogy az őket 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 feladatok megvalósításáról
gondoskodjanak. Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá
értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a
programba történő beépítésének garantálására kötelezettséget vállal.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy a HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.
A MEGVALÓSULÁS FOLYAMATA
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében azt a
törvényben előírt időintervallumok, betartásával áttekinti.
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 elősegítettéke 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 képviselőtestületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai 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 véleményformálás lehetőségét biztosítja a Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra
hozatala, a helyi esélyegyenlőségi programban érintettek, a felsorolt önkormányzati és hivatali
szervezetek előzetes véleményformálása.
A nyilvánosság biztosítására az önkormányzati hivatal épülete áll rendelkezésre. Az
önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein a tolerancia, a befogadás és a
hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a
támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.
KÖTELEZETTSÉG ÉS FELELŐSSÉG
57

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatok megvalósulásáért, a program végrehajtásáért 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 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 ismereteket bővítő képzésen, egyéb programokon részt
vegyenek.
Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.
-

Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a felelős személynek.
Az önkormányzati intézmények vezetői gondoskodjanak az Esélyegyenlőségi Programban
foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan érvényesüléséről.

ÉRVÉNYESÜLÉS, MÓDOSÍTÁS
A kétévente előírt felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül
teljesíteni, úgy annak módosítása szükséges, illetve annak érdekében, hogy az maradéktalanul
megvalósulhasson, javaslatot kell tenni a szükséges intézkedésekre.
AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FORRÁSIGÉNYE
Garabonc Község Önkormányzata a program megvalósítását saját forrás és pályázat útján elnyert
támogatásokat kíván felhasználni.
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Közcélú, közhasznú foglalkoztatásra, egyének és családok támogatására a szükséges forrásokat
biztosítja.
A program céljainak, feladatainak további megvalósítása a pénzügyi források és jogszabályi
előírásoknak megfelelően történik.
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