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1. Cél és háttér 
 

A Járási Szintű Esélyteremtő-programterv készítése 

 

Keszthely Város az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0080 számú, „Területi együttműködéseket 

segítő esélyegyenlőségi programok a Keszthelyi járásban” elnevezésű projektjében vállalta a 

Járási Szintű Esélyteremtő-programterv elkészítését, melynek célja, hogy a járáson belül 

felmerült, és a települések együttműködését igénylő problémák komplex kezelését 

megalapozó dokumentum készüljön el. A program keretében megvalósult Felzárkóztatási 

Kerekasztal ülésein, a települési fórumokon, a nemzetiségi workshopokon, illetve a szakmai 

konzultáción elhangzottak alapján, valamint az együttműködő települési önkormányzatok 

stratégiai dokumentumainak - köztük a települési helyi esélyegyenlőségi programok (HEP) – 

áttekintését, elemzését követően állt össze a programterv. A járási szintű Esélyteremtő 

Programtervet a járási szintű Felzárkóztatási Kerekasztal fogadta el az utolsó ülésén. 

A Szakmai Együttműködési Koncepció célként határozta meg annak az együttműködési 

rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a 

megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális 

rendszerét, vagyis a HEP Fórumokat és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. A 

projekt eredményesen segíti Keszthely Város Önkormányzata és a járás települései 

esélyegyenlőségi programjaikban vállalt feladataik végrehajtását, hisz a 30 HEP fórum (a 

járás összes településén megvalósult) során egyenként végignéztük a települések helyi 

esélyegyenlőségi programjait. A települések fórumairól készült kivonatok nem az 

esélyegyenlőségi programot mutatják be, hanem a település aktuális helyzetét, és a HEP-ben 

vállalt feladatokat; értékeltük a már megvalósult-; a még megvalósítandó és vállalt célokat; 

segítve ezzel a településen dolgozó szakembereket is a HEP időszerű felülvizsgálatra. Minden 

polgármestert arra kértünk, hogy állítson fel egy prioritási sorrendet, melyben a települését 

érintő legfontosabb – az esélyegyenlőséget szem előtt tartva – fejlesztéseket sorolja fel.  

 

Járási települések esélyegyenlőségi programjai 

 

Járás illetékességi területe: Alsópáhok, Balatongyörök, Bókaháza, Cserszegtomaj, Dióskál, 

Egeraracsa, Esztergályhorváti, Felsőpáhok, Gétye, Gyenesdiás, Hévíz, Karmacs, Keszthely, 

Ligetfalva, Nemesbük, Rezi, Sármellék, Szentgyörgyvár, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, 

Vindornyalak, Vindornyaszőlős, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalacsány, Zalaköveskút, 

Zalaszántó, Zalaszentmárton, Zalavár. 
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Település neve 

Program készítés 

időpontja Dokumentum címe 

Elfogadás  

(határozat száma) 

Alsópáhok 2013.11.21 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 

(2013-2018) 133/2013.(XI.21.) 

Balatongyörök 2013.10.18 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 

(2013-2017) 121/2013.(X.18.) 

Bókaháza 2013.10.13 Helyi Esélyegyenlőségi Program 57/2013.(XI.07.) 

Cserszegtomaj 2013.05.29 

Cserszegtomaj Község 

Esélyegyenlőségi Programja 2013-

2018 76/2013.(V.29.) 

Dióskál 2013.10.30 Helyi Esélyegyenlőségi Program 92/2013.(XII.18.) 

Egeraracsa 2014.02.06 Helyi Esélyegyenlőségi Program 2/2014.II.06.) 

Esztergályhorváti 2014.02.06 Helyi Esélyegyenlőségi Program 2/2014.(II.04.) 

Felsőpáhok 2013.07.09 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 

(2013-2018) 52/2013.(VII.09.) 

Gétye 2014.01.29 Helyi Esélyegyenlőségi Program 3/2014.(I.29.) 

Gyenesdiás 2013.06.20 Helyi Esélyegyenlőségi Program 61/2013.(VI.20.) 

Hévíz 2013.06.25 Helyi Esélyegyenlőségi Program 157/2013.(VI.25.) 

Karmacs 2013.12.10 Helyi Esélyegyenlőségi Program 72/2013.(XII.10.) 

Keszthely 2013.06.27 

Keszthely Város Esélyegyenlőségi 

Programja 2013-2017 227/2013.(VI.27.) 

Ligetfalva 2013.10.03 

Ligetfalva Település 

Esélyegyenlőségi Programja 2013-

2018   

Zalaszentmárton 2013.12.02 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 

Zalaszentmárton Község 

Önkormányzata 73/2013.(XII.02.) 

Rezi 2013.11.22 

Rezi Község Önkormányzata Helyi 

Egyenlőségi Programja 2013-2017 105/2013.(XI.22.) 

Sármellék 2013.11.19 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 

2013-2018 164/2013.(XI.14.) 

Szentgyörgyvár 2013.12.12 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 

Szentgyörgyvár Község 

Önkormányzata 2013-2018 95/2013.(XI.25.) 

Vállus 2013.10.10 

Vállus Község Esélyegyenlőségi 

Programja 2013-2017 70/2013.(X.10.) 
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Település neve 

Program készítés 

időpontja Dokumentum címe 

Elfogadás  

(határozat száma) 

Várvölgy nincs dátum Helyi Esélyegyenlőségi Program 40/2013.(IX.12.) 

Vindornyafok 2013.12.09 Helyi Esélyegyenlőségi Program 54/2013.(XII.09.) 

Vindornyalak 2013.08.30 Helyi Esélyegyenlőségi Program 50/2013.(VIII.27.) 

Vindornyaszőlős 2013.12.09 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 

Vindornyaszőlős Község 

Önkormányzata 68/2013.(XII.09.) 

Vonyarcvashegy 2013.07.15 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 

Vonyarcvashegy Nagyközség 

Önkormányzata 71/2013.(VI.27.) 

Zalaapáti 2013.06.25 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 

Zalaapáti Község Önkormányzata 62/2013.(VII.17.) 

Zalacsány 2013.08.31 

Zalacsány Település 

Esélyegyenlőségi Programja 2013-

2018 41/2013.(VIII.31.) 

Zalaköveskút 2013.11.21 

Zalaköveskút Település 

Esélyegyenlőségi Programja 2013-

2018 42/2013.(XI.21.) 

Zalaszántó 2013.09.12 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 

Zalaszántó Község Önkormányzata 85/2013.(IX.04.) 

Zalavár 2014.02.25 

Zalavár Település Esélyegyenlőségi 

Programja 2013-2018 9/2014.(II.19.) 

Nemesbük 2014.03.31 

Nemesbük Település 

Esélyegyenlőségi Programja 2014-

2019 20/2014.(III.31.) 

 

Projektismertetés 

 

Keszthely Város önkormányzata elnyerte a "Területi együttműködést segítő programok 

kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban" című ÁROP-1.A.3-2014 

kódszámú pályázatot. A pályázat olyan modell jellegű együttműködési programokat támogat, 

amelyek célja az egy járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti területi 

együttműködések kialakítása és megerősítése a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi 

esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó – a járásszékely települések által 

ellátott – koordinációs tevékenység megvalósításával.  

A projekt keretében konkrétan olyan, a későbbi pályázati lehetőségek teljes körű 

kihasználásához szükséges tevékenységek valósulhatnak meg, mint pl.: 
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 a résztvevő településeket érintő helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához 

szükséges járási szintű szolgáltatási és intézményi együttműködések kialakítása,  

 szakmai megvalósító csoportok felállítása,  

 járási szintű "Esélyteremtő-programterv" elkészítése, valamint 

 akkreditált képzéseken való részvétel 

2015. március 1-gyel megkezdődött a megvalósítás, és november 30-ig tart. 

A beszerzési eljárásban a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás elnyerte a 

feladatok egy részét. 

Ennek keretein belül fórumokat szervezünk a helyi esélyegyenlőségi tervekről minden 

településen, ahol az aktuális tennivalókat beszéljük meg. ( Vindornyafok, Vindornyaszőlős, 

Zalavár, Alsópáhok, Gyenesdiás, Keszthely és Vállus már részt vett a fórumon, és keressük a 

többi települést is).  

Esélyegyenlőségi Kerekasztalt is működtetünk, melyen jó gyakorlatokkal ismerkedhetnek 

meg a résztvevők. 
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2. Az esélyegyenlőség jogi háttere 
 

Nemzetközi jog a diszkrimináció ellenes küzdelemben 
 
Léteznek olyan nemzetközi jogi eszközök, amelyek igénybe vehetők mind egyéni 

jogsérelmek esetén, mind pedig akkor, ha egy civil szervezet megítélése szerint a kormányzat 

nem lép fel kellő hatékonysággal a hátrányos megkülönböztetés jelenségei ellen. Kiemelendő 

az ENSZ emberi-jogi intézményrendszere, az ENSZ égisze alatt számos emberi jogi tárgyú 

szerződés született, ezek 4 fő csoportja: 
1. Általános kereteket jelentő szerződések és dokumentumok: 

 Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (csak ajánlás jellegű, de fontos - 1948-ban 

fogadták el) 
 Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (1976. évi 8. tvr. hirdeti ki 

nálunk) 
 Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya (1976. évi 9. 

tvr.) 
2. Diszkrimináció tilalmát kimondó szerződések: 

 Faji megkülönböztetés kiküszöböléséről szóló egyezmény (1969. évi 8. tvr.) 
 Apartheid tilalmáról szóló egyezmény (1976. évi 27. tvr.) 
 UNESCO egyezmény az oktatási diszkrimináció ellen (1960. december) 
 Nőkkel szembeni megkülönböztetés felszámolásáról szóló egyezmény (1982. évi 10. 

tvr.) 
3. A menekültek, hontalanok és egyéb migránsok helyzetére vonatkozó rendelkezések 
4. Specifikus helyzetű csoportokra és specifikus kérdésekre vonatkozó egyezmények: 

 Egyezmény a gyermek jogairól (1989, 1991. évi LXVI. tv.) 
 A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetés vagy bánásmód elleni 

egyezmény (1984, 1988. évi 3. tvr.) 
 

Európai Unió jogi szabályozása 
 
Az esélyegyenlőség egy olyan általános alapelv, amelynek leglényegesebb szempontjai az 

Európai Közösség alapító egyezményének 6. cikkelyében (tilalom nemzeti hovatartozás 

miattidiszkriminációról) valamint a 119.cikkelyében (a nők és férfiak egyenlő bérezése) 

vannak lefektetve. Ezek az alapelvek minden területen alkalmazandók, különös tekintettel a 

gazdasági, társadalmi, kulturális és családi életre. Ahhoz, hogy az esélyegyenlőség elve a 

gyakorlatban is érvényesülhessen, szükség lehet ún. pozitív megkülönböztető intézkedésekre 

is. 
Az Amszterdami szerződés hatálybalépésével egy új, a diszkrimináció tilalmáról szóló 6/A 

cikkely erősíti meg az esélyegyenlőség elvét. Ezen új cikkely célja, hogy a Tanács megtehesse 

a szükséges intézkedéseket mindennemű, a nembeli, a faji, az etnikai hovatartozáson, a koron, 

a vallási, a lelkiismereti, és a szexuális érdeklődésen alapuló diszkrimináció leküzdése 

érdekében. 
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Kapcsolódó EU és nemzeti stratégiák 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvényben foglalt esélyegyenlőségi programok kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU 

és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz:   
 

Az EU 2020 stratégia 
Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben 

megkezdett Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő  új, közösségi 

gazdaságpolitikai célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság 

leküzdése, a stratégia az uniós növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az 

intelligensebb, fenntarthatóbb és befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az 

esélyegyenlőség szempontjából releváns célkitűzések, melyeket 2020- ra az EU egészének 

teljesítenie kell két területen is megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá 

kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt 

célozza, hogy legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi 

kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt 

jelent. 
 

Nemzeti Reform Program 
Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a 

nemzeti reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a 

stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok 

rögzítik az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, 

hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat 

leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket 

hoznak majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek. A Nemzeti Reform 

Program az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen 

jelentőséggel bíró célkitűzéseket és intézkedéseket tett. 
 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben 

jóváhagyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című 

dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében 

megfogalmazott felzárkózási politikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma 

közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, 

hogy a szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – gyermekszegénység, 

romák helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek integrálását, 

kiegészítését, egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a 

többi, a társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel 

és foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, 

közigazgatási elképzelésekre. 
 

„Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia 
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, 

hogy csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési 
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esélyeit. A törvény minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell 

prioritást kapniuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban 

korlátozzák fejlődésüket. A Nemzeti Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus 

megszakításának szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke. 
 

 Roma Integráció Évtizede Program 
Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program 

Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául 

tűzi, hogy a Stratégiai Terv végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló 

intézkedési terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, 

lakhatás és egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a 

kultúra, a média és a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó 

konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges 

intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen 

megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja 

megvalósítani. 
 

Nemzeti Ifjúsági Stratégia 
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot 

(88/2009. (X. 29.) OGY határozat). A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami 

felelősség összefoglalása a 2009- 2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika 

hosszú távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és 

specifikus célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Stratégia 

megvalósítása kétéves cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési tervről 

az 1590/2012. (XII. 27.) Korm. határozat rendelkezik. 

 

Magyar jogszabályok az esélyegyenlőséghez kapcsolódóan 
 
Az Irányelvek átültetését szolgáló Esélyegyenlőségi törvény alapjaiban reformálta meg a 

magyar diszkrimináció-ellenes rendszert. Egységessé tette a különböző jogágak 

diszkrimináció-ellenes rendelkezéseit; bevezette a diszkriminációt megvalósító magatartások 

(közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés, megtorlás, szegregáció stb.) definícióit. 

Létrehozta a hátrányos megkülönböztetés ellen fellépni hivatott egységes hatóságot az 

Egyenlő Bánásmód Hatóságot; kiterjesztette a bizonyítási teher megfordításának 

kötelezettséget szinte minden diszkriminációs ügyre; végül pedig, megteremtette annak 

lehetőségét, hogy a civil szervezetek a közérdekű igényérvényesítés keretében fellépjenek az 

olyan diszkriminatív megnyilvánulások ellen, amelyeknek nincs egyénileg 

azonosítható áldozata. 
Az egyenlő bánásmód területét érintő legfontosabb jogszabályok 
o 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
o 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 
o 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
o 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról 
o 2011. évi CXCIX. törvény - a közszolgálati tisztviselőkről 



    

Területi együttműködéseket segítő esélyegyenlőségi programok a Keszthelyi járásban  

 ÁROP-1.A.3-2014-2014-0080 

11 

 

o 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 
 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Tanácsadó Testületének állásfoglalásai és jogszabály alkotási 

javaslatai 
o 309/1/2011. (II.11) TT. sz. állásfoglalás az akadálymentesítési kötelezettségről 
o 309/2/2011. (III.25.) TT. sz. állásfoglalás az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. hatályáról 
o 288/1/2010. (II.11.) TT. sz. állásfoglalás a 362/2004. (XII.26.) Korm. Rendelet 2009. 

október 1. napjától hatályos 14/B. §-ának eljárásjogi értelmezéséről 
o 288/4//2010. (VI.21.) TT. sz. állásfoglalás az európai uniós jog hatályosulásával 

kapcsolatos kérdésekről 
o 288/2/2010. (IV.9.) TT. sz. állásfoglalás az egyéb helyzet meghatározásával kapcsolatban 
o 384/5/2008.(IV.10.) TT. sz. állásfoglalás a zaklatás és a szexuális zaklatás fogalmáról 
o 384/4/2008. (III.28.) TT. sz. állásfoglalás a bizonyítási kötelezettség megosztásával 

kapcsolatban 
o 384/3/2008. (II. 27.) TT. sz. állásfoglalás a megtorlás fogalmáról 
o 384/2/2008. TT. sz. állásfoglalás az egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elvéről 
o 2/2007. (III.23.) TT. sz. állásfoglalás az egyenlő bánásmód követelményéről a 

közoktatásban 
o 1/2007. TT. sz. állásfoglalás az állásinterjún feltehető munkáltatói kérdésekről 
o 10.007/2/2006. TT. sz. állásfoglalás arról, hogy a hitelintézetnek minősülő jogi 

személyeknek a hitelintézeti törvény hatálya alá tartozó jogviszonyaira kiterjed az Ebktv. 

hatálya 
o 10.007/3/2006. TT. sz. állásfoglalása az akadálymentesítési kötelezettségről 
o A Tanácsadó Testület jogszabály módosítási javaslata a fogyatékossággal élőket érintő 

ésszerű alkalmazkodás követelményének kodifikálására 
o A Tanácsadó Testület jogszabály módosítási javaslata a munkaköri orvosi alkalmassági 

véleményekkel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségre vonatkozóan 
o A Tanácsadó Testület jogalkotási javaslata a házasság intézményének megnyitásáról a 

leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek részére. 
 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás a járásban 
 

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. 

törvény, jelentős mértékben módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

többször módosított 1993.évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.-t). 
 

A változtatással a kormány célja az volt, hogy megújítsa a szociálisan rászorulók támogatási 

rendszerét. Az állami szabályozási hatáskörben nyújtott és az önkormányzat segélyezésével 

kapcsolatos feladatok 2015. március 1. napjától elválasztásra kerültek egymástól. 
 

Az állam által biztosított támogatási formákon túl, a településen élők szociális támogatással 

való ellátása az önkormányzatok feladata. 
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A Szt. 2015. március 1. napjától csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat 

tartalmazza, az önkormányzatok által biztosított ellátások feltételeit a helyi szociális 

rendeleteknek kell tartalmazniuk. 
 

A Szt. az önkormányzatok által biztosítandó segélyek tekintetében annyit ír elő, hogy az 

önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten a krízishelyzetben lévő személyek számára, 

illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt. A települési 

támogatás egyes típusait és a jogosultság feltételeit az önkormányzat rendeletében határozza 

meg. 
 

A Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét csak példálózva sorolja 

fel. Ez alapján települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen: 
 a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (jelenleg lakásfenntartási 

támogatás), 
 gyógyszer-kiadások viseléséhez (jelenleg méltányossági közgyógyellátás), 
 a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 

személy részére (jelenleg méltányossági ápolási díj), 
 lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére (jelenleg 

adósságkezelési szolgáltatás) nyújtható támogatás. 
 

A fentieken túl a képviselő testületek a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 

került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek 

számára rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. 
 

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, 

akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy 

alkalmanként jelentkező többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár 

elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 

iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek 

fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a 

gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a 

gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. 
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3. Helyzetelemzés a települési fórumok eredményei alapján 

Alsópáhok 

 

Alsópáhok település esélyegyenlőségi tervéről és az 

aktualitásairól a következő megállapítások tehetőek:  

Alsópáhok jó fekvésű, jól megközelíthető település 

Keszthely és Hévíz között. Állandó lakossága 1380-1390 fő 

között mozog. A lakosság 20%-a 65 év feletti, a nők és 

férfiak aránya 54-46%. 

A születések száma csökkenő tendenciát mutat, évről évre 

kevesebb. Jelenleg 10 fő körüli a születések száma évente. 

Évről évre nő a településre költözők száma. 

A település közművel való ellátottsága kiváló. 

A foglalkoztatási ráta jó. A Kolping Hotel 120-130 főt foglalkoztat; önkormányzat 35 főt, 

melyből 4-5 közfoglalkoztatott.  

Néhány panzió, kemping és vállalkozás (pl. tőzegbánya) működik a településen. Az 

önkormányzatnak magas bevétele származik az idegenforgalmi adóból. 

3-4 roma család él Alsópáhokon.  

A település lakossága köréből sokan kimentek külföldre dolgozni; de nagyrészük vissza 

szeretne térni Magyarországra. 

Alsópáhokon működik posta, bolt, óvoda, iskola. Az óvoda 3 csoporttal és 55 fővel működik; 

2,5 éves kortól felveszik a gyermekeket. Bölcsődére 3-4 főnek lenne szüksége. Tervbe van 

véve az egységes óvoda-bölcsőde kialakítása. 

Az általános iskolába 135 kisdiák jár. 

Háziorvosi szolgálat és gyermekorvos heti három alkalommal működik a településen. Az 

orvosi ügyelet Hévízen található. 

A házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rendszere jól működik a hévízi 

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény által.  

A művelődési ház 2012-ben újult meg. Megtörtént az akadálymentesítés, lift kialakítás. 

Klubhelyiségek kerültek kialakításra. A színpad és a hozzá tartozó terem 350 fő befogadására 

képes. Nyugdíjas klub működik és több civil szervezet is működik a településen (Nefelejcs 

Nyugdíjas klub; Családi klub Egyesület; Kamara kórus; Labdarúgó Egyesület; Kézimunka 

szakkör; Polgárőr Egyesület; Mezőőr szolgálat) 
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A településen kevés a bűncselekmény; jellemzően az „átutazó” elkövetők okoznak kárt. 

Az egészségügyi tevékenységek élén a Vöröskereszt áll; évente két alkalommal szerveznek 

véradást; ruhagyűjtést; segélycsomag osztást.  

A település szűrőprogramokat szervez; méhnyak rák és emlőszűrésre viszik az asszonyokat 

busszal.  

A településnek 3 falu busza van. 

Az önkormányzat 1 fő fogyatékos foglalkoztat rész munkaidőben. 

Az akadálymentesítés a templomban és a kultúrházban megvalósult; már csak a polgármesteri 

hivatal van hátra.  

A mélyszegénységben élőket képzésekkel próbálják segíteni, hogy munkát találjanak. 

Az önkormányzat lakhatási támogatást tud adni az igénylők számára. 

Az önkormányzat igyekszik az idősek számára folyamatosan programokat szervezni; a 

nappali ellátás-, szociális étkeztetés megoldott.  

A település csatlakozott a Tündérkert elnevezésű mozgalomhoz (őshonos gyümölcsfák 

telepítése) 

Alsópáhok sportpályájának öltözői sikerült felújítani, az épület tetejében pedig turisztikai 

szálláshelyeket kialakítani.  

 

Fejlesztési prioritások: 

1. Születésszám növelése 

2. Foglalkoztatás bővítése; tartós munkanélküliek számának csökkentése. 

 

  

Balatongyörök 

 

Az 1371 fős Balatongyörök a Balaton északi 

partján, a Keszthelyi-fennsík tövében fekvő 

település, a 71-es főút mellett. 

A település öregedési indexe nő, ami az 

elmúlt 50-60 éves tendencia. A település 

tényleges lakosságszáma 800 fő körül van, a 

maradék 500 fő körüli nem állandó lakos, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Balaton
https://hu.wikipedia.org/wiki/Keszthelyi-fenns%C3%ADk
https://hu.wikipedia.org/wiki/71-es_f%C5%91%C3%BAt_%28Magyarorsz%C3%A1g%29
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csak az adókedvezmények miatt jelentkeznek be.  

Jellemzően nyugdíjasok az új betelepülők; sok a külföldi nyugdíjas.  

A településen jellemzően az idegenforgalomból élnek és dolgoznak. Nincs nagyvállalkozás, 

csak kisebb vállalkozások. A helyiek Keszthelyen, Tapolcán, Hévízen és Zalaegerszegen 

dolgoznak a vendéglátásban, kereskedelemben, idegenforgalomban. Az önkormányzat 

közfoglalkoztatottakat folyamatosan alkalmaz; jelenleg egy fő kulturális közfoglalkoztatott is 

van. Az iparűzési adó csökkentéssel szeretnék a vállalkozások működését segíteni.  

A munkanélküliség nem számottevő. Aki nem dolgozik, az is talál magának nem bejelentett 

munkalehetőséget (kertgondozás). Képzések nem voltak számukra. A Járási Munkaügyi 

központ rendszeresen küld tájékoztatást az önkormányzatnak az aktuális álláshirdetésekről; 

azonban bővebb tájékoztatás kellene a vállalkozások lehetőségéről is.  

A mélyszegénységben lévő, anyagilag problémás család kevés. Kevesen kerültek bele a 

szociális ellátó rendszerbe. Szociális segélyre szorult 2 fő van. Önkormányzati lakás nincs.  

Romák gyakorlatilag nincsenek a településen, 1 fő vallotta magát annak.  

Óvoda 2 csoporttal működik, 21-22 fő kisgyermekkel. Pályázat függvényében tervezik új 

óvodaépület építését.  Az általános iskola Vonyarcvashegyen található, 70 diák jár oda 

Balatongyörökről. A gyermekek számára több egész napos program is van az év során; 

valamint sikeres nyári napközit szerveztek számukra, megkönnyítve így a hasznos szabadidő 

eltöltést és a szülök tehermentesítését.  

A házi segítségnyújtást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást feladat ellátási szerződéssel a 

keszthelyi Szociális Szolgáltató Központtal láttatja el a település. A Családsegítő és 

gyermekjóléti Szolgálatot társulásban a Zalaszántó központtal láttatják el. Támogató szolgálat 

igénybevételére igény nem mutatkozik.  

Az idősek aktív résztvevői a közösségi életnek. A helyzetük annyiban nehezebb, hogy sok 

közöttük az idős korból adódó mozgás nehézség.  

Az akadálymentesítés részben megoldott a közösségi házban, hivatalban, óvodában, orvosi 

rendelőben, strandon (lift-vízbeemelő szerkezet). A könyvtár nem akadálymentesített, így 

szeretnének a földszinten egy munkaállomást létesíteni a mozgásában korlátozottak részére.  

A háziorvos és a védőnői szolgálat Vonyarcvasheggyel közös, hetente van kihelyezett 

rendelés a településen. A gyógyszertár szezonban délelőttönként, szezonon kívül rendelési idő 

alatt van nyitva.  

A bűnözés alacsony a településen, rendőrőrs és polgárőr egyesület is működik.  

A közlekedés kiváló. Busszal és vonattal is bármikor elérhetőek a környező települések.  

Rengeteg civil szervezet található a településen, akik az önkormányzattal, ill. a Művelődési 

Házzal sok programot szerveznek a lakosok számára. (Kék Balaton Fúvós Egyesület, Tűzoltó 

Egyesület, Polgárőr Egyesület, Turisztikai Egyesület, Hölgy Klub, Társas kör, Honismereti 
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Egyesület, stb.) Rendezvények: különböző fesztiválok, bor ünnepek, advent, nőnap, farsang, 

szüret, karácsony, nemzetiségi ünnepek, játszóház, zenebölcsi, idősek napja, stb.  

A torna szoba kialakítása tervben van, pályázati forrás függvénye.  

 

Fejlesztési prioritások: 

1. Járdák felújítása 

2. Tornaszoba kialakítása 

 

Bókaháza 

 

A kicsiny település Hévíz, Keszthely, Kehidakustány vonzáskörzetében, csendes, nyugodt 

környezetben, a Zala folyó mentén fekszik. A falu 

már az 1200-as években lakott település volt, majd a 

török idők pusztításai után újra fejlődésnek indult, 

benépesedett. Mindig is nemesi családok lakták. A 

kevés lakosságszám ellenére egy élhető, gondozott, 

kedves kis település, szép természeti környezettel és 

teljesen kiépített infrastruktúrával – mindaz, ami az 

emberi élethez szükséges – megvan a faluban. 

Bókaháza település esélyegyenlőségi tervéről és az 

aktualitásairól a következő megállapítások tehetőek:  

A település 300-310 fős lakossággal bír, évente alig 

1-2 gyermek születik. A romák száma jelentősen 

lecsökkent, 10% alatt van. Roma Nemzetiségi 

önkormányzat működik, akikkel jól az együttműködés. 

A község belterülete teljes infrastruktúrával rendelkezik (villany, ivóvíz, gáz, telefon, 

szennyvízcsatorna). A település internetes lefedettsége teljes. A zártkerti részek nagyrészt 

villamos hálózattal ellátottak, ivóvíz hálózattal nincs ellátva a terület, az úthálózat egy része 

aszfaltos, egy része földes, karbantartott, járható. 

2010-ben bezárt az óvoda, mert csak 1-2 gyermek vette volna igénybe a szolgáltatást. Jelenleg 

egy óvodás korú gyermek él a faluban, aki Zalaapátiba jár óvodába. A bezárt óvoda épületét 

pályázat keretén belül IKSZT-vé alakították át, itt tartja a település a szabadidős 

programjaikat és a polgármesteri hivatal is ebben az épületben található. Az IKSZT 

mindennapos fenntartása nagy gondot jelent az önkormányzat számára. 

Az iskoláskorú gyerekek Zalaapátiba járnak iskolába, ahová az apáti falubusz viszi őket. 
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A településen posta és bolt működik. 

A helyi munkalehetőség minimális, csak néhány kisebb mezőgazdasági vállalkozás működik. 

A munkaképes korú lakosság a környező településekre jár dolgozni, főleg Keszthelyre és 

Hévízre –és jellemzően a nők. A legnagyobb helyi foglalkoztató az önkormányzat. 2014. II. 

felében sikeresen elindították a Start mintaprogramot, mely keretében faluszépítés, rendrakás, 

favágás, stb. munkákat végeznek a közmunkások, 6 fő. A programból kisteherautót is tudtak 

vásárolni.  

Bókaháza a Zalaapáti orvosi körzethez tartozik, a településen csak heti egy alaklommal érhető 

el a rendelés. Védőnői szolgáltatás csak szükség esetén van.  

A közösségi közlekedés hétköznap jó, hétvégén rossz.  

A falugondnoki szolgálat még nem működik a településen, de tervben van, mert nagy szükség 

volna rá. A településre a Keszthelyi Családsegítő és a SZSZK gondozónői járnak. A 

családsegítős kolleganőnek két családra kell figyelnie, aki hatékonyan működik. 

A mélyszegénység enyhítésére valamelyest megoldást jelent a start közmunkaprogram. Nagy 

gondot jelent, hogy a roma családok már nem tartanak otthon háztáji állatokat, amikkel 

segíthetnék saját életüket. 

Az önkormányzat rengeteg programot szervez a gyerekeknek, felnőtteknek; szinte minden 

ünnepet és eseményt megtartanak. Alkalmanként a rendőrség is tart bűnmegelőző és 

drogprevenciós előadást a lakosságnak. A szülők tájékoztatása a gyermekről az iskola 

feladata. 

Bókaháza kiemelkedő a közösségépítés terén. Asszony torna, horgolás, varrás, hímezés, főző 

klub (felszerelt konyha van), gyógytorna, színjátszó kör, énekkar van, ahol nem csak a 

fiatalabb korosztály, hanem az idősebbek is képviseltetik magukat szép számmal. 

A szomszédos településekhez hasonlóan Bókaházán is lehetett jelentkezni az OKJ-s képesítést 

adó motorfűrész kezelői és a tanúsítványt adó parkgondozói képzésekre. 

Kulturális közfoglalkoztatottat nem tud az önkormányzat alkalmazni, mert nincs olyan 

munkanélküli, akinek érettségije lenne.  

Az akadálymentesítés az épületek tekintetében megvalósult. Egy kerekes székes fiatal lány 

költözött haza a családjához Bókaházára az elmúlt évben, neki nagy segítségére van a házi 

gondozónő.  

Szűrővizsgálatokat rendszeresen tartanak a településen (szemészeti, hallás, stb.) és a 

keszthelyi Egészségfejlesztő irodával is jó az együttműködés, voltak már a településen 

programjai. 

A régi TSZ telepet megvette egy külföldi-magyar család, akik lovas komplexumot 

szeretnének kialakítani, így ezzel lehetőség nyílik új, helyi munkahelyek kialakítására. 
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A településnek saját honlapja van, ahol a lakosok elérhetnek minden közérdekű információt és 

aktuális híreket.  

Fejlesztési prioritások: 

1. falugondnoki szolgálat bevezetése 

2. Start munkaprogram felduzzasztása 

3.  Tájház kialakítása 

 

Cserszegtomaj 

 

A település elsősorban Keszthely felől közelíthető meg a 

Keszthely és Rezi közötti úton. Emellett Hévízről is vezet 

út a településre, illetve a község határában fut a 

Keszthelyt Zalaszántóval összekötő fontosabb mellékút is. 

Község szép fekvése és jó levegője miatt egyre többen 

keresik fel, sokan építenek itt maguknak üdülőt, és lakást. 

Cserszegtomaj Lakossága jelenleg 3079 fő.  A 

lakosságszám folyamatosan nő, fiatalok vannak túlnyomó 

többségben, nincs elöregedő lakosság. A 65 évesnél 

idősebbek száma 9%. A férfiak és a nők száma szinte 

azonos. A 18-59 évesek közül 848 fő férfi és 858 fő nő. 

Erős középrétegű társadalom van Cserszegtomajon, a 

2500 fő állandó lakosból 1800 felnőtt korú. 

Cserszegtomajon sok a külföldi, 600 idegen tulajdonú birtok van és közel 1200 fő külföldi 

személy.  

Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy lehetőségeihez képes a lakosság minden 

korosztályát támogassa valamilyen formában. A legnagyobb szociális problémát a 

munkanélküliség okozza. Jelenleg 73 fő regisztrált munkanélküli van, ebből 20 fő 

közfoglalkoztatott (akiket 75-100 % a támogatás), 53 fő pedig fő ellátásos. Kulturális 

közfoglalkoztatott nincs a településen. A lakosok jellemzően Keszthelyen és Hévízen 

dolgoznak. Helyben nem alakult ki nagyobb üzem, vállalkozás, nincs ipari terület. 

Sokan kapnak méltányossági és települési támogatást. 35 fő részesül foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban. A mélyszegénység általában a tartós munkanélküliek körében 

jelenik meg.  

A mélyszegénység a romákat érinti leginkább. Rossz körülmények között élnek, problémásak, 

segélyekből élnek és nem tudnak élni a felajánlott lehetőségekkel. A számukra tartott 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Keszthely
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rezi
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9v%C3%ADz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zalasz%C3%A1nt%C3%B3
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képzések is eredménytelenek voltak. A segélykérők 80 %-a roma. Számuk 200 fő körüli, bár 

csak 36-an vallották magukat romának. Roma Nemzetiségi Önkormányzat nincs.  

Önálló szociális bizottság működik, mely diszkréten kezeli a rászorulók ügyeit.  

Meleg étkeztetést biztosító rendszer működik. Az óvoda konyháját pályázatból sikerült 

felújítani, így szinte azt „asztalig” szállítják az ételt az igénylők számára. Étkezési támogatás 

kapható. A konyhán lévő maradékot minden nap kiteszik a közösségnek, szabadon elvihető. 

Az idősek, ill. a 65 év felettiek eddig minden évben 5.000 Ft értékben kaptak karácsonyra 

valamit (étkezési utalvány, élelmiszer, stb.) 2015-től csak a mélyszegénységben élőket 

támogatja ezzel az önkormányzat. Az idősek konyhakész tűzifa támogatást kaphatnak. Az 

egyik képviselőtestületi tag a Zala megyei Idősügyi Tanács tagja, így még empatikusabb a 

testület irányukban. 

Cserszegtomajon évente 20-24 gyermek születik. Minden újszülött 50 ezer Ft támogatásban 

részesül. Bölcsőde, óvoda és általános iskola is működik a településen. A bölcsőde 5 fővel 

üzemel. Az óvodában ingyenes az étkezés és a település kisbuszával hordják a gyermekeket. 

Az általános iskolások 17 éve ingyen kapják a tankönyveket. A szakközépiskolás gyermekek 

tanévkezdéskor 10 ezer forintos nagyságrendű támogatást kapnak. A felsőoktatási 

intézménybe járók Bursa Hungarica Ösztöndíjat kaphatnak; részükre évi 1,3 millió Ft van 

elkülönítve.  

Cserszegtomajon kiváló és összetartó közösség van, a rendezvényeken sokan vesznek részt. 

Szinte az élet minden területén találhatunk egy civil szervezetet, melyeket segíti az 

önkormányzat. Jól működő könyvtár, tornacsarnok és teleház található a településen; 

internetezési és számítógépezési lehetőség van. Minden intézmény akadálymentesített.  

A bűnözés nem jellemző; ha van is, azt általában átutazó bűnözők követik el. Polgárőr 

Egyesület működik.  

 

Fejlesztési prioritások: 

1. Mélyszegénység felszámolása  

 

Dióskál 

 

A 499 fő lakossal bíró Dióskál település 

Keszthelytől 23 km-re nyugatra, a Kis-

Balaton mellett található. Korábban a faluban 

működött szeszgyár, téglagyár, cérnagyár és 

volt önálló termelőszövetkezet is. A falu 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Keszthely
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természeti kincsekben bővelkedik, hiszen van a földjében kiváló minőségű, kihasználatlan 

termálvíz, kőolaj és az 1930-as években kiváló minőségű feketeszenet is találtak. Turisztikai 

szempontból is kihasználatlan. Levegője kiváló, szennyeződésmentes, ezért az 1970-es 

években még tüdőszanatórium építése is felmerült. 

Dióskál a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik; de a településen minden 

hétköznap van ügyfélfogadás. 

A rendezési terv módosításának köszönhetően az általános iskola épületét vette meg egy 

budapesti cég, ahol lámpa, közvilágítás alkatrész összeszerelő üzemet létesítenek; jelenleg 60 

fő dolgozik benne. A cég tervezi, hogy az egész vállalkozást Dióskálba költözteti, így több 

száz embernek biztosíthatnak majd munkát. Jelenleg a dolgozók 70%-a nő.  

Az önkormányzat csak a közmunkaprogramban tud foglalkoztatni embereket, amelyek 100% 

finanszírozásúak. A programban 35 fő közmunkás dolgozik, 60%-uk roma.  

A lakosság 15%-a roma, akik nem lógnak ki a társadalomból, teljes mértékben integrálódtak. 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal jó a kapcsolata a falu vezetésének, ill. a lakóknak, az 

általuk szervezett rendezvényekre meghívják a falu lakosságát is, közösen szervezik az 

eseményeket.  

A lakosok között sok a szenvedélybeteg, jellemző az alkoholproblémával küzdő. 

Az idős embereket a falugondnoki szolgálat és szociális gondozók segítségével látják el és 

segítik. 

A településnek saját háziorvosa és védőnője van. A védőnő azon 100 védőnő egyike, akik 

2015 nyarán, Budapesten kitüntetést kapnak. A településen heti kettő alkalommal mozgó 

gyógyszertár érhető el.  

A településen nincsen már óvoda, se általános iskola sem, a gyerekeket falubusz viszi 

Zalaapátiba. Az apáti óvoda egyik csoportja a dióskáli tagintézmény. A gyermekeknek sok 

programot szerveznek; melyek között drogmegelőzési programok is vannak. Ha a gyermekkel 

probléma adódik, a tanárok és családsegítők értesítik a szülőket. A családi pótlék juttatása 

nagy szerepet játszik az iskolakerülés megakadályozásában. 

A tömegközlekedés nagyon rossz a környező településekre. Sok lakos jár dolgozni Hévízre és 

Keszthelyre. 

Az önkormányzat sok programot szervez a lakosságnak, szinte minden eseményről, 

alkalomról, ünnepről megemlékeznek (pl. Öregek Napját, Diós Települések Napját megrendezik). 

Vannak kultúr- és táncprogramok; tánckar (Kála) énekkar, színjátszó egyesület, cigánytánc. A 

Virág Benedek faluház mindig nyitva áll a látogatók előtt. Nyugdíja klub nincs.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A1lv%C3%ADz
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C5%91olaj
http://hu.wikipedia.org/wiki/1930-as_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Feketek%C5%91sz%C3%A9n
http://hu.wikipedia.org/wiki/Turizmus
http://hu.wikipedia.org/wiki/1970-es_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/wiki/1970-es_%C3%A9vek
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A településen szűrőprogramokat szerveznek.  

Minden intézmény akadálymentesített a településen. A közmű ellátottság jónak mondható, a 

szennyvízelvezetés azonban csak 30%-ban megoldott. 

A településen található bolt. 

Dióskál honlapján minden – a lakosokat érintő információ megtalálható. 

A település térkő gyártó berendezést nyert pályázaton, melyben közmunkásokat szeretne 

foglalkoztatni a startmunkaprogram keretében. A közmunkaprogram lejártát követően pedig 

helyi lakosokat szeretnének alkalmazni az üzemben.  

Fejlesztési prioritások: 

1. Gyermekvállalás ösztönzése 

2. Munkahelyteremtés 

3. Zártkertek rendbetétele, háztáji gazdálkodás visszaállítása. 

Egeraracsa 

 

Egeraracsa a Zalai-dombság délkeleti felén terül el. 

A településre a Galambok–Zalaszentgrót 

mellékútra vezető Dióskál irányába tartó bekötőút 

vezet. A település a zalai dombok között húzódik 

meg egy festői szépségű völgykatlanban. A 

település Eger neve feltehetőleg az éger névből 

eredeztethető mely a környező erdők leggyakoribb 

fafajtájára utalhatott, Aracsa neve pedig a XIII. 

századtól itt birtokos Aracsa nemzetség nevéből 

származik. A szép táj, erdős környezet kiváló 

vadászati lehetőséget teremt. További turisztikai 

vonzerő a település határában kialakított 2 

víztározó. A közeli Kis-Balaton és a Zala folyó 

horgászási lehetőséget biztosít. A környék híres 

bortermelő vidék. A Pogány vári szőlőhegy 

részeként Új hegy, János hegy, Mária hegy 

területén szőlőtermesztés folyik. Vonzó a szép táj a gazdag növény és állatvilág a falu 

határában pompázó hóvirágos erdők.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Zalai-dombs%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Galambok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zalaszentgr%C3%B3t
http://hu.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3sk%C3%A1l
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Egeraracsa település esélyegyenlőségi tervéről és az aktualitásairól a következő 

megállapítások tehetőek:  

A településen 360 fő él; a lakosság 10%-a roma. Roma Nemzetiségi Önkormányzat nincs.  

A közösségi közlekedés nagyon rossz, rendkívül nehéz elérni a szomszédos településeket és 

bejárni a nagyobb városokba. Ez nagy gondot jelent a más településen dolgozók számára is, 

mert a lakosság nagy része Keszthelyre és Hévízre jár dolgozni.  

 

A falunak van honlapja, ahol az aktuális hírek, információk elérhetőek bárki számára. 

Falugondnoki szolgálat létesült. Az idősek segítségére a falugondnok van, aki havonta 

egyszer a falugondnoki busszal elviszi őket Keszthelyre bevásárolni, mert egy helyi bolt van, 

ami viszonylag drága. 

 

Az orvosi rendelő és védőnői szolgáltatás a szomszédos Dióskál településen érhető el.  

 

Az óvodai csoport Dióskálban van, az iskolások Zalaapátiba járnak, akiket a falubusz szállítja.  

 

IKSZT működik a településen, ahol sok gyermekprogramot szerveznek. Honlapon és 

szórólapokon tájékoztatják a lakosokat a rendezvényekről, aktualitásokról. A falunapot 

minden évben megtartják.  

 

Felzárkóztató (8. osztály) és egyéb képzésekre nem volt jelentkező a településen. KRESZ 

tanfolyam indult nem rég, 8 fővel. Keszthelyi autósiskola tartja az órákat. 

Mozgó posta van. 

Kisebb vállalkozások vannak a faluban. A legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. A 

közmunkaprogramban 30 fő dolgozik, főleg romák. Az önkormányzat 2 ha termőterületen és 

fóliasátrakban is gazdálkodik a közmunkásokkal. Jellemzően zöldség és 

gyümölcstermesztéssel foglalkoznak. A megtermelt terményeket eladják; már kiépített piacuk 

van, ahol értékesítik az árut. A szezontól feldolgozó üzemet létesítenek, ahol a felesleges 

zöldséget és gyümölcsöt feldolgozzák, pl. savanyúságok, szörp, ivólé, szörpök. 

 

Pályázati forrást nyert a falu vágópont létesítésére, helyi közösségi húsfeldolgozót alakítanak 

ki (sertés, baromfi), így néhány munkahely is teremtődik a faluban. 

 

NAKVI forrásból a Termelő Falu program keretében ősztől indul be a keltető, csirke és 

tyúkok tartása. A leszakadó falusi népesség visszavezetése a munka világába. A helyi 

élelmiszer-termelés közvetlen elősegítése, a faluban élők ösztönözése a helyi élelmiszer-

termelésre. Egy évig üzemelteti az önkormányzat, a lakosság ezt követően kaphat belőle.   

 

Közművesítés kiépítése meg van, kivéve a szennyvízkezelés nincs megoldva, pályázati 

forrásra vár a település.  

 

Bár, bűnmegelőzési programja még nincs a településnek, a körzeti megbízott személyesen 

végiglátogatta a 65 éven felüli lakosokat és átbeszélték a lehetséges veszélyforrásokat.  
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Az intézmények akadálymentesítése megvalósult (IKSZT, orvosi rendelő), azonban a járdák, 

utak, közterület akadálymentesítésére továbbra is szükség van.  

Szűrővizsgálatok elindultak. 

 

Fejlesztési prioritások: 

- Szennyvíz kezelés megoldása  

- Utak, járdák akadálymentesítése  

- Szakképzettség javítása  

- Munkahelyek teremtése 

 

Esztergályhorváti 

 

Esztergályhorváti a Zalai-dombság délkeleti részén, a 

Zala folyótól nyugatra, a Kis-Balaton északi szájánál 

található. A települést a Galambok–Zalaszentgrót 

fontosabb mellékút keresztezi, amelyre külterületén az 

egeraracsa–dióskáli, belterületén a zalaszentmártoni bekötőút kapcsolódik.  

Esztergályhorváti esélyegyenlőségi programja 2013-ban készült el. A település 

esélyegyenlőségi tervét és az aktuális helyzetet összevetve az alábbi tények és megállapítások 

fogalmazhatók meg: 

A falu lakossága 480-490 fő között van. Sok az időskorú lakos, a település öregedési indexe 

évről-évre nő. A gyermekek száma kevés, 40 fő.  

A romák száma magas, 15 %. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik a településen. A 

romaintegráció megtörtént, 2-3 fő, akivel állandó probléma van. 

Óvoda és általános iskola nincs a településen, a gyerekek a szomszédos Zalaapátiba járnak 

oktatási intézményekbe, ahova a falubusz szállítja őket. A továbbtanulók jellemzően 

Keszthelyre járnak középiskolába.  

Háziorvosi- és védőnői szolgálat és gyógyszertár Zalaapátiban érhető el a hét minden napján.  

Élelmiszerbolt, fodrászat, posta és italbolt található a településen. 

A közmű-és szennyvízhálózat kiépített (kivéve a nagyhorváti településrészen). 

A falugondnoki szolgálat 2009 óta működik, falubusszal segíti a rászorulókat, szállítja a 

gyerekeket iskolába, ebédet hordanak ki; az időseket orvoshoz és bevásárolni viszi. Ha igény 

mutatkozik rá, kirándulást szerveznek.  

A munkalehetőség helyben kevés; néhány kisebb vállalkozás és egy nagyobb mezőgazdasági 

cégnél van lehetőség elhelyezkedni. A munkaképes korú lakosság nagy hányada Keszthely és 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Zalai-dombs%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zala
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kis-Balaton
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egeraracsa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3sk%C3%A1l
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zalaszentm%C3%A1rton
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Hévízen dolgozik. A közösségi közlekedés rossz. A kisgyermekes anyukáknak nagyon nehéz 

elhelyezkedniük.  

Esztergályhorvátiban a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. A startmunka program 

keretében 11 fő (8 roma) közmunkást alkalmaznak, akik a falu szépítésén, belvízelvezetés 

karbantartásán, útkarbantartásokon dolgoznak leginkább. Cél a falufejlesztés és szépítés. 

A településen viszonylag sok külföldi állampolgárnak van háza (20-22 db ház). 

A gyermekeknek programokat szervez az önkormányzat (sportnap, foglalkoztató nap, 

szavalóversenyek, Mikulás nap, Anyák napja, stb.). Falunapot szerveznek ősszel, és az idősek 

napját is megszervezik. Könyvtár működik a településen internet hozzáféréssel. A 

településnek honlapja van.  

Motorfűrész kezelői OKJ-s és parkgondozói tanúsítványt adó képzések indultak a településen 

a Türr István Képző és Kutató Intézet szervezésében. A képzés alatt képzési támogatást 

kaptak a tanulók. 8. osztály elvégzésére indult képzésre néhány jelentkező volt, Keszthelyen 

jártak iskolába.   

Az önkormányzati épület, könyvtár és orvosi rendelő akadálymentesítése megtörtént, a 

kultúrház akadálymentesítése még nem valósult meg.  

Települési szinten szűrőprogramok évente vannak, ill. becsatlakoznak programokhoz. 

Szűrőbuszt fogadott a település, ahol látásvizsgálatot tartottak. Évente egy alkalommal 

emlőszűrésre viszik az asszonyokat a falugondnoki busszal.  

 

Fejlesztési prioritások:  

- Start Munkaprogramban még több helyi lakost foglalkoztatni 

- Több kulturális programot szervezni, színvonalukat felfejleszteni, rendszeres 

programokat kialakítani és közösségfejlesztés 

- Közterületi akadálymentesítés  

 

Felsőpáhok 

 

Felsőpáhok település 

esélyegyenlőségi tervéről és az 

aktualitásairól a következő 

megállapítások tehetőek:  

Felsőpáhok jó fekvésű, jól 

megközelíthető település. Hévíztől 

https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9v%C3%ADz
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nyugatra található domboldalon elnyúló település, a 76-os főút mellett. Észak felől Nemesbük 

és Karmacs, keletről Hévíz, délkeletről Alsópáhok, délről (az Alsópáhokhoz tartozó) 

Nemesboldogasszonyfa, délnyugatról Szentgyörgyvár, nyugatról Bókaháza, északnyugatról 

pedig Zalacsány határolja. Állandó lakossága 675 fő körül mozog. A lakosok száma évente 

kb. 15 fővel növekszik a betelepülők miatt.  

A település közművel való ellátottsága kiváló, teljesnek mondható. 

A foglalkoztatási ráta jó, alig van munkanélküli a településen (kb. 10 fő). Az önkormányzat 2 

fő közfoglalkoztatottat alkalmaz (nehéz találni erre a célra lakost). A munkaképes korú 

lakosság Keszthelyre és javarészt Hévízre jár dolgozni; helyben csak néhány kisebb 

vállalkozás található. A településen 3 fő nő munkanélküli van, a Járási Munkaügyi központ 

információt nem küld részükre.  

A közösségi közlekedés a 760. sz. út felújítása előtt nagyon jó volt. A felújítást követően már 

kevesebb busz érinti Felsőpáhokot, de még mindig jól elérhető a település és a környező 

városok is.  

1 roma család él Felsőpáhokon, akikkel sajnos probléma is van. Mélyszegénységben egy 

magyar család él; más család nem igényelt szociális támogatást. Az önkormányzatnak 

szociális lakása nincs. Fogyatékkal élő nincs a faluban.  

Felsőpáhokon mobil posta működik, és több élelmiszer bolt is van.  

A gyermeklétszám 50-60 fő, ebből 25 fő óvodás korú. Évről évre kevesebb a gyermek, ezért 

az óvoda fenntartását nem tudja az önkormányzat vállalni, így az óvoda és az általános iskola 

Alsópáhokon van, a gyerekeket a falugondnok szállítja.  

Háziorvosi szolgálat és gyermekorvos heti kettő alkalommal működik a településen. Az 

orvosi rendelő akadálymentesített. Az orvosi ügyelet Hévízen található. 

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot Zalaszántóval közös társulásban látják le.  

Művelődési ház és könyvtár működik a településen, ami nem akadálymentesített. Kevés 

programot szerveznek, a fő attrakció a falunap, anyák napja, mikulás.. Az idősek számára 

idősek napját tartanak. Számukra nappali ellátás nincs igény hiányában. 

A szociális étkeztetést 30 fő igényli, Alsópáhokról szállítják ki a meleg ételt.  

Polgárőr egyesület van, de nem működik. Sportegyesület is van. 

A településen kevés a bűncselekmény; nem jellemző. Körzeti megbízott működik.  

A település szűrőprogramokat nem szervez.  

Fejlesztési prioritások: 

1. Születésszám növelése 

2. Foglalkoztatás bővítése; tartós munkanélküliek számának csökkentése. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/76-os_f%C5%91%C3%BAt_%28Magyarorsz%C3%A1g%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemesb%C3%BCk
https://hu.wikipedia.org/wiki/Karmacs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Als%C3%B3p%C3%A1hok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemesboldogasszonyfa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentgy%C3%B6rgyv%C3%A1r_%28Magyarorsz%C3%A1g%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3kah%C3%A1za
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zalacs%C3%A1ny
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Gétye 

 

A 113 lakosú zsáktelpülés a Zalai-

dombság legkeletibb vonulatán 

fekszik.  

A község belterülete teljes 

infrastruktúrával rendelkezik 

(villany, ivóvíz, gáz, telefon, 

szennyvízcsatorna). A település 

internetes lefedettsége teljes. A 

zártkerti részek nagyrészt villamos 

hálózattal ellátottak, ivóvíz 

hálózattal nincs ellátva a terület, az 

úthálózat egy része aszfaltos, egy 

része földes, karbantartott, járható. 

Jelentős átmenő forgalom nincs a 

településen.  

 

A településen nincs roma lakosság, 

mélyszegénységben egy-két magyar család él. Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem 

működik a településen. 

 

A településre jellemző az elöregedés, a település öregedési indexe nő. A település 

lakosságszáma csökkenő tendenciát mutat. Gétye elöregedő falu, a természetes szaporodás 

egyre nagyobb mértékben csökken, a lakosságszámot a beköltözők növelték meg, ill. tartották 

szinten, de ez mára megszűnt.  

 

A munkanélküliség átlagos, 10% körüli. Helyben csak egy nagyobb mezőgazdasági 

vállalkozás működik (baromfi telep), és 2 kisebb, akik 1-1 főt tudnak alkalmazni. A 

foglalkoztatottak nagy része naponta ingázik a környező városokban található munkahelyekre 

(Keszthely, Hévíz). Sokan saját személyautóval oldják meg a munkahelyre jutást, de 

legtöbben a helyközi autóbuszjáratokat veszik inkább igénybe. A közösségi közlekedés 

nagyon rossz.  

 

Az önkormányzat a közmunkaprogram keretében alkalmaz közfoglalkoztatottakat, 

Zalaapátiból jár át 8 fő közmunkás dolgozni.  

Általános iskolai nevelés és óvoda nincs a településen, így a gyermekek a szomszédos 

Zalaapáti községben található általános iskolába és óvodába járnak. 

Az iskolabusz nem érinti Gétyét, így a falugondnok a falubusszal szállítja az óvodás és 

iskoláskorú gyermekeket a zalaapáti intézményekbe. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Zalai-dombs%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zalai-dombs%C3%A1g
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A falugondnok a rászorulóknak ebédet, gyógyszert szállít/vált ki és segít a bevásárlások 

elintézésében is. Az egyetlen vegyesbolt sem működik, a lakosság más településeken szerzi 

be a napi megélhetéshez szükségeseket. 

 

Háziorvosi rendelés, védőnői, valamint fogorvosi rendelés és gyógyszertár Zalaapátiban van.  

Napközbeni ellátásként zalaapátiból szállítja a falugondnok az ételt az iskola konyhájáról.  

Gyermekprogramokat a könyvtár folyamatosan próbál szervezni. A könyvtár a megyei ellátó 

rendszer keretében 4 alkalommal szervez programot a faluban. A könyvtárban 2 db 

számítógép korlátlan internet használattal áll az érdeklődők rendelkezésére, a szolgáltatás 

ingyenes. 

Gétye Község Önkormányzata és a Gétyei Baráti Kör Egyesület szervezésében évente kerül 

megrendezésre a Gétye Községből Származottak találkozója. 

A lakosok szakképzettsége hiányos, képzésekre lenne szükség.  

Akadálymentesítés nem valósult meg. 

Szűrővizsgálatok nincsenek. 

Gétye a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik. Települési honlap van.  

 

Fejlesztési prioritások: 

1. akadálymentesítés megvalósítása mindenhol 

2. falugondnokság fenntartása 

3. munkahelyteremtés 

 

Gyenesdiás 

 

Gyenesdiás Magyarország nyugati határához közel 

(Ausztriához, Szlovéniához és Horvátországhoz 

egyaránt 100 km-re), a Balaton északi partján, a 

Nyugat-Dunántúli Régió keleti részén fekszik. A 

település nyugaton Keszthely várossal, keletről 

Vonyarcvashegy nagyközséggel határos. Az 

összekapcsolódás lenne a helyes kifejezés, mivel a 71. 

számú út mentén a települések Keszthelytől 

Balatongyörök végéig szinte teljesen egybeépültek. 

Gyenesdiás meghatározó nagyközsége a Balaton 
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észak-nyugati sarkában elhelyezkedő, Keszthely központú településhálózatnak. A térségre 

jellemző szoros összetartozás földrajzi adottságainak, természeti-, táji értékeinek, az elmúlt 

századok tulajdonosi viszonyainak, a települések történelmi környezetének, közös 

históriájának köszönhető. 

Törvényi kötelezettségünknek eleget téve, minden hozzáférhető adat és információ 

felhasználásával, a törvényi előírások betartása mellett készül el a település Helyi 

Esélyegyenlőségi programja 2013 nyarán. Jelen ÁROP programban átbeszélve az 

esélyegyenlőségi programot, az alábbiak állapíthatóak meg: 

Gyenesdiás a Nyugat-Balaton térségének egyik legdinamikusabban fejlődő települése.  

Kedvező fekvésének, remek klímájának, strandjainak köszönhetően gazdag 

programkínálatával, változatos turisztikai vonzerőivel, valamint vendégszeretetével ideális 

célpont minden korosztály számára.   

Gyenesdiásnak már 2007-ben is volt települési esélyegyenlőségi terve. A település igyekszik 

minden területen előre dolgozni, így bűnmegelőzési-, szociális-, környezetvédelmi program, 

stb. is elkészítésre került az elmúlt években; jó példát mutatva a többi településnek is.  

A település lakossága 3635 fő. A születésszám és a lakosság szám folyamatosan nő. (20% 

gyermek, 20% 60+; 60 % aktív korú lakosság) 

A nyilvántartott álláskeresők száma Gyenesdiáson változatos képet mutat, hol emelkedik, hol 

csökken az előző évhez képest - ez a szezonális munkalehetőségeknek is betudható - azonban 

elmondhatjuk, hogy számuk kismértékűen ugyan emelkedik, az aktív korú lakossághoz képest 

viszont az utóbbi években csökkent. Jelenleg 3,7%-os a munkanélküliség, ami jóval az 

országos és a megyei átlag alatt marad.  

A regisztrált vállalkozások, kereskedelmi üzletek, vendéglátóhelyek száma, illetve változása a 

település helyi gazdasági potenciálját jelzi. Gyenesdiáson ezek száma – az idegenforgalom 

jelenlétének köszönhetően – magas, a kiskereskedelmi üzletek és vendéglátóhelyek a nyári 

időszakban jelentős számú munkahelyet kínálnak az itt élőknek. 

Jelenleg az önkormányzat 5 főt alkalmaz a közfoglalkoztatás keretében. (Idéntől nehezebb az 

alkalmazás, egyre kevesebb a támogatás a közfoglalkoztatottakra, és kevesebb főt vehetnek 

igénybe, míg régebben 15-19 fő alkalmazására volt lehetőség). A közfoglalkoztatási 

munkaprogramba bekerültekre jellemző az alacsony végzettség, és ha bekerülnek a 

programba, nem akarnak kikerülni onnét; máshol pedig nem kapnának munkát.  

Megmaradt a Munkaügyi Központ kiemelt döntési, koordináló szerepe, közfoglalkoztatást 

csak a munkaügyi kirendeltség közvetítésével valósulhat meg, ez szoros együttműködést, 

folyamatos párbeszédet feltétele. Szükséges lenne, hogy rendszeres és naprakész információk 

érkezzenek a Járási Munkaügyi Központtól az aktuális munkalehetőségekről és képzésekről.  

A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás a munkanélküli 

ellátásból kikerült személyek részére megállapítható önkormányzati támogatást. 
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Gyenesdiáson felnőtt háziorvosi praxis működik, a lakónépesség emelkedő száma 

szükségessé tette a két háziorvosi körzet kialakítását. Fogászati szakrendelés a hét minden 

hétköznapján elérhető a településen. Az orvosi rendelőben Norvégiából adományként kapott 

ultrahang készülék működik, amit keszthelyi orvos működtet.  

A házi gyermekorvosi ellátás és védőnői szolgálat Vonyarcvashegy és Balatongyörök 

településekkel közösen történik.  

Gyenesdiáson nincsenek önkormányzati bérlakások, szociális lakások, nincsenek olyan 

lakások, amelyek az ott élőket veszélyeztetnék, illetve a településen nincs szegregált 

lakóterület, a hajléktalanság sem ismert jelenség. 

A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családokat a 

gyermek nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít. 

A helyi rendszer további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A 

megelőző tevékenység a köznevelési, egészségügyi, szociális, közművelődési és sport 

intézményhálózaton keresztül (esetenként civil szervezetek bekapcsolódásával) valósul meg, 

és az egyes ágazatok együttműködésén alapul. Gyenesdiáson a gyermekvédelmi alapellátások 

kiépültek, a preventív gyermekvédelem minden gyermekekkel foglalkozó intézményben, 

szakmai programban jelen van.  

A településen bölcsőde (2 csoport, 24 fő), óvoda (6 csoport, 158 fő) és általános iskola (320 

fő, évfolyamonként 2-3 párhuzamos osztály) működik. Régóta probléma, hogy a bölcsőde és 

az óvoda egyszerre tart zárva. Ha szükséges, Balatongyörökre lehet vinni óvodába a 

gyermekeket.  

A védelembe vett gyermekek és a veszélyeztetett gyermekek száma alacsony, arányuk az 

azonos korúakhoz képest elenyésző. A védelembe vett gyermek veszélyeztetettségének 

megszüntetése a gyermekjóléti szolgálat feladata, ugyanúgy, mint a veszélyeztetett 

gyermekek gondozása. Az önkormányzat és a civil szervezetek a gyermekeknek nagyon sok 

programot szerveznek. Nyári táborok, szabadidős programok.  

A demográfiai és közszolgáltatási adatok vizsgálatából megállapítható, hogy a település 

lakosságának több mint a fele nő. A nők jellemzően a kereskedelembe szorulnak munkát 

vállalni. A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és 

támogatást igényel. Az anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják 

felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz szükséges ledolgozott munkaidőt. A nők veszélyeztettek a 

képzettség elavulása tekintetében, mivel a családgondozás miatti rövidebb-hosszabb 

munkamegszakítás következtében a korábban megszerzett ismereteik elavulnak. Egyre több 

az olyan család, ahol olyan édesanya van, aki depresszióba esik. Havi egy alkalommal baba-

mama klub működik, ahova nagy számmal látogatnak el az érdeklődők. Gyenesdiáson civil 

szervetek, védőnő játszóházat, gyermek- és családi programokat, számos színvonalas 

programot szervez az érdeklődőknek. 

Az időskorúak aránya évről-évre a lakosságszám emelkedésével párhuzamosan nő. A 

szociális étkezést igénybe vevők száma emelkedik, ellátásukról az önkormányzati étkezde 
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gondoskodik. Lehetőség van az ebéd helyben fogyasztására, elvitelére, illetve házhoz történő 

szállításra. A szállítást a településen dolgozó szociális gondozó biztosítja. Az idősek nappali 

ellátása kötelező feladat az önkormányzat számára, azonban a településen nincs rá igény; 

mivel a nyugdíjasok nagyon aktívak. Idősek nappali ellátására igényfelmérés lenne szükség. 

Az önkormányzat által szervezett programokon az 50-70+ korosztály vesz részt a legnagyobb 

számban. Gyenesdiáson az idősek részére biztosító otthont nyújtó ellátást az Evangélikus 

Egyház fenntartásában működő Kapernaum Szeretetotthonban igénybe vehető, jelenleg 43 

férőhellyel. A Keszthelyi Szolgáltató Központ látja el településünkön a házi segítségnyújtás 

és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát. Szűrővizsgálatok vannak a településen; jó az 

együttműködés a keszthelyi kórházzal.  

Romák és fogyatékosok nincsenek a településen.  

Az akadálymentesítés minden intézményben megvalósult.  

A település honlapja teljes körűen tájékoztatja a látogatókat; azonban nem akadálymentes.  

A bűnözés nem jelentős a településen, Polgárőrség működik, akik lakossági fórumot is 

szerveznek.  

Fejlesztési prioritások: 

1. Idősek nappali ellátásának igényfelmérése 

 

Hévíz 

 

Hévíz, Zala megye K-i részén, a Balaton nyugati medencéjében helyezkedik el. Távolsága 

Keszthelytől 6, a megyeszékhelytől, Zalaegerszegtől pedig közel 50 kilométer. Hévíz közúti 

és autóbusz-forgalmi kapcsolatai szerteágazóak. A város a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet és 

Nyugat-Dunántúl legfontosabb gyógy-központja. Az irányadó gazdasági ágnak számító 

idegenforgalom megfelelő működése érdekében, illetve annak köszönhetően a város és 

térsége fejlett infrastruktúrával, kulturált környezettel, vonzó arculattal rendelkezik. Mindezek 

eredményeként a lakosság számára a megélhetési források, a színvonalas köz- és egyéb 

szolgáltatások valamint művelődési lehetőségek helyben biztosítottak. A helyi emberek 

többsége átlagos, vagy átlag feletti gazdasági körülmények között él. A szálláshelyeken túl az 

üzletek, a vendéglátó-egységek és főképp az egészségügyi vállalkozások számában rögtön a 

főváros után foglal helyet. Helyi adóbevételei számottevőek. Kevés a gazdaságilag és 

társadalmilag hátrányos helyzetű, létminimum alatt élő család és a munkanélküli. 

Közműellátottsága csaknem teljes körű. Közbiztonsága egyedülálló, mely nemcsak fejlődése 

és hírneve, de az intézményes nevelés-oktatás szempontjából is domináns tényezőként 

értékelhető. A városi események, kulturális rendezvények és az aktív programok 

hozzájárulnak az itt lakók teljes testi és lelki fejlődéshez. Hévíz Zalaegerszeg után Zala 

megye második legsűrűbben lakott városa, 2011. december 31. adatok alapján a város 
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lakónépessége 4943 fő volt, a lakosság korösszetétele kedvezőtlennek tekinthető mivel 

alacsony a fiatalkorúak és meglehetősen magas az idős népesség aránya. A városba való 

odavándorlás és az elvándorlás vegyes képet mutat, nem egységes a tendencia.  

A regisztrált vállalkozások jelentős száma a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás gazdasági 

ágban jelentkezik. A városban a szállásadás, vendéglátás, gazdasági- és személyi szolgáltatás 

révén teremtett munkahelyeknek köszönhetően kedvezőbb a foglalkoztatási helyzet és 

viszonylag alacsonyabb a munkanélküliség. a teljes lakónépességhez képest a nyilvántartott 

álláskeresők száma nagyon alacsony, mindösszesen néhány százalék. Megjelent a 20 évesnél 

fiatalabb korosztályban is a munkanélküliség, és a korábbi évekhez képest emelkedett a 21-30 

év közöttiek körében is. A tartósan munkanélküliek száma nem kiemelkedő, közülük nagyobb 

számban a nők közül voltak érintettek. A pályakezdő álláskeresők száma a 18-29 korosztály 

létszámának alacsony %-át teszi ki, s a korábbi évek létszámához képest minimális 

emelkedést mutat. A fiatalok munkanélkülisége egy részüknél az alul-, más részüknél a 

túlképzettségükből fakad. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül alacsony. A 

településen nem jellemző az aluliskolázottság. Megfigyelhető jelenség azonban, hogy főképp 

Borsodból és az Alföldről bevándorolók jelennek meg átmeneti jelleggel a jobb lakó- és 

munkakörülmények reményében. A közfoglalkoztatásban Hévíz Város Önkormányzat alábbi 

intézményei vesznek részt: Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény, Gróf I. Festetics 

György Művelődési Központ, Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz Város 

Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete, átlagban 15-25 fő közfoglalkoztatását 

oldotta meg. Téli időszakban hó eltakarítási munkákban, nyári időszakban az utcák, parkok 

rendezettségének biztosításában hasznosítottuk ezen munkaerőket. A város buszpályaudvara 

közvetlen távolsági tömegközlekedési lehetőséget biztosít. A buszpályaudvar a település 

szívében található, a fővárossal és valamennyi nagyobb hazai településsel kiváló menetrend 

szerinti autóbuszos összeköttetése. Hévíz a nemzetközi utasforgalom szempontjából is 

viszonylag jól megközelíthető, a mindössze 15 kilométerre lévő Sármellék nemzetközi 

repülőteréről. A potenciális munkalehetőségek a város területén a szálláshely – turizmusban, a 

vendéglátásban, illetve az egészségügyi, valamint a wellness szolgáltatások területén van. A 

Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 

biztosít különböző átképzéseket, továbbképzéseket. Hévízen nincsen roma lakosság, a 

mélyszegénységben élők foglalkoztatására igény nem merült fel. A közhasznú, közcélú 

programok szervezésekor a hátrányos megkülönböztetés nem valósult meg. Az aktív korú 

lakosság létszámához képest a rendszeres szociális segélyben részesülők száma alacsony, a 

munkanélküliek számához viszonyítva az álláskeresési támogatásban részesülők csökkenést 

mutat. A rendszeres szociális segély nem jelenik meg meghatározó mértékben a település 

alacsony jövedelmű lakossága körében. Az álláskeresők támogatására a Teréz Anya Szociális 

Integrált Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával való együttműködést 

határozta meg az Önkormányzat. Ennek keretében életviteli tanácsadásokkal, a Járási 

Munkaügyi Kirendeltség által jelzett munkalehetőségekre való figyelemfelhívással, 

információátadással segítik a hozzájuk fordulókat. A lakásfenntartási támogatásban 

részesülők száma az évek során fokozatos emelkedést mutat. Az érintettek a kisnyugdíjasok, 
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az alacsony jövedelmű aktív korosztály, illetve a gyermekes családok köréből kerülnek ki. 

Adósságcsökkentési támogatásra igény nem jelentkezett. A város egészét tekintve 

megállapítható, hogy Hévízen nem jöttek létre szegregátumok. A városban praktizál 4 

háziorvos és egy gyermekorvos. Az ügyeleti ellátás négy szomszédos településsel együttesen 

ellátott, a fogorvosi ügyeletet a város Zalaegerszegen biztosítja. Az iskolaorvosi feladat 

ellátott az általános és középiskolában egyaránt. A betöltött védőnői státusz 3 fő. Kiváló 

sportolási lehetőségeket biztosít az Önkormányzat a Hévízi Sportkör támogatásával. A 

személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások a Teréz Anya Szociális Integrált 

Intézmény keretein belül megoldott. Elsősorban olyan személyek igényelték, akik 

munkanélküliek lettek, s a családban élő, idős közeli hozzátartozójuk ápolást felvállalták.  

A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ és Könyvtár által heti rendszerességgel 

rendezett programokon nemcsak a város, de a térség lakossága is nagy számban vesz részt. 

Etnikai konfliktusok nem jellemzik a mindennapi életet. A város lakossága az 

adományozásban első felhívásra egy emberként fog össze.  

A településen a védelembe vételek száma elenyésző volt, azok minden esetben az igazolatlan 

iskolai hiányzásokkal függtek össze. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nem él a 

településen, a fogyatékossággal élő gyermekekről adatok nem állnak rendelkezésünkre. A 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesítettek a település gyermeklakosságának 8, 

illetve 16 % -át takarja. A gyermekjóléti szolgáltatás a Teréz Anya Szociális Integrált 

Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosított, intézményfenntartói 

társulás formájában. A gyermekek napközbeni ellátása az önkormányzat által fenntartott 

bölcsődében, óvodában és általános iskolában működő napközis foglakozással biztosított. A 

szülők részéről felmerült igények alapján a nyári szünidőben az Önkormányzat 8 hét 

felügyeletet biztosított napközis tábor formájában. Három védőnői álláshely van a 

településen, ezek közül egy betöltetlen volt, ezt helyettesítéssel látta el a két védőnő. A 

védőnői ellátás körébe tartozó gyermekek száma alacsony a településen. A Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálta 10 hévízi család 13 gyermekével kapcsolatban látott el feladatokat. 

Védelembe vétel a településen elenyésző volt. Kiváló sportolási lehetőségeket biztosít az 

Önkormányzat a Hévízi Sportkör támogatásával. Hévíz Város és Vindornyaszőlős Község 

Önkormányzatainak együttműködése eredményeképpen létrehozott Brunszvik Teréz Napközi 

Otthonos Óvodát és Bölcsődét társulás tartja fenn. Az óvoda férőhelyeinek száma a felmerülő 

igények alapján a vizsgálat időszakban emelésre került, szemben a csoportok számának 

csökkentésével. A gyógypedagógus biztosított, a pszichológus és a logopédus a Kistérségi 

Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül végzi munkáját az intézményben. Általános Iskola 

maximális férőhelye 480 fő. Az idei tanévben hévízi roma származású tanuló nincs az 

iskolában.  

A különböző szociokulturális hatások tükröződnek a gyerekek lehetőségeiben, 

teljesítményében, valamint viselkedés és beszédtechnikájában egyaránt. Az oktatási 

intézményekben nincsenek szegregátumok, így az Önkormányzathoz ilyen tartalmú jelzés 

nem érkezett. Az oktatási intézmények alapítványai anyagi lehetőségeiktől függően 



    

Területi együttműködéseket segítő esélyegyenlőségi programok a Keszthelyi járásban  

 ÁROP-1.A.3-2014-2014-0080 

33 

 

támogatják a gyermekek nyári táboroztatását, a kitűnő tanulmányi eredményt, valamint 

tanulmányi versenyeken elért kimagasló helyezésért járó év végi jutalmazást.  

 

A városban mind a munkavállalási korúak között, mind a foglalkoztatottak körében a nők 

vannak többségben. Az utóbbi két évben a munkanélküliek száma tekintetében megváltozott 

az arány, a nők kerültek kedvezőtlenebb helyzetbe. Az alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkező nők a vendéglátás területén kisegítői, takarítói állásokban tudnak elhelyezkedni. 

Visszatérni kívánó szülők kezdeményezésére működik a bölcsődei ellátás, amelynek 

kihasználtsága 100 %-os. Az óvodai és általános iskolai nevelésben is megoldott a gyermekek 

napközbeni ellátása. A nőkkel szembeni erőszak nem jellemző a településen. A gyermekjóléti 

szolgálatnak jó a kapcsolata a rendőrséggel, és az összes intézményre kiterjedő jelzőrendszer 

működik. A megelőzés a településen megfelelő hangsúlyt kap a fiatalok körében, általában az 

iskolai előadások formájában. A nőket érő gazdasági megkülönböztetés, a nők vezetővé 

válását akadályozó üvegplafon jelenség nem áll fenn. A nők közéleti képviselete vegyes képet 

mutat.  

 

A településen nem jellemző az idősek – nyugdíjkorhatárt betöltött – foglalkoztatása, ezért 

ilyen jellegű felmérés nem készült. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális 

szolgáltatások közül étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást, nappali ellátást, valamint a személyes gondoskodás keretében a Teréz Anya 

Szociális Integrált Intézményen keresztül idősek otthonában történő ápolást, gondozást 

biztosít a rászorulók részére. Minden évben ősszel az Idősek Világnapja alkalmából Hévíz 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete színvonalas műsorral egybekötve vendégeli meg a 

település időskorú lakosságát. A Hévízi Tisztaforrás Népdalkör több országos szintű 

elismeréssel is rendelkezik, tagjai többségét nyugdíjasok alkotják.  

 

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény keretein belül kaphatnak támogatást, Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak segítségével. A közintézmények jelentős része 

már akadálymentesített. Programok szervezésére nem került sor. A fogyatékos személyek 

napjainkban sajnos gyakran lesznek diszkrimináció áldozatai. Komoly korlátokba ütköznek a 

munkavállalás során, vagy speciális esetként a közlekedés, a mindennapi élet terén. Ily módon 

tehát diszkriminációnak kell minősítenünk azt is, ha a törvényben előírt határidőre egy 

középületben, vagy a közlekedésben nem történik meg az akadálymentesítés. A lakosok 

körében előforduló fogyatékosság 242 főt érint, a lakosság 4,8 %-át. A fogyatékos emberek 

száma, az életkor emelkedésével növekszik. A településen a fogyatékosság típusára pontos 

adat nem áll rendelkezésünkre. Az egészségügyi alapszolgáltatás által szolgáltatott adatokat 

tudjuk felhasználni, valamint a fogyatékossági támogatás alapján lehet következtetéseket 

levonni. Az Önkormányzat vállalja, hogy kiemelten kezeli és lehetőség szerint támogatást 

nyújt minden akadálymentesítést célzó pályázathoz. A fogyatékkal élő embereknek a 

munkaerőpiacon az elhelyezkedésük nehéz. Ennek érdekében szükséges a fogyatékkal élők 

számára az akadálymentes környezet kialakítása, a közlekedési nehézségek miatt a távmunka 

biztosítása. A szociális ellátások területén a fogyatékossággal élő személyek esetében a saját 

lakókörnyezetben történő segítségnyújtás kap prioritást. A település közintézményeiben el 
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kell végezni az akadálymentesítési munkálatokat, jelenleg ugyanis csak az orvosi rendelő, a 

Polgármesteri Hivatal, a Bölcsőde és a Teréz Anya Gondozási Központ érhető el 

akadálymentesen. A Szent András Reumakórházban, a településen működő szállodákban, 

valamint a Postahivatalnál, Gyógyszertáraknál az akadálymentesítés megoldott. Egyéb 

intézményekre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat. Közösségi közlekedés a településen 

belül egy helyi járattal, napi kétszeri időpontban van, ennek akadálymentesítettségéről 

információ nem áll rendelkezésre. Az Önkormányzat gondozásában lévő járdák és parkok 

akadálymentesek.  

 

Fejlesztési prioritások: 

 

1. Bentlakásos ellátás kialakítása 
 

Karmacs 

 

Karmacs a XIII. században létrejött település, amely 

akkoriban két jól elkülöníthető részből, a nemesi 

Kiskarmacsból és a várnépek (később jobbágyok) 

által lakott, Nagykarmacsnak nevezett 

településrészből állt. A település első említése 1340-

ből való. A település a mezőgazdasági jellegét a mai 

napig megőrizte. 

A település esélyegyenlőségi tervét és az aktuális 

helyzetet összevetve az alábbi tények és 

megállapítások fogalmazhatók meg: 

Karmacs településen a közműhálózat kiépített, a 

csatornahálózat 90%-ban van kész.  

Zala megye többi településéhez hasonlóan, 

Karmacson is kedvezőtlenek a demográfiai folyamatok. A település lakossága 750 fő, de 

évről-évre csökkenő tendenciát mutat. Az öregedési index nő, a 65 év felettiek száma jóval 

meghaladja a 14 évesek számát. A falu fiataljai közül kevesen vállalnak gyermeket. Évente 1-

2 gyermek születik. A fiatalok beköltöznek a nagyobb városokba, ahol van lehetőség 

munkára. jelenleg 50-60 fiatal dolgozik külföldön, főleg Ausztriában.  

A településen helyben kevés a munkalehetőség. Egy nagyobb vállalkozás van, ahol 40 főt 

foglalkoztatnak, de a karmacsi lakosok közül csak 2 fő tudott elhelyezkedni ott a 

szakképesítés hiánya miatt. A lakosok nagy része Hévízre és Keszthelyre jár dolgozni, ahol 

szinte kivétel nélkül a minimálbérért dolgoznak. Helyben az önkormányzat a legnagyobb 

http://hu.wikipedia.org/wiki/13._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/1340
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foglalkoztató, 8-10 közfoglalkoztatottnak tud munkát biztosítani, akik 50 %-a roma. 

Kulturális közfoglalkoztatott nincs. 

A családok a szociális ellátásokat jelentős mértékben igénybe veszik. 

A szó szoros értelmében vett szociális földprogramra nincs lehetőség, azonban egy szociális 

közösségi kertet művelnek a közfoglalkoztatottak, amelyről a terményeket a helyi konyhán 

dolgozzák fel. A tervek között szerepel egy feldolgozó üzem létrehozása.  

Karmacson mindegyik lakás lakható és jó állapotúnak mondható. Új építésű házak nincsenek. 

10-15 ház áll üresen. Lakhatási támogatás az arra rászorulók részére van. Szociális bérlakás 

nincs. Szolgálati lakás 5 db van.  

A településen szegregált település rész nincs. 

Vegyes háziorvosi szolgálat van a faluban - felnőtt és gyermekorvos – hétköznapokon. 

Gyógyszertár heti két alkalommal érhető el. A település rendszeresen szervez egészségügyi 

szűrővizsgálatokat a lakosok számára, pl. egészségnapon.  

Óvoda van, de kis létszámmal működik. Jelenleg 27 kisgyermek jár az óvodába, de 2015 

szeptemberétől már csak 17 fővel indul a tanév.  

Az általános iskola 5 éve bezárt, a helyi gyermekek Keszthelyre, Hévízre és Zalaszántóra 

járnak iskolában. A sajátos nevelési igényű gyermekek a megfelelő ellátást az oktatási 

intézményben kapják meg.  Veszélyeztetett kiskorú nincs.  

Az üres iskola épületét hasznosítani kellene, megoldást keresnek rá. 

A nők aktívan részt vesznek a település közéletében, nincs hátrányos megkülönböztetés. A 

közmunkaprogramban az önkormányzat igyekszik a nők számára munkalehetőséget 

biztosítani.  

Képzések nem valósulnak meg forráshiány miatt. 

Nappali ellátás nincs. 

Az idősek 90%-a saját nyugellátásban részesül. Házi segítségnyújtás van a faluban, 2 fő látja 

el a szolgálatot. A közmunkások segítenek a ház körüli munkákban, pl. favágás, fűnyírás. 

Számítógépes tanfolyam indult a könyvtárban, ahol főleg az idősek képviseltették magukat. 

A települési konyha üzemel, igény esetén házhozszállítással. 

2014 márciusában átadták az IKSZT épületét, ahol a könyvtár is megtalálható. Az IKSZT 

megteremti a feltételeket a közösségi élet kialakításához; információ és internet szolgáltatás 

biztosított; számos kulturális programot szerveznek: pl. Gyermeknap, Anyák napja, Idősek 

napja, falunap, szakkörök, rajzverseny. A nyitás óta kétszeresére nőtt a könyvtárba 

beiratkozott lakosok száma.  

3 civil szervezet működik Karmacson: Sport Egyesület, Faluszépítő Egyesület, Szent Anna 

Baráti Kör. A Polgárőr Egyesület megszűnés alatt van, helyette újat kell szervezni. 
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Az egyház nagyon jó kapcsolatot ápol az önkormányzattal és a falu közösségével is, így 

szervesen részt vesz a programok szervezésében. 

Az önkormányzat rendelkezik 1 ha összközműves területtel, amin a későbbiekben – forrás 

vagy egyéb pályázati lehetőség esetén – mulcsozó üzemet szeretnének kialakítani. Ezzel meg 

lehetne oldani a fűtőanyag ellátást (önkormányzat, óvoda) 

A településnek van honlapja. Az információk folyamatosan elérhetőek az oldalon. A 

munkalehetőséggel kapcsolatos információk ki vannak függesztve a hirdető táblán.  

Falugondnok és falubusz nincs a településen.  

 

Fejlesztési prioritások:  

- Munkahelyteremtés – a savanyító üzem minimum 10-15 főnek adna munkát  

- Óvoda felújítása  

- Gyermeklétszám növekedés, fiatalok helyben tartása 

- A régi tó felújítása, turisztikai hely kialakítása 

- Karmacsot és Hévízt összekötő kerékpárút kialakítása 

 

Keszthely 

 

Keszthely a Balaton fővárosa, páratlan természeti és kulturális értékeivel. A Balaton 

északnyugati sarkán helyezkedik el. Északról és keletről a Keszthelyi-hegység határolja, 

nyugatról a Keszthelyi lápvidék, dél, dél-nyugati részén a Balaton fekszik. A 20221 fős 

kisváros hangulatos patinás városképpel rendelkezik. Keszthely a múzeumok városa is, mivel 

több, mint 20 múzeum található a településen. Kulturális élete nagyon sokszínű, melynek 

működtetője a Goldmark Károly Művelődési Központ és a Balaton Színház. Keszthely mára a 

térség oktatási központja is, hiszen itt található 6 általános iskola, 5 középiskola és a Pannon 

Egyetem Georgikon Kara is.  

Keszthelyen működik a Keszthelyi Kórház, amely a környék közel 50.000 lakosát látja el. Az 

Alapellátási Intézet biztosítja a keszthelyi lakosok számára a gyermek és háziorvosi ellátást, a 

fogorvosi alapellátást, valamint a helyi háziorvosi és fogorvosi ügyeletet, továbbá a védőnői 

szolgálatot. Az Egyesített Szociális Intézmény keretében működik a bölcsőde és az idősek 
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otthona. A fogyatékkal élőket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Házában látják 

el. Az idegenforgalom nagyon jelentős a városban, a fejlesztéseknek köszönhetően megújult a 

belváros és a Balaton-part. A nyári szezonban programok sokaságával várják a turistákat, 

amelyek közül kiemelkedik a Keszthelyi Nyári Játékok, a Balaton Fesztivál és a Zalai 

Borcégér – Keszthelyi Borünnep. A városban közel 200 civil szervezet tevékenykedik, 

melyek nagyon sokat tesznek a keszthelyi hagyományok továbbviteléért. A város küldetése a 

fent említett értékek megőrzése, fejlesztése. Olyan fejlesztéseket valósít meg a város, amely 

az esélyegyenlőség elve szerint minden társadalmi csoport részére elérhető. A koreloszlás 

alapján látható, hogy keszthelyi társadalom is elöregedő, valamint itt is jellemző, hogy a 

férfiak korábban halnak meg a nőknél. Csökken a lakosságszám. Leginkább a fiatal 

korosztály hagyja el a várost. Jól megközelíthető közúton, vasúton, vízen és levegőből is. 

Északon a 71. számú főútvonalon lehet a városban érni, délen az M7 autópálya húzódik. A 

Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa fő vasúti vonal leágazása vezet Keszthelyre. 

Mindössze 25 km-re található Keszthelytől a Sármellék Hévíz-Balaton Airport repülőtér, 

ahonnan könnyen megközelíthető a város. A nyári szezonban menetrend szerint közlekednek 

a BAHART Zrt. járatai. 

A városban az elsődleges jövedelemforrás az idegenforgalomból származik. Jelentős a 

panziók, apartman házak száma, valamint az igényeket kielégítő egyéb turisztikai 

szolgáltatások. Csak kevés helyi vállalkozó végez termelői munkát, a többség 

szolgáltatásnyújtásból él.  

 Az álláskeresők száma enyhén emelkedett. Az elmúlt 5 évben a tartósan munkanélküliek 

száma jelentősen nem változott, enyhe emelkedés tapasztalható, 2013-ban minimális 

csökkenés látható. A pályakezdő álláskeresők száma az elmúlt időszakban folyamatosan nőtt, 

csak 2013-ban tapasztalható minimális csökkenés. Keszthelyen a legnagyobb 

közfoglalkoztató az önkormányzat, amely intézményein keresztül foglalkoztat 

munkavállalókat.  

Amennyiben létrejön a város északi részén az ipari terület új vagy megújult vállalkozásokkal, 

valamint a déli részen, a Balaton parton beindul a szállodaépítés és a vendéglátóipari 

fejlesztések, akkor megfordul a jelenlegi negatív trend és új munkahelyek jönnek létre.  

A pályakezdő fiatalok, az iskolai tanulmányaik befejezését követően tudnak regisztrálni 

pályakezdő álláskeresőként a Keszthely Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán, az általuk 

indított képzésekről tájékoztatást nyújt a részükre. A munkahelyvédelmi akcióterv keretében 

elfogadott szociális hozzájárulási adókedvezmény is egy kedvező lehetőség a munkáltatók és 

munkavállalók részére. Munkaerő-piaci szolgáltatásokat is nyújt a kirendeltség, és a civil 

szervezetekkel is hatékony az együttműködés.  

Az önkormányzat intézményei közül a Gazdasági Ellátó Szervezet foglalkoztatja a legtöbb 

roma embert. A másik foglalkoztató a romák körében a HUSZ Nonprofit Kft. Az 

önkormányzatnál és intézményeinél az egyenlő bánásmód érvényesítésére vonatkozó 

törvényeket betartják. A gazdasági élet szereplőinél erre vonatkozó keszthelyi adat nem áll 

rendelkezésre. A rendszeres szociális segélyben részesülők száma az elmúlt években 
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csökkenést, 2014-ben enyhe növekedést mutatott. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

igénybe vevők száma növekedett 2013-ig, 2014-ben enyhe csökkenés tapasztalható. 

A bérlakás állomány az utóbbi években stagnált, miközben az igény növekszik. A szociális 

lakások száma évek óta változatlan, ezek számát is növelni kell az igényeknek megfelelően. 

Minden évben több rászoruló embert részesített lakásfenntartási támogatásban. Külterületeken 

lévő lakások minőségi állapota eléggé leromlott, alacsony komfortfokozatúak. A 

közszolgáltatásokat és a közműszolgáltatásokat elérik az ott lakók. A KSH 2011. évi 

népszámlálási adatai alapján Keszthelyen egy külterületi településrész tekinthető 

szegregátumnak, mely a Kárpát utca, Lőtéri utca, Öv utca területét foglalja magába.  

Keszthelyen 13 felnőtt háziorvosi szolgáltatás és 5 gyermek háziorvosi szolgáltatás működik.  

A Keszthelyi Kórházban az általános szűrőprogramokat elvégzik. Ezen kívül működik az 

Alapellátási Intézet szervezésében önálló szolgáltatásként a fogszabályozási program és a 

védőnői hálózaton keresztül a kisgyermekek egészségmegőrzése. Minden évben 

egészségnapot szervez az Alapellátási Intézet együttműködve az egészségügyi szolgáltatókkal 

és a Goldmark Károly Művelődési Központtal. A kórházban működik fejlesztő és 

rehabilitációs szolgáltatás. Keszthelyen a közétkeztetést a Gazdasági Ellátó Szervezet végzi. 

Személyes gondoskodási szolgáltatásokat a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, az 

Egyesített Szociális Intézmény és kistérségi szinten a Szociális Szolgáltató Központ biztosítja.  

Lakhatási támogatást kapnak, ingyenes étkeztetést a gyermekeiknek, ingyenes tankönyveket 

és iskolába járási támogatást is. Ezen kívül vannak eseti jellegű pénzbeli juttatások. A nem 

pénzbeli juttatásokat (ruha, tartós élelmiszer) a karitatív civil szervezetek biztosítják. 

A városban több színtéren is zajlik közösségi élet: pl.: Balaton-part, Festetics-kastély, stb. 

Etnikai jellegű konfliktus nincs a városban. Keszthelyen jelentős a helyi közösségi 

segítségnyújtás. Több civil szervezet önkéntesekkel együtt végez karitatív munkát a városban 

élő szegény sorsúak megsegítésére.  

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat látja el a gyermek felügyeletet az érintett 

családoknál. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság keretében a 

gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 

az évi kétszeri külön támogatásnak, valamint a külön jogszabályban meghatározott egyéb 

kedvezmények igénybevételére. A kedvezményt 2014-ben 493 fő gyermeke vonatkozásában 

állapította meg. Augusztus és november hónapban a külön támogatás Erzsébet utalvány 

formájában került kiosztásra. Óvodáztatási támogatást 2014-ben 3 család igényelte. 2014-ben 

7 család kérte a halmozottan hátrányos helyzet megállapítását. A kérelmezőkre 

vonatkoztatható indok minden esetben a szűkös anyagi helyzet volt.  

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézetében 13 álláshelyen 11 védőnő dolgozik. 

A gyereklétszám csökkenése miatt az 1 védőnőre jutó gyermek száma is csökken.  

Krízishelyzetben a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat szolgáltatásait lehet igénybe 

venni.  
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Egészségfejlesztésben a Keszthelyen található sportegyesületek mindenki számára elérhetőek, 

szabad idős programok szervezését a Goldmark Károly Művelődési Központ végzi, de több 

helyi civil szervezet is szervez programokat a gyerekeknek. A városban a gyermekétkeztetés a 

bölcsőde, óvodák, iskolák keretében megoldott. Nyári gyermekétkeztetésben 2014-ben 90 

gyermek részesült. Ingyenes tankönyveket a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban 

részesülők kapnak. 

Keszthely Város Önkormányzata a szegény nehéz sorsú gyermekeket egyéb juttatásokkal is 

támogatja (Bursa Hungarica). 

Minden gyermek egyéni fejlesztésben részesül. Mindenkivel minden héten az óvodában a 

gyermekvédelmi felelős foglalkozik. Hetente kétszer logopédus és fejlesztőpedagógus jár az 

óvodákba. Gyógypedagógiai foglalkozás a Zöldmező Utcai Általános Iskolában van. 

Iskolapszichológus minden iskolába meghatározott napokon. Keszthelyen egyik oktatási 

intézményben sincs szegregáció.  

A munkavállalási korúak és a foglalkoztatottak között is több nő van, míg a munkanélküliek 

számát nézve nincs jelentős különbség a férfiak és nők között. A munkanélküliek számát 

tekintve nincs szignifikáns eltérés férfiak és nők között. Az álláskereső nők részére elérhető a 

Pannon Egyetem Felnőttképzési Intézete vagy a Katedra Nyelviskola, Keszthelyi Járási 

Hivatal Foglakoztatási Osztályának képzései vagy civilek által indított önkéntes munkát 

népszerűsítő programok. Alacsony iskolai végzettséggel jelenleg szinte lehetetlen 

elhelyezkedni a városban. Idényszerűen a nyári turista szezonban lehet takarítói vagy konyhai 

kisegítő munkát találni.  

Az önkormányzatnál és intézményeinél a törvényi előírásoknak megfelelően történik a bér 

megállapítása, azért mert valaki nő hátrány nem érheti, de feltételezhető, hogy a 

jövedelemarányok a térségben jellemző mértékben eltérőek Keszthelyen is, a nők kárára.  

A gyermekek napközbeni gondozása érdekében több önkormányzati és magán lehetőség is 

nyitva áll a családok előtt, így széles spektrumban válogathatnak a szülők elhelyezkedés előtt.  

A területet érintően a terhesség megszakítások száma nem növekedett jelentősen, viszont 

sajnos tartósan magas, az országos tendenciának megfelelően. A családok gondozása, mint 

szolgáltatás jól működik a városban. A kisgyermekek gondozása kontrolláltan folyik. A 

várandós anyák gondozása szintén magas szakmai színvonalon megoldott.  

A családon belüli erőszak jelzésére kötelezett szervek megteszik a szükséges jelzéseket 

intézkedéseiket követően, más területről azonban ritkán érkezik megkeresés. Gyakoriak azok 

az esetek is, ahol a gyanú felmerül, de eljárás mégsem indul az érintettek kezdeményezésének 

hiányából adódóan. Az intézmények ritkán találkoznak a testi erőszakkal, a lelki erőszakkal, 

családon belüli érzelmi kilengésekkel annál inkább. Krízishelyzetben területi ellátási 

kötelezettsége van a zalaegerszegi intézményeknek, rendszerint a Gyermekjóléti és 

Családsegítő Szolgálat közreműködésével. Más területet érintve a hajléktalanok esetében 

krízishelyzetben és krízisidőszakban is rendelkezik a város megoldásokkal: éjszakai és 
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nappali őrjáratot működtet, valamint szükség esetén krízisszállót nyit meg a Nappali 

melegedő épületében.  

Keszthelyen a nők szerepe a közéletben meghatározó, mert a fontos vezetői munkahelyeket 

hölgyek töltik be. A GYES – ről GYED – ről visszatérni kívánók számára továbbra is 

minimális a munkalehetőség. A döntően turizmusra és vendéglátásra épülő vidéken nehéz 

olyan munkahelyet találni, amely gyermek mellett, segítség nélkül is könnyedén vállalható 

volna. Erre vonatkozóan több képzés is indult a városban, hogy segítse az anyukákat 

visszatérni a munkaerőpiacra. 

Az idősek sok szempontból ellátásra szorulnak, amely lehet szociális vagy egészségügyi. 

Ezért működik kistérségi szinten a jelzőrendszer, de sokaknak nincsen és olyan is előfordul, 

hogy nem is kérnek segítséget. A munkaügyi kirendeltségeket álláskeresési célból felkereső 

nyugdíjasokról nincs adat. A tavaszi és nyári időszakban jellemző inkább, hogy állás után 

érdeklődnek a nyugdíjasok a munkaügyi kirendeltségen. Az elmúlt években ez a 

foglalkoztatás csökkenő tendenciát mutat. Az elhelyezkedését hivatott elősegíteni a 

„Munkahelyvédelmi akcióterv” alapján érvényesíthető adókedvezmény. Az időseknek számos 

program áll rendelkezésünkre, hogy az idejüket hasznosan töltsék el és testi szellemi, lelki 

egészségüket megőrizzék. Több nyugdíjas klub működik a városban. Sok civil szervezet és a 

Goldmark Károly Művelődési Központ várja különböző programjaikra az időseket. Az 55 év 

felettieknél előfordulhat hátrányos megkülönböztetés. A keszthelyi szépkorúak teljes 

egészségügyi alapellátáshoz juthatnak. Szakrendelések működnek az Alapellátási Intézetben 

és a Keszthelyi Kórházban. Az idősek szociális ellátásáról az Egyesített Szociális Intézmény 

és a kistérségi társuláshoz tartózó Szociális Szolgáltató Központ gondoskodik. Sokat 

segítenek az idősek gondozásában a karitatív szervezetek. Az egészségügyi ellátáson kívül 

másik fontos szolgáltatás az akadálymentes közlekedés. Igaz ez az épületek 

megközelíthetőségét és a tömegközlekedést illetően. Az épületek akadálymentesítése elindult. 

A tömegközlekedés Keszthelyen hiányos.  Az idősek a kulturális szolgáltatásokhoz teljes 

körűen hozzáférhetnek. 

Az idősek informatikai jártassága alacsonynak mondható. Ezen informatikai képzések 

indításával kívánnak segíteni a városban.  

Kiemelt terület az egészségügy, a város a helyben biztosított szűrővizsgálatokkal segíti az 

idős emberek egészségmegőrzését a betegségek korai felismerését. Szívességszolgálat indult a 

városban. Fontos lenne az idősek számára a lakásuk akadálymentesítése.  

A rehabilitációs járulék megfizetése helyett a 20 főnél többet foglalkoztató munkahelyek 

(minden 20 fő után) egy megváltozott munkaképességűt, fogyatékost foglalkoztat. Nagyon 

sok vállalkozás, cég a mai napig is befizeti az államnak, mint hogy megváltozott 

munkaképességű személyeket alkalmazzanak. Keszthelyen a Kórházban, ami állami 

intézmény, 2 főt is foglalkoztatnak a portán. Az önkormányzat személyi állományában is van 

megváltozott munkaképességű foglalkoztatott. A Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) többféle 

fogyatékossággal élő személyt is alkalmaz. A Zöldmező Utcai Iskola kertészeti ismereteket is 

oktat. A legnagyobb gond a munkahelyek akadálymentesítése. Voltak pályázatok a 

fogyatékossággal élők részére, de a regisztráció olyan követelményeket írt elő a munkahely 
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akadálymentesítése szempontjából, hogy a pályázók köre leszűkült.  Támogatások: pénzbeli 

juttatások, természetben ellátások. 

A város közintézményei közül nem mindegyik akadálymentes. A kórház kivétel, az 

akadálymentesítést megoldotta az önkormányzat. A gyógyszertárak között is sok a lépcsős 

bejutás. Egyes bankok megoldották az akadálymentesítést. A posta épületébe lépcsőn lehet 

bejutni, de a csengő segítségével az udvar felől az épületbe be lehet jutni. A multi bevásárló 

központokban akadálymentes bejutást biztosítanak. A munkahelyek akadálymentesítése nem 

megoldott. A közösségi közlekedés is sok problémát rejt magában. Kettő alacsony padozatú, 

kihúzható rámpájú autóbusz van és azok sem állandó útvonalon sem állandó időpontban 

közlekednek. A MÁV biztosítja a kerekes székesek vonaton történő szállítását, ha legalább 3 

nappal az utazás előtt bejelentik és kérik az emelőt. Átszállás esetén már nem tudják a 

szállítást vállalni. 

A Balaton part fejlesztésének köszönhetően a strandokon, parkokban, sétányokon lehet 

kerekes székkel is közlekedni. Az Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona lakói között 

is találkozunk fogyatékossággal élő ellátottakat. 5 aktív korú ellátott él az intézmény falai 

között, akik otthonukban már nem tudják ellátásukat megoldani, 24 órás ápolást igényelnek.  

Valamikor Keszthely városában is volt foglalkoztató. Több féle programot is szerveznek a 

fogyatékkal élőknek pl.: úszóverseny, pétanque (golyós) versenyt, „Séta az egészségért” 

programot, Csik Ferenc „nyomában” szellemi vetélkedőt. 

 

Ligetfalva 

 

A Zalai-dombság keleti 

részén. 

Megközelíthető egy, a 76-os 

főútról Nagykapornak és 

Zalacsány között letérő kb. 

1 km-es bekötőúton. Eredetei 

neve (Németfalu) szerint 

német telepesek alakították a 

XIV. században. Mai nevét 

1950-ben kapta. A pálosok és 

a bencések felváltva 

birtokolták, a török hódoltság 

alatt lakói kétfelé is adóztak, majd a jezsuiták leltárában szerepelt. 1935-től Batthyány-birtok 

volt.  

A kistelepülést 56-60 fő lakosság lakja. Folyamatosan elöregedő falu, a lakosok nagy része 

idős egyedülálló. A középkorúak száma 20 fő körüli. 

 

A közművesítés a szennyvíz kezelés kivételével megoldott.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Zalai-dombs%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/76-os_f%C5%91%C3%BAt_%28Magyarorsz%C3%A1g%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/76-os_f%C5%91%C3%BAt_%28Magyarorsz%C3%A1g%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagykapornak
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zalacs%C3%A1ny
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Ligetfalva jól megközelíthető település. A közösségi buszközlekedés nagyon rossz, mert a 

falutól messze, a főútnál van a buszmegálló. Napi 6 busz érinti a települést.    

A születések száma csökkenő tendenciát mutat, évről évre kevesebb. Jelenleg 7 fő gyermek 

van a településen.  

Roma és mélyszegénységben élők nincsenek a településen. 4-5 fő munkanélküli van, 

mindegyik férfi. Az önkormányzat 2 fő közfoglalkoztatottat és 1 fő falugondnokot alkalmaz. 

A munkaképes korú lakosok Hévízre, Zalacsányba és Zalaegerszegre járnak dolgozni – 

busszal, autóval. Keszthely felé sajnos nem megoldott a munkába járás a közlekedés miatt. Az 

önkormányzat tervei között almáskert telepítése szerepel, ahol 1 főt szeretnének alkalmazni. 

Külterületen van egy vállalkozás, 1 fő munkaerőt alkalmaz, vadásztársaság. 

Ligetfalván nem működik posta, bolt, óvoda, iskola; a 7 fő gyermek Zalacsányba jár óvodába 

és iskolába. Reggelente a falugondnoki busszal mennek, délután a menetrendszeri járattal 

érkeznek haza.  

Háziorvosi szolgálat Zalacsányban található, de kéthetente egy alkalommal a zalacsányi 

körzeti orvos Ligetfalván az orvosi rendelőben tart rendelést önként. Az orvosi rendelőben az 

akadálymentesítés nincs megoldva. A gyógyszertár és védőnői szolgálat Zalacsányban, a 

fogorvosi rendelés Kehidakustányban található. Szűrőprogramokat a védőnő szervezi, 

mammográfia és méhnyak-rákszűrést szoktak szervezni.  

A házi segítségnyújtás van, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás már nem működik a 

településen. A falugondnok segít a rászorulóknak, segítséget nyújt mindenben és falubusszal 

szállítja a lakosokat orvoshoz, bevásárolni.  

A kis faluban évente három kiemelt esemény kerül megrendezésre. Május utolsó szombatján a 

bállal egybekötött májusfa kitáncolás, augusztus második szombatján a Falunap, és az október 

15-ikét követő vasárnapon a Búcsú. Tartják a farsangot, nőnapot, anyák napját, szüreti bált, 

Szent Mihály napi tűzgyújtást, Adventet. Van művelődési ház, könyvtárszoba internet 

hozzáféréssel és konditerem. A gyermekeknek ezen kívül évente néhány alkalommal 

szereznek programot, kalandparkba és moziba viszik őket.  

Civil szervezet nincs a településen. Polgárőrség működik Ligetfalván, a Zalacsányi Polgárőr 

Egyesület tagjai. A bűnözés elenyésző mértékű, gyakorlatilag nincs. A zalacsányi körzeti 

megbízott látogatja a falut.  

Önkormányzati terület nincs. Az elhanyagolt belterületi telkeket lehetne hasznosítani, 

azonban a tulajdonosok kiléte ismeretlen sok esetben.  

Fejlesztési prioritások: 

1. vízelvezető árok kialakítása 

2. KPM út felújítása 
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3. Internet elérés javítása (gyenge) 

4. Betelepítés, település létszámnövelés 

 

Nemesbük 

 

Nemesbük a kis háttértelepülés zsáktelepülés volt a 

’90-es évek végéig; azóta azonban rohamosan 

fejlődik; már nem zsáktelepülés, Zalaköveskút 

irányában átjárható.  

A település lakossága dinamikusan fejlődik, 

jelenleg 730 fő lakosa van; ennek ellenére a cél a 

fiatalok megszólítása és letelepítése. A 

településvezetés a kisgyermekes lakosokban látja a 

perspektívát. Nemesbükön sok (1000 db!) a 

beépítetlen telek, így sok beépítési lehetőség van; 

ami azonban nagy problémát is jelent, mert az infrastruktúra kiépítése nagy feladat és drága. 

Nemesbük rendelkezik a legjobb fejlődési kvótával Zala megyében. A közmű ellátottság: 

villany 100%, gáz 100%, csatornázottság kb. 50% 

Romák a településen nem jellemzőek, Roma Nemzetiségi Önkormányzat nincs.  

Mélyszegénységben lévők nem jellemzőek a településen. Az önkormányzattól mindenki kap 

segítséget, aki rászoruló (segélyek, támogatások, tűzifa, stb.).  

A munkanélküliség nagyon alacsony, mindenki el tud helyezkedni a környéken. A 

munkaképes korú lakosság Hévízen és Keszthelyen dolgozik. Helyben vállalkozások nem 

nagyon vannak; egy mezőgazdasági vállalkozás; néhány helyi kisvállalkozó (sajtkészítő, 

keramikus). Az önkormányzat közfoglalkoztatottakat alkalmaz. Szállodaépítést és 

turizmusfejlesztést tervez a vezetés, így lehetőséged adva a munkahelyteremtésnek. A 

munkanélkülieknek programokat szerveznek. Esélyegyenlőségben terén a nők jobban állnak, 

mint a férfiak, környékbeli munkalehetőségek sokkal több női munkaerőt szívnak fel 

(konyhalány, szobalány, stb). 

A közösségi buszközlekedés rossz, kevés a járat. A közutak rossz minőségűek.  

Óvoda van a településen; jelenleg 1 csoport működik 18 gyermekkel. Az óvoda tornaszobával 

felszerelt; és a környék legnagyobb udvarával rendelkezik. Óvodafejlesztés tervbe van véve. 

Általános iskolába Hévízre járnak a gyermekek.  
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Az önkormányzat elkötelezett az idősebb korosztály felé is. Üzemi konyhán étkeztetés 

elérhető a számukra és a rászorulók gyógyszertámogatást is kapnak. Programokat és 

összejöveteleket biztosítanak számukra, pl. számítógép kezelői tanfolyam. Magántőkéből 

idősek otthona működik Nemesbükön, ahol a külföldi lakók aránya nagyobb. Gerontológiára 

nagy hangsúlyt fektetnek.   

Házi segítségnyújtás van; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nincs, mert nem jelentkezett rá 

igény (max. 1 fő van). A lakosok a segítik egymást önkéntesen.  

A falugondnoki szolgálat egyelőre csak egy vágyálom a falu számára, mert a feltételeknek 

nem felel meg a település; de saját erőből szeretnének megvalósítani egy hasonló rendszert.   

A körzeti orvosi ellátás helyben van, úgy, ahogy a védőnői szolgálat is. Szűrőprogramokat ők 

szerveznek a lakosság számára (pl. mammográfia). A rendelő felújítása tervben van; de 

akadálymentes.  

A településen a bűnözés nem jellemző és polgárőrség sem működik. Szükség lenne a 

kamerarendszer kiépítésére. A hévízi rendőrőrssel példásan nagyon jó az együttműködés.  

Néhány civil szervezet működik Nemesbükön: Faluszépítő Egyesület, Íjász Egyesület. A 

sportkör megszűnt. A település életében fontos esemény a július-augusztus fordulóján tartott 

falunap és a civil szervezetek által szervezett rendezvények. 

A helyi IKSZT szervezi a programokat a település lakossága számára. A könyvtári élet az 

utóbbi évben nagyon fellendült. Az internet lefedettség 100%-os a faluban. Olyan szakköröket 

indítanak, amire van igény; pl. gitárszakkör. A település lakossága egyre aktívabban vesz 

részt a programokon. 

A közintézmények fel vannak újítva, kivétel a hivatal.  Az akadálymentesítés az 

intézményekben meg lett valósítva. 

Fejlesztési prioritások: 

1. Gyermeklétszám növelés 

2. Betelepülők számának növelése 

3. Szállodaépítés - munkahelyteremtés 

 

 

Rezi 
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Rezi Keszthelytől 8 kilométerre északra, a Keszthelyi-hegység belsejében helyezkedik el. 

Nyugatról, délről és északról erdőségek, keletről szőlős domboldalak övezik a községet. A 

faluba Cserszegtomaj – Keszthely felől lehet közúton eljutni, illetve egy kis forgalmú 

bekötőút vezet a Keszthely–Zalaszántó–Sümeg mellékútra. 

Rezi lakossága 1240-50 fő közötti van. A település öregedési indexe folyamatosan nő, 20 % 

az idős korosztályú. A lakosság 4-5 %-a roma (50 fő). Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

nincs.  

Rezi belterületei összközművesek, külterületen víz és villany bevezetés van.  

Iskola és óvoda van. A jelenleg 72 diákkal működő általános iskolát eddig a görög katolikus 

egyház tartotta fent, aki azonban felmondta a fenntartást, így a következő egy évben a KLIK-

hez kerül az intézmény. További 26 diák más településre jár iskolába, akiket a szülők 

szállítanak.  

Háziorvosi rendelés és védőnői szolgálat van. A védőnő a cserszegtomaji körzetet is ellátja. 

A közösségi közlekedés jónak mondható, a Keszthelyre gyakran indulnak járatok. Az esti 

órákban és hétvégén viszont rossz a közlekedés, kevés a járat. Ez a vendéglátásban való 

elhelyezkedés miatt nagyon rossz. A késői buszjárat beindítása idényjelleggel sajnos a Volán 

miatt nem valósult meg. Kevés létszám miatt nem indítanak külön járatot. 

A lakosok nagy része Keszthelyre, Hévízre jár dolgozni. Reziben kevés a munkalehetőség, 

8% a munkanélküliek aránya, ami nyáron a szezonális vendéglátási munkáknak köszönhetően 

a felére csökken. A legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat. 8 fő közfoglalkoztatott, 2 fő 

kulturális közfoglalkoztatott és egy rehabilitációs foglalkoztatottat van alkalmazásban.  

A munkaügyi hivatala által szervezet TÁMOP-os képzések indulnak: kisgépkezelői, 

számítógépes alapképzés. Az önkormányzat 3 főt szeretne ezekre a képzésekre küldeni, 

cserébe 3 főt közfoglalkoztatottat felvehetnek. Főként szakmát kellene oktatni a résztvevők 

számára. Sokan segélyekből élnek és nem akarnak elmenni dolgozni.  

Tankert működik a településen, ahol közfoglalkoztatottak dolgoznak, a megtermelt 

terményeket pedig a közkonyhán (160 főre főznek) és a Laky Demeter turistaház konyháján 

használnak fel. Az egészséges közétkeztetés a kert és helyi őstermelők által működik, de nem 

megoldott az egész éves ellátás, alkalmazott és terület hiány, valamint nem megoldott a 

tárolás sem. 

Bolt, posta, takarékszövetkezet, gyógyszertár, piac található Reziben.  

Rezi közösségi élete jól működik, 7 db egyesület működik: Rezi vár barátok egyesülete, Rezi 

polgárőr egyesület, Ifjúsági Egyesület, Szőlészeti és borászati Egyesület, Sportkör. 

A gyermekek fejlesztése folyamatos óvoda és iskola által.  

Az egyedül álló szülőket figyelemmel kíséri: védőnő, családsegítő, óvoda és iskola. Részükre 

anyagi és erkölcsi támogatást adnak. Az óvodából iskolába való átmenet problémás: fejlesztő 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Keszthely
http://hu.wikipedia.org/wiki/Keszthelyi-hegys%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cserszegtomaj
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zalasz%C3%A1nt%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCmeg
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foglalkozások vannak, de nem elég a szakember (logopédus, pszichológus) és kevés az óra 

szám. A problémás gyerekekkel való foglalkozás folyamatos. A családon belüli erőszak 

száma nem változott.  

Az önkormányzat igyekszik figyelni az egyedülálló anyákra, munkát kapnak a 

közfoglalkoztatásban.  

Az idősek minden programba be vannak vonva. A körzeti megbízott különös tekintettel 

odafigyel az idősebb korosztályra. Nyugdíjas klub is működik. 

Hetente 2-3 program is van szervezve a településen (önkormányzat, civil szervezetek, iskola, 

óvoda). 50-60 fős mag alakult ki, akik minden eseményen részt vesznek. A honlapon részletes 

tájékoztató van a programokról. Torna, női torna, gyógytorna foglalkozások is elérhetőek. Az 

önkormányzat minden szervezet és esemény mögött ott áll támogatólag.  

Falugondnok van Reziben, falubusszal segíti a rászorulókat. Mezőőr is tevékenykedik a 

településen.  

Az akadálymentesítés megoldott, az iskola földszinti, orvosi rendelő akadálymentesítve, 

művelődési ház megközelíthető. 

Bűnözés alacsony, néhány betöréses, lopás. Polgárőrség és körzeti megbízott van a 

településen.  

 

Fejlesztési prioritások: 

1. munkanélküliség csökkentése 

2. cigányok integrálása 

3. problémás gyermekek felzárkóztatása 

 

Sármellék 

 

Sármellék természetföldrajzi szempontból a nyugat-

magyarországi peremvidéken belül a Zalai dombvidék 

középtáján és a Kelet-Zalai dombság kistáj csoporthoz 

tartozik. Részben a Zala menti hát, részben a Kis-Balaton 

és a Zala menti folyók mély fekvésű területein található, 

Rajta halad keresztül a Keszthely, Balatonszentgyörgy 

térségét Zalaegerszeggel összekötő 76-os út és a tervezett, 

települést elkerülő 76-os gyorsforgalmi út nyomvonala. 

Közigazgatási területeinek határa északon Szentgyörgyvár 

és Alsópáhok, keleten Keszthely, délen Zalavár, nyugaton 
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Zalaapáti és Esztergályhorváti. A közigazgatási terület tengelyében É-D irányban elnyúló 

település déli részének nyugati oldalához tapad a Sármelléki - nemzetközi forgalom 

befogadására is képes - repülőtéri fejlesztés területe. Ennek repüléstechnikai zónarendszere az 

egész települést elfedi. 

 

A település esélyegyenlőségi tervét és a jelenlegi állapotot végignézve az alábbi 

megállapítások tehetők: 

 

Sármelléken 1827 fő lakos él. A 65 éven felüliek száma 400 fő felett van. Sokan költöznek be 

a településre, évente 15-20 család. Sármelléken élő külföldiek száma 100 fő körül van.  

A romák száma 120 fő körül van, de csak 58-an vallják magukat annak. Kisebbségi 

Önkormányzat működik. Mindkét önkormányzat foglalkoztat közmunkásokat (önk: 10fő, 

ebből 7 fő roma; RNÖ: 2 fő). Az ÁMK 2 fő kulturális közfoglalkoztatottat alkalmaz. 

Jellemzően a romák fele dolgozik csak, a másik részük tartós munkanélküli. 

Mélyszegénységben élők részére a Nyitok oktatási központ tart képzéseket - park gondozói, 

angol-és német nyelv, számítógépes, és KRESZ képzéseket. A parkgondozó képzést zömmel 

romák veszik igénybe, akik fizetést is kapnak.    

Az aktív munkaképes korú lakosok zömében Hévízen és Keszthelyen dolgoznak a 

vendéglátásban.  A fő vállalkozások a településen a reptér, Égenföld- Tüskevár Kft., Goldavis 

Kft, Zala baromfi, 5 élelmiszer bolt, pékség, 3 italbolt, posta, gyógyszertár, benzinkút. A 

reptéren 30-40 fő dolgozik.  

A közösségi buszközlekedés nappal kiváló, este és hétvégén rossz. 

A bölcsőde 1-3 évesek, óvoda és az iskola közös Szentgyörgyvárral. Egységes óvodai-

bölcsődei csoport (2-4 évesek) és 2 óvodás csoport. Az általános iskola egy soros, Zalaváron 

található a tagintézménye. Az iskolába járnak Szentgyörgyvár iskoláskorú gyerekei is. Az 

iskolával egy épületben van a Művelődési Központ (ÁMK). SHIP pont működik a településen 

(Sármelléki Információs Pont), ahol cél a célcsoportba tartozó fiatalok társadalmi 

integrációjának, iskolai  előmenetelüknek, pályaválasztásuknak, munkaerő-piacra való 

belépésüknek elősegítése. Olyan kulturális és szociális szolgáltató-információs 

központlétrehozása, ahol egy helyen megtalálható minden, amit a célcsoport igényel. Olyan 

programok és szolgáltatások lebonyolítása, amelyek hosszútávon fenntarthatóak és elősegítik 

a fiatalok helyben maradását. Hátrányos helyzetű fiatalok számára olyan értékteremtő-

értékmegőrző programok biztosítása, melyekhez csak a projekten keresztül juthatnak hozzá. 

Könyvtár, nyilvános internetezési lehetőség és közösségi tér. 

Családsegítő, védőnő, háziorvosi rendelés van a településen, ők figyelemmel kísérik a 

veszélyeztetett gyermekeket.  

A településnek falubusza nincs (falugondnok sincs, mert a feltételei nem adottak); azonban 

közösségi busz van, amivel a betegeket, gyerekeket, civileket tudják szállítani.  
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A közkonyhán ebédszállítás is van, arra külön busza van a településnek. A szociális 

étkeztetést az önkormányzat biztosítja.  

Sármelléki civil szervezetek: Polgárőr Egyesület (külön autóbusszal rendelkeznek), Sport 

Egyesület: íjászok, öreg fiúk foci csapat, női foci csapat; Bor Barát Klub, Baráti Körök; 

Horgász Egyesület, Telepont Egyesület, Kis-Balaton és Vidéke Fejlesztési Társulás; Nő 

klubok (Sármelléki Öreg Tyúkok Egyesülete; Baráti Csajok), Tüskevár Néptánc Csoport, 

Sármellékért Közhasznú Nonprofit Kft (önkormányzati szervezet; ifjúsági szálláshely, 

táborhely üzemeltetése. 30 fős táborhely, 2014-ben felújítva); Színjátszó kör (iskolán belül). 

Fitness terem működik.  

Az idősek számára számítógépes képzés volt, fellépéseket tartanak és szerveznek.  

Az akadálymentesítés az egészségházában teljesen kész van, az önkormányzat és az iskola és 

óvoda csak részben. A településen csak 2 fő mozgáskorlátozott és 2 fő látássérült van.  

A településen megélhetési bűnözés van.  

A településen önkormányzati lakások vannak: 4 szociális lakás és 4 szolgálati lakás.  

 

Prioritás:  

- munkahelyteremtés reptéren 

- energetikai fejlesztések 

- utak, kerékpárutak fejlesztése, építése   

 

Szentgyörgyvár 

 

A 340 fő lakosú Szentgyörgyvár 

község Zala megye keleti részén, a 

Keszthelyi járásban, a Zala folyó 

bal partján fekvő település. 

Szentgyörgyvár a 76-os 

másodrendű út mellett fekszik, nem 

messze, délre halad el a 75-ös 

másodrendű főút is. A községből 

Alsópáhokba mellékút indul. A 

településre Keszthelyről és 

Hévízről sűrűn érkeznek 

autóbuszok. Körjegyzőségi központ 

Sármelléken van, szerdánként tart ügyeletet a településen.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Zala_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Keszthelyi_j%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zala_%28foly%C3%B3%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/76-os_f%C5%91%C3%BAt_%28Magyarorsz%C3%A1g%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/76-os_f%C5%91%C3%BAt_%28Magyarorsz%C3%A1g%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/75-%C3%B6s_f%C5%91%C3%BAt_%28Magyarorsz%C3%A1g%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/75-%C3%B6s_f%C5%91%C3%BAt_%28Magyarorsz%C3%A1g%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Als%C3%B3p%C3%A1hok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Keszthely
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9v%C3%ADz
https://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rmell%C3%A9k
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A településen teljes közműkiépítés van.  

A települési öregedési indexe évről-évre nő. 1945 után a település lakossága nagyban fogyni 

kezdett, amely elsősorban a környék három idegenforgalmi központjának (Keszthely, Hévíz, 

Zalakaros) erős vonzásával magyarázható. A belföldi vándorlás egyenlege 2011. év óta 

pozitív, mely a település elhelyezkedésének, a nyugodt környezetnek köszönhető. A 

természetes szaporodás a településen negatív irányt mutat, 2008. év óta az elhalálozások 

száma meghaladta az élve születések számát.  

A nyilvántartott álláskeresők közel 70-80%-a nyolc általános iskolai végzettséggel 

rendelkezik, tehát itt is szembetűnő probléma a lakosság aluliskolázottsága, amely generálja 

az emelkedő munkanélküliségi rátát. Az álláskeresők száma 9 % körül alakul. 

Munkalehetőség helyben kevés van, néhány kisebb vállalkozás és az önkormányzat 

foglalkoztat dolgozókat (Széchényi pince, Halház Kft, lovas vállalkozás).  A 

munkahelyteremtés nagy problémát jelent. Az önkormányzat 2 fő közfoglalkoztatottnak és 

egy fő falugondnoknak ad munkát. A lakosok Keszthelyre és Hévízre járnak dolgozni, 

azonban a rossz közösségi közlekedés nem segíti az elhelyezkedés lehetőségét. Helyben 

szinte lehetetlen elhelyezkedni a fentebb említett munkahelyek kivételével. A Járási 

Munkaügyi Központtal folyamatosan tartja a kapcsolatot az önkormányzat; a képzéseket 

folyamatosan szervezik Sármelléken a munkanélküliek átképzése céljából.  

 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat nincs, egy roma család él a településen.  

Szentgyörgyváron az alapvető szolgáltatások egy része érhető el: mozgó posta, mozgó 

gyógyszertár, háziorvosi-, védőnői-, falugondnoki-, házi segítségnyújtó szolgálat, teleház. A 

körzeti orvosi rendelés heti két alkalommal érhető el. Fogorvosi rendelés Sármelléken 

található. A települési szűrőprogramokat a háziorvos szokta szervezni, mind a nők, mind a 

férfiak részére.   

Óvoda és általános iskola Sármelléken van, ahova a falubusz szállítja a gyermekeket. 30 fő 

gyermek van a faluban. A gyermekek számára egy játszótér áll rendelkezésükre, és a teleház, 

ahol hasznosan eltölthetik a szabadidejüket. Pályázat függvényében az önkormányzat szeretne 

a gyermekek számára további lehetőséget biztosítani a szabadidő eltöltésére, közösségi teret 

létrehozni.  

Az önkormányzat lehetőségeihez képest szervez rendezvényeket a lakosok számára: lovas 

napok, Márton napi ünnepség, idősek napja és karácsony együtt, Mikulás nap, sport nap - 

utcák közötti foci meccsekkel.  

Torna és sportfoglalkozásokat szerveznek minden korosztálynak Sármelléken.  

Két civil szervezet működik a telepölésen: Szentgyörgyvárért Egyesület, és a Polgárőr 

Egyesület. 

Az intézmények akadálymentesítése csak részben történt meg eddig, teljes mértékben 

pályázati forrásfüggő a megvalósításuk. A falunak akadálymentesített honlapja működik. 

A településen a bűnözés kicsi, az átlag alattinak mondható. Körzeti rendőri megbízott van.  
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Fejlesztési prioritások: 

- Mélyszegénység csökkentése, munkahelyteremtés 

- Zártkerti utak felújítása (Szentgyörgyvár és Alsópáhok között) 

 

Vállus 

 

Vállus község esélyegyenlőségi- és intézkedési tervét 

felülvizsgálva, az alábbi megállapításokat tehetjük: 

Vállus zsáktelepülés a Keszthelyi-hegység délkeleti 

részén, egy hegyoldalon fekszik. A község 

szomszédságában fut a Keszthely–Várvölgy–

Lesencetomaj–Tapolca mellékút. A településre 

Keszthely és Tapolca felől érkeznek autóbuszok.  

A település a Gyenesdiási Közös Önkormányzati 

Hivatalhoz tartozik, ügyfélfogadás, ügyintézés hetente 

egy alkalommal van a helyi hivatali épületben. 

 

Jelenleg 137 fő lakossal bíró település több, mint fele 

65 évnél idősebb. A településre az elöregedés és 

csökkenő lakosságszám jellemző.  

A településen élő nagy része mezőgazdasággal foglalkozik, az aktív korúak jelentős hányada 

pedig a környező településekre jár dolgozni, főként Keszthelyre. Legtöbben a vendéglátásban 

tudnak elhelyezkedni. A dolgozó családanyáknak szükség lenne rugalmas munkahelyek 

kialakítására. 

A munkahelyteremés lehetősége a bakancsos-, és a falusi turizmus kialakításával 

elképzelhető. 

A használt lakáshoz való jutás segítése kedvező kamatokkal a hitelválság során merült fel, 

célja a fiatalok lakáshoz jutásának segítése. A település déli területrészén közel 8,5 hektár 

belterület rendezési tervben meghatározott formában, a szabályok szerinti beépítésre vár. 

A szenvedélybetegséggel élők száma nem jelentős a településen. A preventív programok 

segíthetnek a kialakulás megelőzésében. 

A helyi termékek értékesítése és őshonos fajok telepítésére jó megoldás lenne a közösségi 

kiskertek kialakítása. Pályázati forrás szükséges hozzá. 

Háziorvos a településen hetente 1 alkalommal egy órát rendel a polgármesteri hivatal egyik 

termében. A felírt recepteket a falugondnok váltja ki, aki azt igényli. A háziorvos a hét többi 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Keszthelyi-hegys%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Keszthely
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rv%C3%B6lgy
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lesencetomaj
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tapolca
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napján a Várvölgy Község Önkormányzatával kötött megállapodás szerint rendel a várvölgyi 

orvosi rendelőben. Fogorvosi rendelés Keszthelyen, az ügyelet Zalaegerszegen érhető el.  

A településen nagy gondot jelent a születések számának csökkenése és a kevés gyermekszám. 

Pályázati forrás szükséges a gyermekvállalást támogató programok megvalósításához. 

Mivel mindösszesen 4-5 óvodáskorú gyermek van a településen, így óvoda létesítése helyett 

családi napközi kialakítása lenne a megoldás, ami pályázati forrás esetén megvalósítható 

lenne. A település falubuszával esetleg megoldható lenne más településre vinni a gyerekeket 

napközibe. A településen nincsenek gyermekekkel foglalkozó szervezetek. 

Válluson 2-3 olyan mélyszegénységben élő család van, akiknél több az otthoni konfliktus, 

agresszió és feszültség. Ezekben a családokban élő gyermekek védelme érdekében célszerű 

lenne egy olyan „jelzőrendszert” kialakítani – ami figyelmezteti a Gyermekjóléti és 

Családsegítő szolgálatot a gyermek veszélyeztetettségére. Pályázati forrás szükséges. 

Az önkéntes munka elterjesztésére és ránevelésére a gyermekek nevelése szempontjából és a 

közösség építés szempontjából is szükség lenne. Pályázati forrás szükséges. 

A tömegközlekedés fejlesztésre szorul. Kevés a járat szám, a környező településekkel az 

összeköttetés néhány járatra korlátozódik. A buszváró fejlesztése a kistérségi NYDOP 

programból megvalósult. Keszthely Város „Helyi Innovatív kezdeményezések a Keszthely 

Kistérségben” c. projektjében felhívta a Volán társaságok figyelmét a településeket érintő 

járatok hiányosságaira.  

A településen rossz a mobiltelefon szolgáltatás és internet szolgáltatás elérése. A hálózatok 

fejlesztéséhez forrás szükséges.  

Az idősek klubjára szükség lenne a magányosan élők számára, azonban hiányzik az a 

megfelelő személy, aki összefogja és létrehozza a klubot.  

Két civil szervezet működik a településen, melyből csak az egyik aktív (Vállus és Vidéke 

Fejlődéséért és Turizmusáért Egyesület) 

A könyvtár akadálymentesítését a közművelődési normatívából meg lehetne valósítani. 

A kultúrház fejlesztése megvalósult, vizesblokkok kialakítása megtörtént. Évente 3 nagyobb 

rendezvényt tart a település. 

A rendezvénypajta kialakítására pályázatot nyújtott be a település, azonban nem nyert forrást. 

A településen 1 fő fogyatékkal élő személy van.  

A településen fejlesztésre szoruló sportlétesítmény található. Játszótér 2010-ben került 

felújításra Leader forrásból.  

A fogyatékkal élők lakás átalakítására; gyógyászati segédeszközök vásárlásához állami 

támogatás vehető igénybe, melyhez az önkormányzat segítséget nyújt.  

A település honlapja nem akadálymentesített. 
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Kitörési pontja lehet a községnek egy művésztelep kialakítása.  

Fejlesztési prioritások: 

1. Bakancsos turizmus fejlesztése. 

 

Várvölgy 

 

Várvölgy község a Keszthelytől mintegy 15 kilométerre 

található, északkeleti irányban, Keszthelyi-hegységben. A 

település 1071 fő lakossal 25 km2-en terül el. Várvölgy teljes 

közműkiépítéssel rendelkezik.  

Romák száma a településen nem számottevő, 3-4 család él, 

akikkel probléma nincs. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

nem működik.  

Munkanélküliek száma alacsony, jelenleg 12-13 fő. A tartós 

munkanélküliek számára képzések a Munkaügyi központon 

keresztül voltak. Várvölgyön két nagyobb vállalkozás működik, ahol az egyik 50 főt 

alkalmaz, többségében helyi lakosokat (pékség), a másik vállalkozás pedig 10 főt 

foglalkoztat. A munkaképes korú lakosság nagy része Keszthelyre, Hévízre vagy Tapolcára 

jár dolgozni; jellemzően a vendéglátásba és kereskedelembe. Falusi turizmussal 2-3 család 

foglalkozik. Az önkormányzat 4 fő közfoglalkoztatottat alkalmaz, akik közül 1 fő roma 

származású. Munkaügyi központ rendszeresen tájékoztatást küld az aktuális 

álláslehetőségekről.  

 A településen egy csoportos óvoda működik, vegyes csoport 22 gyermekkel. Sajnos a 

gyerekszám évről évre folyamatosan csökken, így az általános iskola alsó tagozata helyben-, a 

felső tagozat Gyenesdiáson található. A falubusz pályázat folyamatban van; várják a busz 

érkezését, ami nagy segítségére lesz az iskolásoknak, időseknek és a rászorulóknak.  

Háziorvos, önálló védőnő és gyógyszertár található Várvölgyön, azonban fogorvosi ellátás 

nincs. Szűrőprogramokat szervezet a település; mobilszűrés szokott lenni, ahol pl. 

hallásvizsgálat volt már.  

Bolt, posta, vendéglátóhelyek működnek. 

A közösségi buszközlekedés hét közben rendszeres, jónak mondható; azonban hétvégén nem 

kielégítő a járatsűrűség.  
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A településen sok az egyedül élő idős ember. A támogató szolgálat segíti őket. Sajnos 

részükre idősek klubja nem működik; és meglehetősen zárkózottak. A körzeti megbízott és a 

gondozónők nagy segítségükre vannak mind bűnmegelőzés, mind egyéb segítség terén. 

Fogyatékossággal élők száma 3-4 fő (2-3 testi-, és 1 értelmi fogyatékos). 

Néhány civil szervezet működik a településen: Várvölgyi Sportegyesület, Várvölgyért 

Egyesület, Asszonyklub. Női programokra és foglalkozásra egyéb igény nem jelentkezett, 

elvétve csak.  

Gyermekeknek az e Magyarország ponton és a községi könyvtárban van lehetőségük a 

szabadidő hasznos eltöltésére.  

Polgárőrség nincs a településen. A bűnözés nem jellemző; trükkös lopások időnként 

előfordulnak. Körzeti megbízotti iroda nincs; a körzeti megbízott több településsel együtt látja 

el a felügyeletet, ami nagyon kevés.  

Az önkormányzat 1 db szociális lakással rendelkezik. Lakhatási támogatást 18-fő kap a 

településen.  

Várvölgy rendszeresen tart programokat a lakosság részére Laska fesztivál, Szüreti 

felvonulás, Öregek napja, Falu mikulás, Farsang, Adventi programok. 

A művelődési ház felújításra szorul, IKSZT-kialakítása tervben van; forrás kell hozzá.  

A településnek van honlapja.  

A Natura2000-es területek miatt nem sok fejlesztési lehetősége van a településnek.  

 

Priorítások:  

 

- Orvosi rendelő, Művelődési Ház akadálymentesítése 

- Villamosítás a külterületeken, zárt kertek vonzóvá tétele 

- Gyermeklétszám növelése 

 

Vindornyalak 

 

A 98 fős zsáktelepülés Zala megye északi részén, a Keszthelyi 

Járásban, a Vindornya-patak kelet-nyugati völgyében fekszik, 



    

Területi együttműködéseket segítő esélyegyenlőségi programok a Keszthelyi járásban  

 ÁROP-1.A.3-2014-2014-0080 

54 

 

Sümeg és Keszthely között. A bájos falu igazi értékeket rejt magában.  

A településen teljes közműellátottság van (víz, villany, gáz, szennyvíz).   

Vindornyalak öregedési indexe csökken, az idősek száma csökkenő tendenciát mutat. 

Beindult a házvásárlás a településen, új lakók érkeznek.  

A településen 3-4 problémamentes roma család él.  

A munkanélküliek száma 5 fő. A település legnagyobb foglalkoztatója egy almáskert. Van 

egy faiskola is, de ott helyiek nem dolgoznak. A munkaképes korú lakosság nagy része 

Keszthelyre és Hévízre jár dolgozni. Az önkormányzatnál 2 fő közfoglalkoztatott dolgozik. 

Egy db szociális bérlakás van a faluban; lakhatási támogatást 6-7 család kap.  

A településen 14-15 fő kisgyermek él, így óvoda és általános iskola nincs, őket a falugondnok 

szállítja a zalaszántói intézményekbe. A településnek új falugondnoki busza van, aki a 

gyermekeken kívül a betegeket is szállítja és a bevásárlást is megoldja.  

Bolt, vendéglátó egység nincs a településen. Mozgó posta van. A településre naponta több 

mozgó bolt is betér.  

Orvosi rendelés heti két alkalommal érhető el (zalaszántói körzeti orvos); a falugondnok 

szállítja a betegeket, ha szükséges. A védőnői is Zalaszántóval közösen látja el a települést. 

Gyógyszertár nincs.  

A tömegközlekedés hétköznap kedvező, hajnali 5 órától, este 10-ig járnak a buszok, napi 6 

pár járat. A hétvégi közlekedés is elfogadható, napi 4-5 pár járat érinti a zsáktelepülést.  

A bűnözés nem jellemző Vindornyalakon, hisz zsáktelepülés és nincs átmenő forgalom; 

valamint térfigyelő hálózat van kiépítve. Zalaszántóval közös körzeti megbízott működik a 

településen.  

A gyermekek számára új EU-s játszótér lett kialakítva. Internet hozzáférésre heti 2 

alkalommal van lehetőség a teleházban; azonban a Kúriánál szabad wi-fi elérhetőség van. 

Sportolási lehetőség a gyerekeknek a futball, lány foci csapat alakult.  

Szűrővizsgálatok nincsenek a faluban. 

Rendszeres programok: Flórián nap, Falunap, Karácsonyi ünnepség. 
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Prioritások:  

- Üresen álló házak értékesítése letelepülőknek; Turizmus, mint kitörési pont 

- Templom felújítása 

- Kúria akadálymentesítése  

- Kerékpárút kialakítása 

 

Vindornyafok 

Vindornyafok esélyegyenlőségi programja 2013-ban készült el. A település esélyegyenlőségi 

tervét és az aktuális helyzetet összevetve az alábbi tények és megállapítások fogalmazhatók 

meg: 

A település demográfiája csökkenő tendenciát 

mutat, évről-évre csökken a falu lakossága, 

jelenleg 134 fő lakja a kistelepülést. Az 

öregedési index folyamatosan nő, a 65+ évesek 

száma meghaladja a 14 évesek számát. 

Hajléktalan és roma lakos nincs. 

A helyben foglalkoztatottak száma alacsony – 

csak az önkormányzat foglalkoztat 

közfoglalkoztatottakat – önerőtől függően 2-5 

főt. A munkaképes korú aktív lakosság nagy 

része Keszthelyen és Hévízen dolgozik. 

jelenleg 2 fő munkanélküli van a településen. 

Jellemző a kisállat tartás a jövedelem 

kiegészítésre. 

A településen forráshiány miatt nincsenek elérhető képzések és tanfolyamok. 

A falu lakossága részére lakhatási-, gyógyszer- és temetési támogatást tud biztosítani a 

település önkormányzata. 

A településen található 70-en házból 5-6 áll üresen; a külföldi háztulajdonosok száma 

viszonylag magas, kb. 15 db ház van a tulajdonukban. Életveszélyes ház/lakás és bérlakás 

nem található a faluban.  

Az egészségügyi alapellátást a heti 2 alkalommal elérhető (kedd/péntek) háziorvosi-, védőnői 

szolgálat és fogorvosi ellátás alkotja. Gyógyszertár nem található a településen, a falugondnok 

a karmacsi gyógyszertárban váltja ki a recepteket az arra rászorulóknak. 

Az önkormányzat az egészségügyi szűrőprogramokon való részvételre felhívásokkal ösztönzi 

a lakosságot.  



    

Területi együttműködéseket segítő esélyegyenlőségi programok a Keszthelyi járásban  

 ÁROP-1.A.3-2014-2014-0080 

56 

 

A település gyermekei a cserszegtomaji óvodába és általános iskolába járnak a volán helyi 

járataival (Keszthely-Vindornyaszőlős-Vindornyafok-Cserszegtomaj-Hévíz-Keszthely). 

Védelembe vett, veszélyeztetett kiskorú és szegregált környezet nincs a településen. A 

szociálisan hátrányban lévők segélyt kapnak az önkormányzattól. A speciális nevelési igényű 

gyermekek az iskolában kapnak ellátást. 

A nők aktív résztvevői a helyi programoknak; nincsenek hátrányos helyzetben. 

A nyugdíjasok jellemzően saját nyugdíjukból élnek (90+ %). Idősellátás a házi 

segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás során megoldott; napközi nincs. A 

falugondnoki szolgálat segítségével elérhető a napi meleg étel házhozszállítása a karmacsi 

konyháról.  

A településen civil szervezet nem működik – a Nő klub már megalakult, de még nem 

szervezeti keretek között működik. A kis települési létszámhoz képest működő közösségi élet 

van; pl. pingpong estek.  A település lehetőségeihez képest próbál szabadidős programokat 

generálni – pl. Traktorfelvonulás 2015. május 1-jén.  

A könyvtár a település önkormányzati hivatalában működik – mozgókönyvtárként, melyet a 

keszthelyi városi könyvtár működtet; könyvtári szolgáltatások, újságok, internet és egyéb 

hirdetmények, információk találhatók. A könyvtárban helyi lakos dolgozik 4 órában. Az egész 

településen ingyen wi-fi hálózat érhető el.  

A település infrastruktúrával való ellátottsága jónak mondható. Víz, villany, csatorna, gáz, 

telefon bekötése megoldott.  

A hivatal épületének akadálymentesítése folyamatban van.  

A település kitörési pontjának a ősláp és a védett vízi világ hasznosítását  (bakancsos túrák) és 

a kerékpár/lovas turizmust tartja. Pályázati lehetőségeket keres a mintegy 40 hektárnyi láp 

hasznosítására (melyből csupán néhány hektár vonható csak művelésbe). A terület Natura 

2000-esterületen fekszik, így a fejlesztési szempontok nagymértékben kötöttek.  

Ősláp hasznosítása: pályázati lehetőségre van szükség; valamint a természetvédőkkel való 

szoros és sikeres együttműködés, közös irány megtalálására. Még nem valósult meg.  

Közmunkaprogram sikeresen megvalósul évről-évre, 2-5 fővel – önerő függvényében. 

Képzések a településen élők részére: még nem volt rá lehetőség; a képzőt fizetni kell, arra 

pedig forrást teremteni.  

Szociális földprogram nem működik – lenne rá lehetőség, de nincs rá forrás. 

Egészségügyi szűrőprogramok: megvalósultak. Rendszeresen tájékoztatja az önkormányzat a 

lakosokat az elérhető szűrőprogramokról. 

Szabad idős program gyerekeknek: május 1-jei traktorfelvonulás, a továbbiak szervezése 

folyamatban. 
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Térfigyelő kamerarendszer kiépítése nem valósult meg az elutasított pályázat miatt, azonban a 

rendőrség naponta járőrözik a településen.  

Informatikai képzés: Még nem valósult meg, de lehetőség van a megvalósításra; a 

könyvtárban van 3 számítógép.  

Az idős emberek segítése a közfoglalkoztatáson és a házi segítségnyújtáson belül megoldott 

(favágás és behordás, hólapátolás, stb.). 

Tájékoztatás munkalehetőségekről: a Járási Munkaügyi Kirendeltség nem juttat el a 

településre hirdetményt. Ha valaki hirdetni szeretne, azt papír alapon, a hirdető táblán vagy 

faliújságon teheti meg.  

Honlap és települési hírújság nincs.   

Kultúrház akadálymentesítése részben valósult meg; a vizesblokkok akadálymentesítése még 

megoldatlan. 

Nincs fogyatékkal élő a településen, így nem relevánsak az IT rájuk vonatkozó pontjai. 

Fejlesztési prioritások: 

3. Ősláp hasznosítása, mint kitörési pont 

4. Vállalkozóvá válás segítése képzések által 

5. Informatikai képzések 

6. ÚJ: EU-s játszótér kialakítása, a régi játszótér felújítása 

 

Vindornyaszőlős 

 

Vindornyaszőlős esélyegyenlőségi- és intézkedési 

tervét felülvizsgálva, az alábbi megállapításokat 

tettük:  

Vindornyaszőlős település a Zalaszentgróti 

Kistérség tagja, a Keszthelyi Járás része. A 

település nevének jelentése „szőlőmunkás”; utalva 

a szőlőművelésre, mely régen jellemezte a falut. 

A jelenleg 350 fő lakosú településre jellemző az 

elöregedés, a csökkenő népesség. A nyugdíjasok 

száma jelentősen meghaladja a 14 éves korúak 

számát.  

A Kovácsi-hegy 200 m hosszú bazalt utcája 
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páratlan földtani képződmény, amelyet Zala megye 7 természeti csodája közt tartanak 

számon. A "bazalt utcából" számos barlangszerű üreg nyílik, köztük a legkisebb Vadlány-

barlang, amelyet a helyiek csak Vadlánlik-ként emlegetnek, és amely köré a helyi legenda is 

fonódik. 

A településen jelenleg 2 tanösvény található. A faluból a hegyre felvezető Buruczki 

tanösvény, valamint a település ökológiai játszóterétől Vindornyafok irányába a Vindornya 

csatorna vonalát követő Vidra tanösvény. 

Ezeket a táji értékeket hivatott gazdagítani a “Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, 

fejlesztése” című, jelenleg a megvalósítási folyamatban lévő önkormányzati beruházás.  

 

A település központjában, áll, a Szent Péter és Pál római katolikus templom, melynek 

berendezése jellemzően 18. század második feléből származik.  

A települési turizmus 1 napos kirándulási desztinációként hasznosítható, mivel kiadó 

szálláshelyek nem találhatóak a Vindornyaszőlősön. A tervezett turistaszállás nem készült el a 

futballpálya öltözője felett.  

A településen mindösszesen két roma család él. Az egyik családnak sikerült beilleszkednie, a 

gyermekek iskolába járnak, szülők dolgoznak; a másik család viszont többszöri próbálkozás 

ellenére is alkalmatlan a közösséggel való kulturált együttműködésre. 

Az munkaképes korú lakosság aktív tagjai a környező városokba járnak dolgozni (Keszthely, 

Hévíz). A településen csak az önkormányzat foglalkoztat dolgozókat a közmunkaprogram 

keretében; jelenleg 10 fő van állományban; valamint 1 főt kulturális közfoglalkoztatottként. 

Két fő jogosult foglalkoztatást helyettesítő támogatásra.  

Jellemző a fiatalok elvándorlása a jobb foglalkoztatottság reményében (Győr, Budapest, 

külföld). 

A tömegközlekedés a vasárnapi napokat kivéve, jónak mondható.  

Az előző években a szociális földprogram keretében az önkormányzat kisállatokat 

(szárnyasok) osztott ki 20-25 családnak. A program alapvetően beváltotta a hozzá fűzött 

reményeket. (Kivétel a már említett roma család, aki lopásból kívánta fenntartani a kapott 

állományt).   

A település lakosainak lehetősége van lakás fenntartási támogatás igénylésére az 

önkormányzatnál.  

A háziorvosi alapellátás megoldott, körzettel látandó el, heti két alkalommal. Védőnői 

szolgáltatás heti egy alkalommal érhető el a településen. 

Az önkormányzat az elérhető szűrőprogramokról minden esetben tájékoztatja a lakosságot; az 

elmúlt időszakban hallás-és látás szűrővizsgálatok voltak. 

A településen óvoda és iskola nincs, ezért a gyermekek Hévízre járnak oktatási intézetbe, 

ahova iskolabusz viszi őket egy alkalmazott kíséretével. A gyermekétkeztetés megoldott. 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.teol.hu%2Ftolna%2Fkozelet%2Fnem-jar-mindenkinek-a-foglalkoztatast-helyettesito-tamogatas-522991&ei=7bNAVbHvA4vA7AaAl4G4Aw&usg=AFQjCNGpXcrCyMLVyXnWHoQjQaLgwh-t2Q&sig2=9PAP8MG7uzekyNZsreljYA&bvm=bv.91665533,d.ZGU
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A közösségnek szánt szabadidős programok eddig nem voltak jellemzőek a településen. 

Reményeik szerint a kulturális közfoglalkoztatott segít megoldani ezen problémát és sok 

szabadidős program valósulhat meg a településen építve a közösségi életet. jelenleg pingpong 

meccsek és kártyás programok vannak.  

Egyre több nő kerül be a közmunka programba; a jövőben képzésekre lenne szükség 

számukra. 

A településen 12 fő volt munkanélküli 2015-ben, közülük 10-nek sikerült a jelenlegi 

közmunkaprogramban elhelyezkednie.  

Az idősgondozásban a Magyar Vöröskereszt által fenntartott házi segítségnyújtás elérhető a 

rászorultaknak. 

A település közbiztonsága jónak mondható; azonban besurranásos tolvajlás előfordul 

időnként. Az önkormányzat adott be pályázatot kamerás térfigyelő rendszer kiépítésre, de 

nem nyert a pályázat. 

Sokan foglalkoznak a településen tej és túró előállítással. Számukra képzésre lenne szükség, 

hogy vállalkozóvá tudjanak válni, így munkahelyeket teremtve a faluban.  

Informatikai képzésre van lehetőség a településen, 4 asztali számítógépen lehet tanulni. 

A faluban nincs fogyatékos. Az akadálymentesítés részben megoldott, az önkormányzat és az 

orvosi rendelő készen van; a kultúrház és mellékhelyiségeinek akadálymentesítése terv szerint 

2015-ben valósulnak meg.  

A település honlapja akadálymentesített. 

A Járási Munkaügyi Hivatal nem juttat el hirdetményt a faluba, de lehetőség van az aktuális 

álláshirdetéseket a honlapra feltenni. 

Közmunkaprogram sikeresen megvalósul évről-évre, 10 fővel. 

Képzések a településen élők részére: még nem volt rá lehetőség; vállalkozóvá válás témában 

kellene tartani. 

A szociális földprogram megvalósult. Az önkormányzat kisállatokat (szárnyasok) osztott ki 

20-25 családnak. 

Egészségügyi szűrőprogramok: megvalósultak. Rendszeresen tájékoztatja az önkormányzat a 

lakosokat az elérhető szűrőprogramokról. 

Szabadidős programok gyermekek részére folyamatos kerülnek megszervezésre.  

A kamerás térfigyelő rendszer kiépítésre beadott pályázat nem nyert, így nem valósult meg. 

Informatikai képzésre van lehetőség a településen, 4 asztali számítógépen lehet tanulni, ha 

igén jelentkezik rá. 
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Az idős emberek segítése a közfoglalkoztatáson és a házi segítségnyújtáson belül megoldott 

(favágás és behordás, hólapátolás, stb.). 

Folyamatban van az aktuális álláshirdetések feltétele a honlapra.  

Az akadálymentesítés részben megoldott, az önkormányzat és az orvosi rendelő készen van; a 

kultúrház és mellékhelyiségeinek akadálymentesítése terv szerint 2015-ben valósulnak meg. 

Nincs fogyatékkal élő a településen, így nem relevánsak az IT rájuk vonatkozó pontjai. 

  

Fejlesztési prioritások: 

1. Vállalkozóvá válás képzés indítása 

 

Vonyarcvashegy 

 

A 2461 fő lakossal bíró Vonyarcvashegy a Keszthelyi-öböl partján, a Keszthelyi-fennsík déli 

szélénél, Zala megye keleti részén fekszik. Délről a Balaton, északról a hegyek zárják el a 

települést, így csak kelet-nyugat irányba 

nyitott. 

A lakosok között sok külföldi is él életvitel 

szerűen. A település jellemzően turizmusból 

él (vendéglátás, szobakiadás). A helyi 

lakosok javarészt az idegenforgalomban 

tudnak elhelyezkedni (pl. Hotel Zenit sok 

munkaerőt felvesz). Húzó ipar nem alakult 

ki, kisebb családi vállalkozások működnek, 

és a helyi intézmények adnak lehetőséget a 

munkában való elhelyezkedésre. Aki nem 

helyben dolgozik, az Keszthelyen, Hévízen és Zalaegerszegen talált munkát. Munkanélküliek 

száma alacsony, tartós munkanélküliek száma nagyon alacsony. Mindenki talál munkát, aki 

szeretne dolgozni. Az önkormányzat 1 fő közfoglalkoztatottat alkalmaz, valamint a 

főzőkonyha 6 főt, a művelődési ház pedig 3 főnek ad munkát. 

Romák és Roma Nemzetiségi Önkormányzat nincs a településen. 

Akadálymentesített általános iskola és óvoda működik a településen. Az óvodába jelenleg 55 

fő kisgyermek jár, 3 csoportba. A gyermeklétszámról elmondható, hogy stagnál a létszám, 75 

fő. Bölcsőde nincs, azonban magán kezdeményezésű családi napközi működik 2 kiscsoporttal, 

mely segíti a nők munkába való visszatérését. Rendszeres gyermekvédelmi segélyben részesül 

több család is. Sok programot szerveznek a gyerekeknek: közösségi tér kialakítása megtörtént, 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Keszthelyi-%C3%B6b%C3%B6l&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Keszthelyi-fenns%C3%ADk
https://hu.wikipedia.org/wiki/Balaton
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műfüves pálya elkészült, túraútvonal fejlesztés megtörtént. Az önkormányzat segítségével 

főzőkonyhát üzemeltetnek, ahol támogatják a diétás meleg étel készítést.  

Akadálymentesített Művelődési ház és könyvtár működik. A polgármesteri hivatal nem 

akadálymentesített még, de szükség esetén, a földszinten minden ügyintézés elvégezhető az 

azt igénylőnek.  

Bár a születések száma növekvőben van, egyre több az idősek száma is, így prioritást élvez az 

idősek nappali ellátásának megoldása. Az idősek klubja rendszeres működik, sokan vesznek 

részt a programokon. Házi-és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás elérhető a 

településen. A támogató szolgálatra igény nem mutatkozott. A nyugdíjasok szeretetcsomagot 

kapnak minden karácsonykor. Segítségükre van a Polgárőr egyesület is, akik rendszeres 

szállítják az időseket.  

A bűnözés alacsony. Van körzeti megbízott, aki Balatongyörökről jár át a településre. Nyáron 

bűnmegelőzési iroda, készenléti rendőrség működik. Polgárőr egyesület is tevékenykedik 

Vonyarcvashegyen.  

A közösségi közlekedés kiváló, autóbusszal és vonattal is rendszeresen elérhető a környező 

települések. A településen végigvezető kerékpárút fejlesztése és karbantartása folyamatos; 

sokan közlekednek kerékpárral.  

Számos civil egyesület és aktív közösségi élet működik Vonyarcvashegyen (Turisztikai 

Egyesület, Szent Mihály-hegy Védő és Vendégváró Egyesület, Polgárőr Egyesület, Aranyhíd 

Horgászegyesület, Sport Egyesület több szakosztállyal, Kék Balaton Fúvós Egyesület, 

nyugdíjas klub, Balaton Art Egyesület) Gazdag programok folyamatosan vannak az év során 

(farsangi rendezvény, adventi gyertyagyújtás, havonta egy színházi előadás ingyen, 

kolbásztöltő és süteménysütés, Hercegi Mandulás Napok, szezonnyitó a strandon, Vonyarci 

búcsú, Vashegyi búcsú, alkotótábor nyáron, stb.) 

 

Fejlesztési prioritások: 

1. Idősek nappali ellátása 

2. Hivatali épület akadálymentesítése 

 

Zalaapáti 

 

Az 1700 lakosú település nagynak számít 

Zala megyében. Tipikus zalai egy utcás falu, 

amely domboldalra épült – többek között a 

Zala-folyó ártere miatt.  Két falu részből 

tevődik össze, Hosszúfalu régen különálló 
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település volt.  

Zalaapáti esélyegyenlőségi programja 2013-ban készült el. A település esélyegyenlőségi 

tervét és az aktuális helyzetet összevetve az alábbi tények és megállapítások fogalmazhatók 

meg: 

A települési öregedési indexe évről-évre nő. A vándorlási index 2010-ig pozitív volt, azóta 

negatív. A születésszám csökken, évente 10-11 gyermek születik. A lakosságszám viszont 

ennek ellenére stabil, mert sokan költöznek be a településre. A lakosságot tekintve a 

lecsúszott réteg kicsinek mondható, köszönhető ez annak, hogy a település közösségi 

közlekedése nagyon jónak mondható, így jól megközelíthetőek a környező települések és 

városok (Keszthely, Hévíz, Zalacsány, Kehidakustány), ahová a munkaképes korú lakosság 

nagy része dolgozni jár. Helyben elhelyezkedni csak néhány kisebb vállalkozásnál lehet (pl. 

varroda; csak a faluban nincs szakképzett varrónő; ablakgyártó üzem). Az önkormányzat 

mellett a legnagyobb foglalkoztató a Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona. Az 

önkormányzat a saját dolgozóin kívül 5 fő közfoglalkoztatottakat alkalmaz (mivel nem 

hátrányos helyzetű kistérségben van, önerőt (20% + dologi hozzájárulás) kell hozzátennie a 

bér+járulékokhoz). A munkanélküliséget a közfoglalkoztatás így nem tudja megoldani. A 

munkanélküliek száma alacsony, 4-5%. A start munkaprogramból ki van zárva a település 

Általános iskola és 5 csoportos óvoda működik a településen. Pályázati forrásból fizikai 

bővítésre került sor, és 2015 szeptemberétől bölcsőde-óvodai csoporttal bővül az óvoda (2-3 

évesek számára) – az 5. csoport pedig a dióskáli óvoda (tagintézményként). Az általános 

iskola körzeti oktatási feladatokat ellátó intézmény, ahova 140 diák jár. Alsópáhok, Bókaháza, 

Dióskál, Egeraracsa, Esztergályhorváti, Gétye, Zalaapáti és Szentpéterúr településekről 

iskolabusszal járnak a tanulók.  

9 fős közösségi busz beszerzés pályázat be lett nyújtva. A 30 fős települési busz az 

iskolásokat és az óvodásokat szállítja.  

Az általános iskola már nem önkormányzati fenntartású, csak az óvoda. 

Zalaapáti 2 háziorvosi körzettel és védőnői körzettel működik. (Gétye, Bókaháza, 

Esztergályhorváti, Zalaapáti) 

A településen városi szintű szolgáltatások érhetőek el, teljes infrastruktúra ki van építve, saját 

szennyvíztisztító telep működik.  

Szegregált környezet nincs; néhány roma család él a faluban – elszórtan. Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat működik, azonban a velük való együttműködés meglehetősen nehézkes, így a 

helyzetükön való javítás sem tud megvalósulni. A mélyszegénység zömében a romákat érinti.  

Motorfűrész kezelői OKJ-s és parkgondozói tanúsítványt adó képzések indultak a településen 

a Türr István Képző és Kutató Intézet szervezésében. 14 fő férfi jelentkezett a motorfűrész 

kezelőre és 20+ fő – zömében nők – a parkgondozói képzésre. A képzés alatt képzési 

támogatást kaptak a tanulók.   
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8. osztály elvégzésére indult képzésre nem volt jelentkező (képzési támogatás ellenében sem); 

pedig a családsegítős kolleganők az összes érintettel beszéltek a lehetőségről (korábbi évben 2 

fő volt.) A képzés a nyári időszakra szervezik, ami párhuzamos a közmunkaprogrammal, így 

nem akarták feladni a közmunkás állást. 

A nők számára nappali ellátás nem érhető el a településen, női torna hetente 2-3 alkalommal 

van.  

Nyugdíjas klub működik a településen. A Magyar Vöröskereszt nagyon aktívan 

tevékenykedik, ők szervezik az idősek klubját.  

A település lehetőségeihez képest szervezi a szabadidős programokat pl. Fánk Fesztivál, 

Katonadal Fesztivál, Falunap. 

Az akadálymentesítés megvalósult az óvodában, iskolában, művelődési házban; a 

polgármesteri hivatalban és az orvosi rendelőben még nem, ezt pályázati forrásból kívánják 

majd megvalósítani. 

Szűrővizsgálatok vannak a településen; csatlakoznak kezdeményezésekhez.  

Körzeti megbízotti iroda működik, 4 fővel. 8 db „egyszemű”, 0-24 órás kamerarendszer van 

kiépítve a településen, amit bővíteni kellene, mert Zalaapáti 6,5 km hosszú. Polgárőr 

egyesület is tevékenykedik faluban; pályázaton támogatást nyertek, amin autót és kerékpárt 

fognak vásárolni.  

A településnek van internetes elérhetősége, ahol a lakosok számára fontos hirdetményeket 

teszik közzé. Boltok és posta működik. 

. 

Fejlesztési prioritások: 

1. Közmunkaprogram fejlesztése, ill. a támogatás intenzitásának növelése. 

2. Munkanélküliség csökkentése 

 

Zalacsány 

 

Az 1035 fő lakosú Zalacsány a 76-os út 

mentén fekszik. 1974-ben megszűnt a vasúti 

forgalom a Zalacsányon áthaladó 

vasútvonalon. Ennek következtében 

kiszélesedett a közúti forgalom. 1970-ben 

elkészült a 76-os főút, amely fontos 

tényezőlett a falu idegenforgalmában. A 

vasúti töltés helyén 1978-1979-ben 

https://hu.wikipedia.org/wiki/76-os_f%C5%91%C3%BAt_%28Magyarorsz%C3%A1g%29
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megkezdődött a telkesítés. 1989-ben megkezdődött a meleghegyi és Rákostetői részen a 

parcellázás. Ezeknek a telkeknek nagy részét németek és osztrákok vették meg. 1990-től a 

település dinamikus fejlődésnek indult főleg iparilag. Sok középülettel és lakóházzal 

gyarapodott a falu. A fejlődés ma sem állt le. A településen teljes közmű biztosított. Jelentős a 

település iparűzési- és idegenforgalmi adó bevétele.  

Sajnos a lakosság öregedési indexe nő, nagy létszámú az idős lakosság. Jellemzően az idősebb 

korosztályt képviselik az új betelepülők, különösen külföldiek. Kevés gyermek születik, 

jelenleg 114 fő gyermek van.  

A munkanélküliség alacsony, 6 % körüli; akik akar, az el tud helyezkedni. Helyben jó esély 

van az elhelyezkedésre, több vállalkozás is működik (golf pálya, kastélyszálló, üvegdaraboló, 

stb.) A helyi önkormányzat is sokakat foglalkoztat, közöttük 32 fő közfoglalkoztatottnak és 1 

fő kulturális közfoglalkoztatottnak ad lehetőséget a munkára. Sokan Keszthelyre, Hévízre, 

Zalacsányba és Zalaegerszegre járnak dolgozni; a közösségi buszközlekedés kiváló.  

A Járási Munkaügyi Központtal nagyon jó az önkormányzat kapcsolata; közösen tartottak 

képzéseket (szakács, konyhalány, dajka, ECDL, egyéb igény szerint felmerült OKJ-s 

képzések, kompetenciafejlesztés, 8 általánost befejezők képzése) a mélyszegénységben élők 

segítésére.  

A település nem hátrányos, csak a kistérsége. Zalacsányon start mintaprojektek vannak: erdőt 

telepítenek, burgonyát és hagymát termesztenek a közfoglalkoztatottakkal, melyeket a 

környező szállodákban, iskolákban értékesítenek nagy sikerrel. 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik a településen. A lakosság közel 20 %-a roma, 

közülük sokan közfoglalkoztatásban állnak. 

Az idős embereket és a szociális segítségre szorulókat a Magyar Vöröskereszt segíti a házi 

segítségnyújtással. Szociális étkezés igény és idősek nappali ellátás/napközi - igény hiányában 

nincs. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgálat nincs. Szociális bérlakás 

nincs. Fogyatékos lakos nincs.  

Több bolt is van a településen. Gyógyszertár résznyitvatartással működik, heti 2 nap. Körzeti 

orvos és védőnő van. A települési szűrőprogramokat a védőnő szervezi (méhnyakrák szűrés, 

mammográfia szűrés, szűrőbusz) 

Bölcsődei igény felmérés megtörtént, de érdeklődés nem volt. Óvoda és általános iskola van a 

településen, ahova a helyi gyermekeken kívül a ligetfalvai és a tilaji gyerekek is járnak. Az 

óvodában jelenleg 2 csoportba 27 kisgyermek jár. Az iskolában 95 gyermek tanul. A műfüves 

pálya készül és az iskola felújítása is folyamatban van. A gyermekprogramok nagy részét 

ezen intézmények szervezik. Az önkormányzat épületében van lehetőség számítógépet és 

internetet használni. Könyvtár működik.  

Minden intézmény akadálymentes. 
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Két civil szervezet működik Zalacsányban: Polgárőr Egyesület és a Futball Klub. 

Évente 4-5 programot szervez az önkormányzat a település lakosságának (Húsvétolás, 

falunap, szüreti felvonulás, 4 adventi vasárnap) 

Bűnözés gyakorlatilag nincs a községben, körzeti megbízott látja el a rendőri feladatokat. 

 

Fejlesztési prioritások: 

1. járda és út felújítás,  

2. víz elvezetés 

3. településarculat kialakítása 

 

Zalaköveskút 

 

A 26 fős Zalaköveskút a Zalai-dombság keleti felén, 

a Zala folyótól pár kilométerre, keletre fekszik. A 

Gyülevész és Vindornyafok közötti mellékútra 

vezető bekötőúton lehet megközelíteni. 

A település öregedési indexe folyamatosan nő, 

lassanként már csak az idősek lakják. Egy gyermek 

van a faluban. Az átlag életkor 70 év. 

Roma és fogyatékos nincs a faluban. 

Bár munkalehetőség nincs a településen, az még sem 

hátrányos besorolású. Se posta, se bolt (csak mozgó 

bolt napi két alkalommal), se gyógyszertár nincs. Az 

óvoda és az általános iskola a szomszédos Nemesbükön van. Helyi vállalkozások nincsenek, 

kivéve egy mezőgazdasági vállalkozó. Munkanélküli néhány fő van. Az önkormányzat 2 fő 

közfoglalkoztatottat alkalmaz.  

A háziorvos és a védőnő is Nemesbükön található. Háziorvosi rendelés heti egy alkalommal 

van az orvosi rendelőben. A betegek szállítását, gyógyszer kiváltást, bevásárlást a 

falugondnok segíti a falugondnoki busszal. 

 A közösségi tömegközlekedés gyakorlatilag nincs. Egy buszjárat van heti egy alkalommal, 

csütörtökön délelőtt. Ha valaki autóbusszal szeretne utazni, akkor be kell telefonálni a 

volántársasághoz.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Zalai-dombs%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zala_%28foly%C3%B3%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%BClev%C3%A9sz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vindornyafok
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Szociális alapellátás van, a házi segítségnyújtást a Keszthelyi Társulásban látja el. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogatószolgálat nincs.  

A bűnözés nem jellemző; körzeti megbízott látja el a rendőri feladatokat. Polgárőrség nincs. 

A polgármesteri hivatal, könyvtár és az orvosi rendelő egy épületben van, akadálymentesített. 

Az önkormányzat a lehetőségeihez képest igyekszik rendezvényeket tartani a faluban, 

megrendezik az idősek napját, Mikulás ünnepséget és a folklór estet.  

Egy civil szervezet működik Zalaköveskúton, a Kápolna Alapítvány, amit azért hoztak létre, 

hogy a falunak létrehozhassanak egy kápolnát - merthogy, nincs templom sem. A település 

határában egy kilátó üzemel. 

 

Prioritások: 

1. lakosságszám növelés, sok házhely van, ami értékesíthető 

2. Kápolna létrehozása 

 

Zalaszántó  

 

Zalaszántó település esélyegyenlőségi tervét és az 

aktuális helyzetet összevetve az alábbi tények és 

megállapítások fogalmazhatók meg: 

A települést jelenleg 849 fő lakos lakja. Az öregedési 

index évről-évre nő; több a halálozás, mint a születés. A 

nők (65+) túlsúlyban vannak a férfiakhoz képest, közel 

kétszer annyian vannak.  

A település lakosságszáma számottevően nem változik, 

a természetes fogyást ellensúlyozza a beköltözők 

száma; ugyanakkor elvándorlás is van – jellemzően 

munkavállalás miatt Keszthelyre és Hévízre költöznek.  

Zalaszántó település önkormányzata lehetőségeihez 

képest igyekszik mindent megtenni annak érdekében, 

hogy a mélyszegénységben élők, romák, gyerekek, nők, 

fogyatékosok a településen jussanak hozzá a szükséges igényekhez.  

Szegregált településrész nincs. 

Az munkaképes korú lakosság köréből a munkanélküliek száma 40 fő körül van. A 

mélyszegénységben élők kitörési lehetősége nehéz, sokszor lehetetlen. Jövedelmük alacsony, 
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gyakran az önkormányzat által biztosított segélyekből élnek. Munkalehetőség a községben 

kevés van, az Almakúti Bt. foglalkoztatja helyben a legtöbb embert (egyszerűsített 

foglalkoztatással). Sokan a környező településeken, főként Keszthelyen és Hévízen vállalnak 

munkát; de sokan csak idény vagy alkalmi munkákból élnek. A Munkaügyi hivatal 

nyilvántartása szerint folyamatosan emelkedik az álláskereső zalaszántóiak száma; az aktuális 

álláshirdetéseket megküldik.  

A romák között alacsony a foglalkoztatottság, magas a munkanélküliek aránya, közülük sokan 

tartósan munkanélküliek. Zalaszántón a roma lakosság 10% körüli (kb. 90 fő roma, közülük 

30 fő, akinek a szülei is azok). A településre jellemző, hogy kevés a munkahely és azokban is 

egyre nehezebb elhelyezkedni. A helyi romák alacsony végzettségűek – jellemzően általános 

iskola – ami még nehezebbé teszi az elhelyezkedést. A romák 70%-a az egyetlen helyi 

nagyobb holland mezőgazdasági vállalkozás, az Almakúti Bt. almáskertjében dolgozik.  

A településen az iskolába és az óvodában kissé el vannak nyomva a roma gyerekek – romák 

véleménye szerint – de rasszizmus nincs.  

A cigány rasszok között nagyobb az ellentét, mint a magyarokkal. 

Az alacsony iskolai végzettség, iskolázatlanság a mélyszegénységben élők és a roma lakosság 

körében jellemző, elsősorban a családi minta átvétele, támogatottság hiánya miatt. Az 

általános iskolai végzettséggel nem rendelkező nők aránya közel 15 %-kal magasabb a 

férfiakéhoz képest. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik a telepölésen. 

Zalaszántó Önkormányzata a lehetőségeihez mérten, a Keszthelyi Járási Hivatal Járási 

Munkaügyi Központtal közreműködve igyekszik minél több munkanélkülit alkalmazni a 

közfoglalkoztatás keretein belül (4-6 fő). A cigány származású munkanélküliek 

elhelyezkedési esélyeinek és foglalkoztatásának növelését a munkaügyi központ számos 

eszközzel és munkerő-piaci programmal igyekszik elősegíteni. Elsősorban a Bakonyerdő Zrt-

nél, Z+D Kft-nél, valamint az Önkormányzatnál alkalmazzák őket. 

Sokan foglalkoznak a településen turizmussal. 

Zalaszántó közműellátottsága teljesnek mondható; víz, villany, gáz, csatornázottság. A 

zártkerti utak rendbetétele még nincs megoldva; hulladékszállítás megoldott. Az utak 

aszfaltosak. Bolt, gyógyszertár, posta, orvosi rendelő található a településen; azonban a napi 

rendszerességgel – a faluban értékesítő – mozgó bolt nem előnyös (nem hoz adóbevételt a 

falunak) 

A tömegközlekedés a hétvégi napokat kivéve jónak tekinthető; minden környező település és 

város könnyen és rendszeresen elérhető. A győri távolsági autóbusz (már) megáll.  

A településnek van régi falubusza, de most pályázat útján lesz új, ezzel is segítve az 

idősebbeket és a rászorulókat. 

Zalaszántón háziorvosi (felnőtt és gyermekorvos) és védőnői szolgálat is működik, 

gyógyszertár is mindennap elérhető. A járó beteg és fogorvosi ellátás Keszthelyen van.  

Prevenciós szűrőprogramokban bekapcsolódik a település, jellemzően a falunaphoz kötődnek 

ezek az alkalmak. Az IKSZT épületében véradást szoktak tartani. 
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A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam és az önkormányzat 

biztosítja. Étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítő- 

és gyermekjóléti szolgálat. Lakhatási támogatást 11-12 fő kap.  

A településen a közétkeztetés megoldott.  

Szabadidő eltöltésére a futballpályán és a kultúrház színháztermében van lehetőség.  

Közösségi színtér a könyvtár (nincs benne a megyei ellátórendszerben), IKSZT, művelődési 

ház. Rendszeresen megtartásra kerül az idősek napja, falunap, anyák napja, szüreti felvonulás, 

karácsony.  

Roma nemzetiségi önkormányzat működik a településen. Nagy problémát okoz az romák 

alacsony iskolázottsága. 

A bűnözés a településen nem jellemző, kisebb lopások vannak, zárt kertekbe, pincékbe 

betörések. Az idősek áldozattá válásnak megelőzését célzó foglalkozások és tájékoztatás 

folyamatos.  

Néhány civil szervezet működik a faluban: Darnay Kálmán Honismereti és Faluvédő Egyesület, 

Három Hegy Egyesület, Petőfi Sport Egyesület – női szakosztály lett (női foci), 

Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesület. Asszonykórus alakult a hölgyek számára.  

Óvoda működik a településen, Vindornyalakkal közösen. Bölcsőde nincs.  

Az általános iskolába közel 100 diák jár, 1 soros iskola (KLIK fenntartású). 

Az akadálymentesítés még nem mindenhol valósult meg; szükség van az orvosi rendelő 

kultúrház átalakítására.  

Fejlesztési prioritások: 

1. Akadálymentesítés megvalósítása: orvosi rendelő 

2. Zárt kerti utak rendbetétele 

3. Munkahelyteremtés, foglalkoztatás bővítése; tartós munkanélküliek számának 

csökkentése 

 

Zalaszentmárton 

 

Keszthelytől 25 km-re, nyugatra, a 

Balaton kiemelt üdülőkörzet 

legnyugatibbra vetett sarkában, nagy 

dombok közt találni ezt a kis romantikus 

üdülőfalut. A Kis-Balatontól Egeraracsa, 
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Dióskál kis falvakon át vezet az út a zsáktelepülésre.  

A település esélyegyenlőségi tervét felülvizsgálva az alábbiak véleményezhetők: 

Zalaszentmárton szintén az elöregedő települések sorába tartozik. Lakossága 64 fő.  

A közművesítés megoldott, a településnek saját szennyvíztisztító rendszere van, ami pályázat 

útján 2015 nyár elején készült el. Lakóépületeinek száma: 39 db, de ebből csak 25 lakott 

állandó jelleggel. Külföldiek által megvásárolt ingatlan: 5 db. 

Egy roma család él a településen, akikkel probléma nincs. Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

nem működik. 

A közösségi közlekedés nagyon rossz, hétköznapokon 2 járat van; hétvégén egyáltalán nincs 

buszközlekedés.  

Helyben vállalkozás nincs. Az önkormányzat közmunkásokat foglalkoztat a start 

munkaprogram keretében, 45 főt, így a munkanélküliség 0; az aktív dolgozó korú lakosság 

közül mindenki közfoglalkoztatott. Főként mezőgazdasági termeléssel (zöldség, gyümölcs, 

gyógynövény) foglalkoznak. A megtermelt terményeket értékesítik (főként szociális 

intézményeknek, kórházaknak) (burgonya, paprika, paradicsomtermesztés, zsálya, csalán, 

levendula, gyümölcsfák; méz). Zalaszentmártonban apríték készítő gép működik. 

Sikeres mezőgazdasági képzési program volt a falu lakosainak. 

A település tagja a permanens-agrikultúra mozgalomnak. Ez olyan gazdálkodást jelent, ahol a 

jövő számára kívánják megőrizni a természetet. Így lehetőség szerint kímélik a földet, a 

természet egyensúlyának fenntartását igyekszenek elősegíteni. Zalaszentmárton egy ilyen hely 

az országban. 

Iskola, Óvoda nincs. 9 gyermek él a faluban, akik Zalaapátiban járnak iskolába, és a dióskáli 

óvodába.  

A háziorvosi rendelés és védőnői szolgálat Dióskálban érhető el minden nap. Heti egy nap 2 

órában a településen is van rendelés. Mozgó gyógyszertár heti két nap, negyed óra. 

A településen mezőgazdasági mintaprogram zajlik. 

Műemlék templom nagy kincse a falunak, Szent Márton a védőszentjük.  

Forráskutak (egy ásványvíz és egy termálvíz) vannak, befektetőknek kínálnak lehetőséget. 
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 A település kevés programot tart, de az elszármazottak találkozóját, falunapot és a november 

11.-i Szent Márton napját is megünneplik fáklyás felvonulással. Könyvtár és kultúrház heti 

egy nap vannak nyitva néhány órára. 

A közbiztonságról erős polgárőr csoport, és a teljes településen kiépített, térfigyelő kamera-

rendszerünk gondoskodik. A csoport 1 hivatalos polgárőr gépkocsival és 2 motorkerékpárral,  

továbbá bevont több civil gépkocsival, napi 24 órában, szolgálatot teljesít. Munkájukat a 

Pacsai Polgárőr Egyesülettel, a Keszthelyi Városi Rendőrkapitánysággal,  

a Zala Megyei Rendőr Főkapitánysággal és a Pacsai, valamint a Zalaapáti rendőrőrssel 

összehangoltan végzik.  

A településnek naprakész honlapja van, ahol minden aktuális információ és hirdetmény 

elérhető. 

Zalaszentmárton a Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik.  

 

Fejlesztési prioritások: 

1. lakosságszám növelés 

2. Munkahelyteremtés 

 

Zalavár 

 

Zalavár település esélyegyenlőségi tervét és az 

aktuális helyzetet összevetve az alábbi tények és 

megállapítások fogalmazhatók meg: 

A települést jelenleg 917 fő lakos lakja. Az 

öregedési index évről-évre nő; több a halálozás, 

mint a születés. A nők (65+) túlsúlyban vannak a 

férfiakhoz képest, másfélszer annyian vannak.  

2008-ig a településre vándorlás, betelepülés volt 

a jellemző; azóta viszont az elvándorlás mutat 

emelkedő tendenciát. 

A mélyszegénységben élők és a romák között 

alacsony a foglalkoztatottság, magas a 

munkanélküliek aránya. 10-12%-os a 

munkanélküliség; közülük sokan tartósan 
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munkanélküliek, akiknek a harmadának 8 általános iskolai végzettsége van csak; 2/3-uknak 

pedig középfokú képzése sincs. 

Zalaváron a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat.  

Jellemzően mezőgazdasági tevékenységet folytatnak a településen. Kevés a helyi vállalkozó 

és vállalkozás.  

Kevés munkalehetőség, romáknak a közmunkaprogramban van lehetőségük elhelyezkedni. 

Az elmúlt években 14-26 fő dolgozott a programban, most 8 fő áll alkalmazásban.  

A településen 411 lakás található, melyből 2 db bérlakás. Az önkormányzatnak szociális 

lakásállománya nincs.  

Zalavár közműellátottsága jónak mondható; víz, villany, gáz, csatornázottság, 

hulladékszállítás megoldott. Az utak aszfaltosak. 

A tömegközlekedés a hétvégi napokat kivéve jónak tekinthető; minden környező település és 

város könnyen és rendszeresen elérhető. 

A település kitörési pontjának tekinti az 5 km távolságra fekvő repülőteret. 2012 márciusától a 

Hévíz város önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló Hévíz-Balaton Airport Kft. 

üzemeltette 2014 októberéig, amikor SGH Aviation Hungary Kft 49%-os tulajdonrészt 

vásárolt. A fennmaradó rész 49%-a továbbra is a hévízi önkormányzat tulajdonában maradt, 

míg 2% Zalavár önkormányzatának tulajdonába került.  

Zalaváron vegyes parxisú háziorvos működik, heti 4 alkalommal elérhető a szolgáltatás, nála 

kézigyógyszertár elérhető. Gyermekorvos nem található a településen; a keszthelyi kórházból 

kéthavonta egy gyermekorvos tart tanácsadást. A járóbeteg és fogorvosi ellátás a környező 

településeken érhető el. (Sármellék, Zalaszentgrót) 

Prevenciós szűrőprogramokban bekapcsolódik a település, mammográfiás és egyéb 

szűrésekre viszik a lakosságot szervezett busz által. 

A településen a közétkeztetés megoldott, 4 fő közalkalmazottal működve 135 főre főznek. 

Szociális alapon 35 fő kap étkezést. 

Szabadidő eltöltésére a futballpályán és a kultúrház színháztermében van lehetőség.  

A településen 1 fő családgondozó és szociális gondozó dolgozik. Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben kb. 40 fő részesül. Veszélyezett gyermekek száma egyre nő. 

Évente egy alkalommal közmeghallgatást tart az önkormányzat. A település híreit a Zalavári 

hírmondó c. újságban teszik közzé. 

Közösségi színtér a könyvtár, klubterem, kultúrház. Rendszeresen megtartásra kerül az idősek 

napja és a falunap.  

Roma nemzetiségi önkormányzat működik a településen. Nagy problémát okoz az romák 

alacsony iskolázottsága; a bűnözésük évről évre nő. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/2012
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9v%C3%ADz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zalav%C3%A1r
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Néhány civil szervezet működik a faluban (Zalavárért Közalapítvány). 

A Zalavári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület felélesztésére és újjászervezésére nagy 

szüksége volna a falunak. 

A védőnői ellátás biztosított, jelenleg 0-7 éves 59 fő, 7 éves kor felett 76 fő gyermek. 

Óvoda működik a településen, jelenleg két csoporttal és 34 kisgyermekkel, 3 óvónővel, 2 fő 

dajkával. Novemberben tartják az egészséghetet az intézményben. Bölcsőde nincs. 

Az általános iskolába 76 diák jár, 5 tanító és 6 tanár, 1 gyógypedagógus, valamint iskolaorvos 

is megtalálható. Az iskola egészségterv alapján működik; nagy hangsúlyt fektetnek a 

prevenciós programokra.  

A kevés gyermekszám ellenére a kicsi gyermekek elhelyezése probléma, bölcsődére lenne 

szükség.  

Az idősek (nyugdíjasok) száma 300+ fő. 171 fő nő, 130fő férfi. Házi segítségnyújtás, házi 

segítségnyújtás, étkezés biztosítása igény szerint működik. Az idősek napját minden évben az 

Önkormányzat szervezi. Szükség lenne a szociális alapszolgáltatások fejlesztésére és az 

idősek klubjának létrehozására. 

A házi orvosi szolgálat elérhető a településen; vérvételre és laborvizsgálatra havonta egyszer 

van helyben lehetőség. 24 órás EKG és vérnyomásmérésre van lehetőség. 

Fogyatékkal élőt az önkormányzat nem foglalkoztat. Az iskolában egy fő rehabos dolgozik. 

Az akadálymentesítés még nem mindenhol valósult meg; szükség van az önkormányzati 

épület és a kultúrház átalakítására.  

Munkahelyek létrehozása, foglalkoztatás növelése, tartós munkanélküliek számának 

csökkentése: folyamatban 

Gyermeklétszám növelő kezdeményezések: új betelepülőkben látják a lehetőséget. 

Bölcsőde kialakítása: a kevés gyermekszám miatt nem lesz megvalósítva. 

Szociális alapszolgáltatások bővítése folyamatban van. 

Akadálymentesítés: pályázati kiírásra várnak. 

Fejlesztési prioritások: 

1. Szociális alapszolgáltatások bővítése; idősek klubjának létrehozása. 

2. Foglalkoztatás bővítése; tartós munkanélküliek számának csökkentése. 

3. Gyermeklétszám növelése. 

4. Akadálymentesítés megvalósítása: az önerő rendelkezésre áll; pályázati kiírásra 

várnak.  
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3. A projekt megvalósítása során feltárt területek, jó 

gyakorlatok 
 

A romák helyzete a Keszthelyi Járásban - felzárkóztatási lehetőségek és 

kitörési pontok (Workshop, 2015. augusztus 7., Zalaszántó) 

 

Minden harmadik ember (kb. 3 millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, 

közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a 

gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége, mintegy 5-

600 ezren (összlétszámuk a becslések alapján kb. 750 ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz 

tartozik. Ezért Magyarországon a romák felzárkóztatását megcélzó politikát nem lehet 

elválasztani a szegénység elleni általános küzdelemtől, a társadalmi és a gazdasági 

versenyképesség javításától. Ugyanakkor a romák etnikai csoportjára külön figyelmet kell 

fordítanunk, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, hogy a szegények között is ők a 

legszegényebbek, és eddig őket érték el legkevésbé a felzárkóztató programok. A „kifejezett, 

de nem kizárólagos” célzás uniós alapelvének megfelelően a roma népesség bevonásához 

szükség van speciális eszközökre és megközelítésre. A Kormány programjának „A cigányság 

körülményeinek javítása, társadalmi beilleszkedésének elősegítése” című fejezetében célként 

határozta meg, hogy a cigányság1 problémáit nemzeti ügyként, s nem pusztán 

szegénypolitikaként kezeli. Ennek érdekében – igazodva a Nemzeti Roma Stratégiák 2020-ig 

tartó Uniós keretrendszeréhez – a Kormány célja 10 éves időtávlatban meghatározni a 

szegénységben élők, köztük a romák társadalmi és munkaerő-piaci integrációja középtávú 

kihívásait, céljait és a szükséges beavatkozási irányokat.  

Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a 

megváltozott munkaképességűek, a kistelepüléseken, hátrányos térségekben élők, és a romák. 

A munkaerő-piacra jutás fő akadályai: a regionálisan egyenlőtlen munkahelykínálat, 

rugalmatlan munkaerőpiac, alacsony iskolázottság, tartós munkanélküli létből fakadó 

motiváltsági problémák, gyermekek, egyéb gondozásra szoruló hozzátartozók gondozási 

szolgáltatásainak hiánya.  

A romák több mint 60%-a vidéken, falusias környezetben, többnyire szegregátumokban, igen 

rossz lakáskörülmények között él.  

A cigány népesség foglalkoztatási rátája egyes kutatások szerint alig éri el a 20%-ot. A roma 

nők10 százalékos foglalkoztatási aránya különösen aggasztó. Ehhez kapcsolódik a rendkívül 

rossz egészségi állapot (a romák átlagosan 10 évvel korábban halnak meg, mint a nem-

romák), alacsony iskolázottság (alig 20% jut el az érettségiig), telepszerű, komfort nélküli 

lakókörnyezet. Ezeken a területeken a bűnözés és etnikai hátterű konfliktusok erőteljesen 

jelen vannak. 

 

Zalaszántón a roma lakosság 10% körüli (kb. 90 fő roma, közülük 30 fő, akinek a szülei is 

azok). A településre jellemző, hogy kevés a munkahely és azokban is egyre nehezebb 

elhelyezkedni. A helyi romák alacsony végzettségűek – jellemzően általános iskola – ami még 
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nehezebbé teszi az elhelyezkedést. A romák 70%-a az egyetlen helyi nagyobb holland 

mezőgazdasági vállalkozás, az Almakúti Bt. almáskertjében dolgozik.  

A településen az iskolába és az óvodában kissé el vannak nyomva a roma gyerekek – romák 

véleménye szerint – de rasszizmus nincs. 

A cigány rasszok között nagyobb az ellentét, mint a magyarokkal. 

Az alacsony iskolai végzettség, iskolázatlanság a mélyszegénységben élők és a roma lakosság 

körében jellemző, elsősorban a családi minta átvétele, támogatottság hiánya miatt. Az 

általános iskolai végzettséggel nem rendelkező nők aránya közel 15 %-kal magasabb a 

férfiakéhoz képest. 

Zalaszántó Önkormányzata a lehetőségeihez mérten, a Keszthelyi Járási Hivatal Járási 

Munkaügyi Központtal közreműködve igyekszik minél több munkanélkülit alkalmazni a 

közfoglalkoztatás keretein belül. A cigány származású munkanélküliek elhelyezkedési 

esélyeinek és foglalkoztatásának növelését a munkaügyi központ számos eszközzel és 

munkerő-piaci programmal igyekszik elősegíteni. Elsősorban a Bakonyerdő Zrt-nél, Z+D Kft-

nél, valamint az Önkormányzatnál alkalmazzák őket. 

 

 „Házmester program” bemutatása 

 

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye egy határon átnyúló 

pályázatban, a „Hausmeister” – Házmester program megvalósításával vett részt. 

A program kísérleti jellegű, vagyis egy olyan szolgáltatás, amelynek még nincsen 

hagyománya, módszertana, sem a hazai szociális szolgáltatások között, sem Keszthely 

városában, illetve a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társuláshoz tartozó 16 

település, vonatkozásában sem. Egy olyan kiegészítő szolgáltatás, a már működő házi 

segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás mellett, amely megkönnyíti az idős 

emberek, nehéz helyzetben élő családok életét. A program célcsoportja a Keszthely és 

Környéke Kistérséghez tartozó 16 településen - Balatongyörök, Bókaháza, Esztergályhorváti, 

Gétye, Gyenesdiás, Karmacs, Keszthely, Szentgyörgyvár, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, 

Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalaszántó, Zalavár - élő, elsősorban a házi 

segítségnyújtást, étkeztetést, családsegítő szolgáltatást igénybevevő, szociálisan rászoruló 

idős háztartások, gyermekes családok. A problémák, amelyekre a szolgáltatás megoldást 

nyújthat, az, hogy nagyon sok háztartásban gondot jelent a kisebb háztartási gépek 

megjavítása, villany, víz szerelések elvégzése, egyéb munkák elvégzése, mert nincs olyan 

családtag, aki megcsinálná, a piaci alapon működő javító szolgálatok nem megbízhatóak, 

drágán dolgoznak vagy éppen a településen nincs olyan szakember, aki vállalná. A program 

célja az, hogy ezeknek a feladatoknak az elvégzésével, hozzájáruljunk a háztartások 

fenntartásához, az életminőség javításához. A Házmester - karbantartó, Dudás László 

mechanikai műszerész végzettségű, aki az Egyesített Szociális Intézmény főállású 

munkatársa, a következő feladatokat látja el: víz és villanyszerelés, háztartási gépjavítás, 

lakatosmunkák, asztalos munkák elvégzése, illetve ha a helyszínen nem javítható, 

szakszervizbe, műhelybe való elszállítása. Segítségnyújtás a kisebb házkörüli munkák 

elvégzésében. Munkáját hétfőtől péntekig, naponta ½ 8-tól délután 16 óráig látja el. 
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Az igénybevevők részére, térítésmentes a kiszállás és a javítás, csak az anyagköltséget kell 

fizetni. 2013. július 1 óta több mint 500 javítást végzett el, amellyel ez a szolgáltatás nagyon 

népszerű lett mind Keszthelyen, mind a környékbeli településeken. 

Folyamat leírás: 

 Diszpécser (ESZI munkatársa)  munkafelvétel (telefon, levél, sms, email, személyes) 

Munkafelvételi lapok kitöltése  Házmester tájékoztatása Munka tervezés  Helyszínre 

érkezés  Munka elvégzése  A munka elvégzésének igazolása, az igénylő részéről  

Eredmények: 

• a már működő segítő szolgáltatások bővítése 

• a célcsoport problémáinak mélyebb ismerete 

• a szociális háló erősítése 

• generációk együttműködése, a társadalmi szolidaritás erősítése  

• az idősek otthonmaradásának támogatása, az önállóság fenntartása 

A program pályázati finanszírozása 2014. december 31 nappal lezárul, de az intézmény 

vállalta, hogy még 3 évig működteti a programot. Tervünk a program, egyéb pályázati forrás 

bevonásával hálózattá fejlesztése, vagyis több karbantartó munkatárs alkalmazása, és 

kiterjesztése több Zala megyei településre. 

 

Zala Megyei Esélyteremtési Ház 

 

Bognárné Bengő Hajnalka power pointos bemutatóval ismertette az intézményt. A Család, 

Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata: 

19 megyei és egy fővárosi esélyteremtési irodából épül fel. 2012 januárjától a Zala Megyei 

Esélyteremtési Iroda székhelye: Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. 

A hálózat célcsoportjai a hátrányos megkülönböztetést vagy diszkriminációt elszenvedett, 

vagy azzal fenyegetett nők, fogyatékossággal élők, romák, gyerekek, idősek, hátrányos 

helyzetű térségek lakosai, valamint az ezen célcsoportok érdekvédelmét vállaló, vagy 

részükre szolgáltatást nyújtó szervezetek. Kiemelt feladatunknak tekintjük az 

esélyegyenlőséggel, ezen belül pedig a célcsoportjainkkal kapcsolatos társadalmi 

szemléletformálást.  

Esélyteremtési Ház feladatai: 

 Társadalmi szemléletformáló programok megvalósítása 

 Konkrét célcsoportokat érintő szakmai programok megvalósítása 

 Szakmai munkacsoportok működtetése 

 A családi élet népszerűsítése, értékek közvetítése 

 Az Esélyteremtési Ház népszerűsítése 

 Önkéntesség kultúrájának terjesztése  

 Egyenlő Bánásmód Hatósággal való együttműködés 



    

Területi együttműködéseket segítő esélyegyenlőségi programok a Keszthelyi járásban  

 ÁROP-1.A.3-2014-2014-0080 

76 

 

Programok: 

 Kattints nagyi, szörfölj papi! - Számítógépes képzés időseknek 

 Angol és német nyelvű klub kisgyermekes édesanyáknak 

 Szó-váltás Médiaprogram - Fiatalokkal az esélyegyenlőségről 

 Szakmai munkacsoportok működtetése: Fogyatékos ügyi - esélyegyenlőségi - szakmai 

fórum  

Együttműködésben: 

- Egyszülős Családokért Zalai Krízisközpont Alapítvány  

- Nagycsaládos Egyesület 

- Zalaegerszegi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 

- SINOSZ 

- Vakok és Gyengénlátók Zala megyei Egyesülete 

- Vakok Állami Intézete 

- Autista Sérültekért Zalában Alapítvány 

- Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete 

- „Korán érkeztem” Közhasznú Egyesület 

- Göcsej Kutya Klub 

- ZVDÖK 

- Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

- EBH 

… 

 Esélyegyenlőségi Nap: Esélyt a mindennapoknak! 

 Tolerancia Nap  

 ÖNKÉNTES PROGRAM DECEMBER - Esélyt az időseknek 

 ÖNKÉNTES PROGRAM MÁRCIUS - Egy hét önkéntesség 

 

Családi Élet népszerűsítése a családi élet értékeinek közvetítése 

- Születés Hete - a családdá válás ünnepe 

• 2015-ben 13 alkalommal kerül megrendezésre a Születés Hete fesztivál országos 

szakmai, kulturális és tájékoztató rendezvénysorozat. 

• 4 alkalommal kapcsolódott Zalaegerszegi helyszínnel a Zalai Civil Életért KHE és az 

Esélyteremtési Ház 

• A közel egy héten át tartó rendezvény egyértelmű célja volt, hogy a családi élet 

örömeit és szépségeit népszerűsítse a városlakók körében. 

• A rendezvénysorozat másik fő célja, hogy a látogatók minél szélesebb körben 

jussanak hiteles információkhoz a párkapcsolat, szexualitás, családtervezés, anyává-

apává válás, várandósság, szülés-születés, szoptatás/táplálás, csecsemőgondozás, 

hordozás, női szerepek megélése, gyermekvállalás és karrier egyeztetése, anya-apa 

szerepek a családban, konfliktusok megoldása témakörökben.  

• 6 napon 

• 10 helyszínen 

• Több, mint 40 programmal 

- Esély Órák 

- Interaktív  Érzékenyítő  órák  
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Célja: érzékenyítő programok megvalósításával, társadalmi szemléletformálás, 

empátia, tolerancia kialakítása, megértés megalapozása  

témánként több hátrányos helyzetű csoporttal ismerkedhetnek meg a fiatalok interaktív 

foglalkozások keretében  

Témák: 

- siketek és nagyothallók–jelnyelv tolmáccsal  

- látássérült – segítő kutyával vagy - pedagógiai koordinátorral 

- mozgáskorlátozott (esetenként segítő kutyával) 

- autizmussal élés  

- tolerancia (szubkultúrák, előítéletek, diszkrimináció)  

 

Küldetés: 

- A fiatalok érzékenyítésén keresztül, az egész társadalomra kiható nemzedék 

nevelése,  

- melynek alapvető kompetenciái között a fogyatékossággal szembeni empátia, a 

tevékeny segíteni akarás, és az egyenlő bánásmód képessége is szerepel.  

Visszacsatolás: 

- A pedagógusok visszajelzései alapján bátran mondhatjuk, hogy a tényszerű 

tantárgyak, a készség és képesség fejlesztés mellett; az élhetőbb társadalomba 

nevelés ezen formáinak is létjogosultsága van.  

Prioritások meghatározása: 

- Esélyórák  

- Szakmai együttműködések szélesítése 

- Sikeres programok folytatása  

Új tervek: Családügyi programok kiszélesítése 

 

 

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium 

A Szociális Missziótársulat keszthelyi iskolájában nehéz helyzetű fiatalok számára 

biztosítanak oktatást, az angolóráktól a filmszakkörig.  

Az iskola fenntartója a budapesti székhelyű Szociális Missziótársulat, amelyet Farkas Edit 

alapított 1908-ban. Az alapítás célja egyrészt a szociális munka megteremtése, másrészt a jó 

magaviseletű, szerény képességű gyermekek felkarolása, a keresztény értékek átörökítése 

volt. Az elmúlt száz évben a sok megpróbáltatás ellenére is - szerzetesnővérek kitartó 

munkájának köszönhetően - a társulat fejlődött, szellemisége törhetetlenül fennmaradt. 

Jelenleg több intézmény fenntartója, amelyek között ott szerepel a Farkas Edit Római 

Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium. 

Az iskola célja a megbízhatóságra nevelés és az erkölcsi értékrend kialakítása. A 

kollégiumban családias légkör uralkodik. Kiscsoportos oktatásban történik minden 

szakképzés. Az iskola fontosnak tartja kialakítani tanulóinkban, hogy egymást segítsék, hogy 

szociális érzékenységgel bírjanak az idősek és az elesettek iránt. A családanyai 

szerepvállalására, az emberi kapcsolatteremtésre készítik fel gyakorlati tantárgyainkon 
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keresztül a diákokat. A szakképzésben nagy hangsúlyt fektetnek a háziasszonyi teendők aktív 

begyakorlására. A panziós falusi vendéglátó szakképzésben gyakorlatot szerezhetnek tanulók 

a főzés, befőzés, takarítás, kertgondozás, ház körüli teendők és az állatgondozás teendőiben. 

Szociális gondozó képzésben hasznos ismereteket és gyakorlatot sajátíthatnak el a 

betegápolás, ellátás és gondozás világában. 

A Keszthelyi Felzárkóztató Kerekasztalon a Farkas Edit Szakképző Iskola igazgatónője, Kiss 

Katalin mutatta be az intézményt és a róluk készült 5 részes dokumentumfilm rövidített 

összefoglalóját, ahol nehéz helyzetű fiatalokkal foglalkoznak, közösséget építenek 

cigányokból és nem cigányokból. Kiss Katalin igazgató szerint a diákjaik közül sokan 

fájdalmasan gyorsan váltak felnőtté és embertelen dolgokon mentek keresztül, például az 

egyik állami gondozott gyerek az első nevelőszüleinél „kutyatányérból kapott enni, nem az 

asztalhoz ültették”. 

Modellértékű közösségépítés a keszthelyi Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskolában 

Romba dőlt családokról, elszegényedő falvakról, a kábítószer csábításáról egyre több 

fiatalnak van személyes tapasztalata. A dokumentumfilm-sorozat azt mutatja be, hogyan 

segítenek egy kisvárosi szakiskola tanárai azokon a kamaszokon, akik életkori nehézségeiken 

túl hátrányos szociális helyzetükkel is küzdenek. 

„Mindig megtalálták ezt az iskolát a hátrányos helyzetű gyerekek" – mondja Kiss Katalin, a 

Szociális Missziótársulat által fenntartott Farkas Edit-szakiskola igazgatója a Missziós terület 

című dokumentumfilmben. A biztos családi háttér hiánya miatt idejekorán felnőtté váló 

gyerekekért a keszthelyi intézmény munkatársai különleges erőfeszítéseket tesznek. Amellett, 

hogy oktatják a szociális gondozó és ápoló, valamint a panziós falusi vendéglátás szakon 

tanuló diákokat, a gyerekek lelki életére is odafigyelnek. Minden diák élhet a mentorprogram, 

vagyis a tanárokkal való rendszeres konzultáció lehetőségével, és a közösségépítésre is nagy 

hangsúlyt helyeznek.  

Zöldy Pál hitoktató vezetésével a diákok önkéntes alapon vehetnek részt olyan hétvégi 

táborokban, ahol a sümegi Capári Lovasiskolában lovaglás, íjászkodás, kenyérsütés mellett 

oszthatják meg társaikkal gondolataikat, nehézségeiket. A bizalmas közlésekhez megfelelő 

légkört a hitoktató személyes kisugárzásán túl a közösen meghallgatott és kibeszélt mesék 

teremtik meg. Egy-egy mese feldolgozása közben a gyerekek a történetre támaszkodva – akár 

mögé bújva – mondhatják ki, milyen terhekkel, sebekkel küzdenek a mindennapokban. A 

dokumentumfilmben is látható „Szarvasok" diákcsoport sümegi táborozása is azt mutatja: e 

rendhagyó, ugyanakkor nagyon is hagyományosnak tekinthető nevelési módszer jól működik. 

„Az iskolánk olyan, mint egy kísérleti központ, ahol felajánlunk a gyerekeknek egy 

keresztény életvezetési módot. Hogy ezzel az ajánlattal élnek-e, az már az ő döntésük" – teszi 

hozzá az igazgatónő. A rendhagyó mindebben az, hogy a diákok láthatóan szívesen döntenek 

e lehetőség mellett. 
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A keszthelyi Magyar Máltai szeretetszolgálat - Gondviselés Háza - 

Fogyatékkal Élők Napközi Otthona  

 

Klaczné Tar Ibolya intézményvezető asszony bemutatta a Gondviselés Házát és prezentációt 

tartott az intézmény életéről. 

A Gondviselés Háza 2008. május 2-án kezdte meg működését Keszthelyen. Intézményükben 

nappali elhelyezést biztosítanak 35 fő enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékos, 

mozgássérült, halmozottan sérült gyermek, fiatal és felnőtt számára, akik az intézményes 

oktatásból, ellátásból kikerültek.  

  

Céljaik, hogy biztosítsák a korszerű fizikai, egészségügyi és mentális ellátást. Az intézmény 

integrációs elvek alapján működik, a gondozottak részére egyénre szabott fejlesztést, 

segítséget, kísérést biztosítanak. Az ellátásban részesülő fogyatékos fiataloknak a napköziben 

a biztonság és az otthonosság érzése mellett növekedhetnek képességeik és önállóságuk. 

A napközi otthonban folyó életet elsődlegesen a sérült fiatalok egyéni szükségletei határozzák 

meg.  

A személyre szabott gondozási, szolgáltatási tervvel segítik az egyént, tehermentesítik a 

családot, a tágabb értelemben vett környezetre való pozitív hatással elősegítik a fogyatékkal 

élő emberek társadalmi befogadását - a szociális szolgáltatáson túl, szociális foglalkoztatást 

biztosítják.  

Fiatalok többsége gondozási tevékenységeit maga végzi, gondozója irányításával és 

ellenőrzése mellett, amit a mentálhigiéniás foglalkozások készítettek elő. 

 

Munkarehabilitáció: 

 

Célja: Az ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek 

munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése, továbbá a fejlesztő felkészítő 

foglalkozásra való felkészítés.  

 

Fejlesztő felkészítés: 

Célja: az ellátott személy számára a munkafolyamatok betanítása és foglalkoztatása révén az 

önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátott 

felkészítése védett munka keretében, illetve a nyílt munkaerőpiacon történő önálló 

munkavégzésre. 

 

Terápiák, foglalkozások: Konduktív pedagógiai foglalkozás, gyógytorna, komplex 

foglalkozások. 

 
 

Kolping Támogató Szolgálat Keszthely 

 

A névadó Adolf Kolping, 1813-1865-ig élt Kölni plébános, a Kolping mozgalom 

megszervezője, a Kölni segédegylet megalapítója. 1991. október 21-én II. János Pál Pápa 
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boldoggá avatta. A Kolping családok mottója: "A világ elképzelhető legnagyobb kincse, 

amire az ember beleszületve rátalál, ahol utolsó búcsúra nyújtja kezét: az a család. Még akkor 

is az, ha valaki nem ismeri föl ennek valódi értékét." (Adolf Kolping)  

2005. január 1-jével országszerte megalakultak a Kolping Támogató Szolgálatok az alábbi 

településeken: Zalaegerszeg, Lenti, Letenye, Gyula, Érsekvadkert, Pécs, Siklós, Szigetvár, 

Kaposvár, Budapest 3 helyen, Hosszúpályi, Sárvár, Zalaszentgrót, Keszthely, Miskolc 

(megszűnt), Szekszárd.  

2007. szeptember 1-jével új független szervezet alakult a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia közvetlen felügyelete alatt: Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó 

Szervezet (KOSZISZ). Jelenleg 20 szociális intézmény, és 13 oktatási intézmény tartozik a 

fenntartása alá. 2014. február 17-e óta a Magyar Katolikus Egyház belső jogi személye.  

KOSZISZ vezetői: Juhász Imre atya juimre@gmail.com, Dombainé Arany Veronika Szociális 

ágazati referens arany.vera@koszisz.hu, Ludnik Ferenc Gazdasági vezető 

ludnik.ferenc@koszisz.hu 

Kolping Támogató Szolgálat Keszthely: 2005-2008-ig normatív finanszírozás Dallos Rita 

Bernadett a Szolgálatvezető, ellátási szerződést kötött Keszthely városával mely napjainkban 

is él. 2008-2015-ig 1 év normatív majd pályázati finanszírozás P. Németh Mónika a 

Szolgálatvezető, együttműködés a Regens Wagnerrel. 

Regens Wagner: A REGENS WAGNER Közhasznú Alapítványt 2000 júniusában a 

Bajorországban 1847 óta fogyatékkal élők szolgálatában működő "Regens-Wagner-Stiftung 

mit Sitz in Dillingen a.d. Donau" (www.regens-wagner.de) hozta létre. 

Bentlakásos intézmény, nappali foglalkoztató, szociális foglalkoztató, és akkreditált 

munkavégzés.  

Jelenleg 10 napi bejáró, és két bent élő ellátott szállítását végezzük. Ahogy fejlődik az 

akkreditált foglalkoztatás lesz lehetőség megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkoztatására.  Légkondicionált termekben iparművészeti termékeket készítenek, illetve 

ipari megrendelésre végeznek munkát. 

Mindennapi munka a Támogató Szolgálatnál 

- Személyi segítés- személykörüli speciális gondozás, higiéné megteremtése, 

egészségügyi feladatok ellátása 

- Szállító szolgálat-8+1 es akadálymentesített gépkocsival.  

- Szociális és egészségügyi tanácsadás, ügyintézés, jogi segítségnyújtás közvetítése az 

EBH közreműködésével. 

Évek óta megállapodásunk van a Látássérültek Keszthelyi Kistérségi Csoportjával, 

otthonvégezhető munkát házhoz szállításában. Havi rendszerességgel szállítjuk házhoz és 

mailto:juimre@gmail.com
mailto:arany.vera@koszisz.hu
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vissza a munkát. (dossziéhajtogatás, stb.). 2015. szeptembertől átképzés veszi kezdetét a Civil 

Házban. 

Egyéb tevékenységek: 

• Kezdetben önállóan majd az ÉFOÉSZ-al együttműködve szabadtéri piknik minden 

nyáron 

• Karácsonyi ünnepség, szintén az ÉFOÉSZ-al karöltve 

• Adománygyűjtés (Kolontár, Gyermekjóléti Szolgálat részére továbbítás) 

Személyi feltételek: 

2 fő Személyi segítő, mindkét dolgozónk középfokú ápolónői végzettséggel, és több évnyi 

kórházi, szakmai tapasztalattal. 1 fő Gépkocsivezető páv 1-es jogosítvánnyal és mesterszintű 

gépkocsi szerelői képesítéssel. 1 fő Szolgálatvezető általános szociális munkás diplomával, és 

szociális szakvizsgával fogyatékosság tan témakörben.  

 

ÉFOÉSZ Zala Megyei Közhasznú Egyesület  

 

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOESZ) 

Zala megye területén lévő értelmi fogyatékos emberek és családjaik társadalmi hátrányainak 

kiegyenlítése, érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete, emberi és állampolgári jogaik, 

társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk, rehabilitációjuk biztosítása és 

esélyegyenlőségük megvalósítását tartja fő feladatának. Elősegítik az értelmi fogyatékos 

emberek öntevékenységének, önrendelkezésének lehetőségeit, az önmagukért érzett felelősség 

egyidejű kialakításával. Munkahelyteremtő és bevételt eredményező gazdasági tevékenység 

folytatnak. 2008-ban Keszthelyen volt az alakuló közgyűlése a megyei szervezetnek.  

Tevékenységek: önérvényesítő csoportok, táborok, kirándulások, szabadidős rendezvények. 

Információt nyújtanak: 

 A támogatott döntéshozatalról, 

 Önérvényesítő csoportjaink működéséről, 

 Közösségi programjainkról, 

 Göllesz Viktor Ösztöndíj igényléséről, 

 Szociális és Gyógypedagógiai tanácsadás havonta kétszer,  

 Jogi segítségnyújtás HAVI egy alkalommal,   

 Képzések szervezése valamint a központi ÉFOÉSZ képzéseihez való hozzájutásban 

segítségnyújtás.  

 Nyári tábor és kirándulásszervezés 

 Önsegítő szülőcsoport szervezése 
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 Keszthelyi Egészségfejlesztési Iroda  

 

Az iroda azzal a céllal jött létre, hogy életmódváltó programok segítségével megelőzze az 

elhízást, a dohányzással és az alkoholfogyasztással kapcsolatos problémákat vagy éppen a 2-

es típusú cukorbetegséget. Fontos figyelmet kap a népbetegségnek számító depresszió 

megelőzése, valamint a lakosság aktív életmóddal való megismertetése is. 

Az egészségfejlesztési iroda és a háziorvosok, akik ajánlják az új lehetőséget és a 

programokat a pácienseknek. Akinek például a háziorvos azt tanácsolta, fogyjon le, az 

egészségfejlesztési iroda nyújt további segítséget életmód-tanácsadással, dietetikusok 

közreműködésével. Minden új belépővel kitöltetnek egy kérdőívet, arra kíváncsiak, mennyire 

figyel az egyén az egészségére. Ezután testösszetétel-elemzést végeznek, a magasság és a 

testtömeg ismeretében meghatározzák a testtömegindexet, megnézik a zsír és az izom tömegét 

és arányát, képet kapnak a szervezet fehérje- és ásványianyag-összetételéről is. Az iroda 

szolgáltatásainak igénybevételéhez nem kell beutaló, és minden szolgáltatás ingyenes. Fő cél 

a prevenció, a nem fertőző krónikus betegségek megelőzése.  

Keszthelyen és környékén a születéskori várható élettartam férfiaknál 68, 8 év, nőknél 77,4 

év. Fő haláloki csoport a daganatos halálozás, keringési betegségek, emésztőrendszeri 

megbetegedések, így rendkívül indokolt az iroda működése.  

Ingyenes programok: állapotfelmérés, egyéni gyógytorna, gerinciskola, gerinctorna, 

testépítés, spinning, úszás, dietetkai tanácsadás, alakformáló torna, Bemer-kezelés, futópad 

használat, jóga. Egészségnapokat tartanak rendszeresen a városban, állapotfelmérés, vércukor 

és koleszterinmérés, dietetikai tanácsadás, szájüregi daganat szűrése. 2015 őszétől 

mentálhigiénés tanácsadás is elérhető. Eddig 6700 ember vett részt a programokon. 

 

Szemfüles Egyesület a Gyermekekért bemutatása (sérült gyermekek 

fejlesztése) 

 

Vaszily-Hegedüs Andrea – Szemfüles Egyesület a Gyermekekért elnöke bemutatta az egyesület 

tevékenységét. 

Az egyesület célja a különböző fejlődési zavarokkal, problémákkal küzdő gyermekek és 

felnőttek fejlődésének, fejlesztésének támogatása, sikeres társadalmi integrációjuk elősegítése  

Motiváló okok: 

- Komplex terápiás lehetőség biztosítása  

- Az állam által finanszírozott ellátás hiányosságai (óraszám, terápiák hiánya, korai 

fejlesztés) 

- Növekvő szülői igények 
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Az Egyesület céljai: 

 a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral, 

nehézséggel (BTM) küzdő gyermekek és felnőttek, 

 a különböző fejlődési eltérésekkel, nehézségekkel küzdő gyermekek és felnőttek 

fejlődésének, fejlesztésének elősegítése, társadalmi integrációjuk támogatása 

 a figyelem felhívása az együttjátszás és a fejlesztő játékok szerepére a gyermekek és 

családok életében, ennek érdekében játszóházak szervezése.  

 az ép és a sérült gyermekek és fiatalok számára közös programokban való részvétel 

biztosítása, így a másság elfogadásának elősegítése  

 tehetséggondozás 

 idegen nyelvi kompetencia erősítése 

Tevékenységek 

 Előadások, továbbképzések, konferenciák szervezése 

 Ingyenes szűrések, tanácsadás 

 Logopédiai nyílt nap szervezése 

 Babahordozó klub és hordozási tanácsadás 

 Játszóházak 

 Hallgatói gyakorlat – logopédia szak 

A terápiás rendszer felépítése 
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 Gyógytorna 

 Logopédia 

 Szenzomotoros terápiák – mozgásfejlesztés 

 Gyógypedagógia: 

 - Kognitív fejlesztés 

 - Bazális stimuláció 

 - Alternatív és augmentatív kommunikáció 

 Fejlesztő pedagógia 

 - Iskolára felkészítés 

 - Sindelar kognitív terápia 

 - Olvasási zavarok terápiája 

 - Írási, helyesírási zavarok terápiája 

 - Számolási zavarok terápiája 

 - Tanulási technikák fejlesztése, tanulásmódszertan 

 - Korrepetálás 

 Tanulás könnyítő program – TKP 

 Nyelvoktatás – angol / német 

 iskolásoknak 

 Óvodáscsoportok 

 diszlexiásoknak is! 

 "Hans Hase" program 

 korrepetálás 

 nyelvvizsgára felkészítés 

 Pszichológia 

 - Tanácsadás, segítő beszélgetés 

 - Pszicho-diagnosztika 

 - Integratív Gyermekterápia 

 - Gyermekrajz KIP / Felnőtt KIP 
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 - Relaxációs technikák 

 - Játékterápia, Világjáték 

 - Szülőkonzultáció, nevelési tanácsadás 

 - Krízisintervenció 

 - NLP kezelések 

 

 

Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete keszthelyi csoport bemutatása 

 

Egyesület 1980-ban alakult, a keszthelyi csoport pedig 1981. évben. Szolgáltatások: A csoport 

munkáját Keszthely és térsége területén végzi. 2014. évtől tagdíjfizetés ellenében a 

megváltozott munkaképességűek és az egyéb fogyatékossággal élők is kapcsolódhatnak a 

csoport tagjaihoz. Ezt az Alapszabály módosítása teszi lehetővé. Tájékoztatunk, 

felvilágosítunk. Napi kapcsolatban vagyunk az önkormányzatok szociális osztályaival, a 

Járási Hivatallal, a Kormányhivatallal és a Hévízen működő Kormányablakkal is. Házi 

orvosok (gyermek, felnőtt), védőnők, az egészségügyben dolgozókkal is szoros kapcsolatot 

kell ápolni. A tagjaink sorában kisgyermekek és a legidősebbek en keresztül minden 
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korosztály képviselteti magát. Nem csak a tagok érdekképviseletét látjuk el, hanem mindenki 

számára nyitottak vagyunk. Problémáikkal bátran fordulhatnak és fordulnak is hozzánk. 

Finanszírozás: 

Az egyesület államilag is finanszírozott, a MEOSZ (Mozgássérültek Egyesületeinek Országos 

Szövetsége) által. Tagdíjfizetési kötelezettség van, amelynek jelenleg évi 1.500,-Ft a díja. A 

csoportok a taglétszámuk alapján kapnak támogatást. Ez a mi esetünkben 48.000,-Ft / év. 

Taglétszámunk – a tagdíjfizetők arányában 2013. évben-260 fő. Munkatársi létszám: 

A csoportot választott tisztségviselő vezeti társadalmi munkában. A telefon használatához kap 

költségtérítést. (A megyei egyesületben 4 fő főállású alkalmazott dolgozik a 

megyeszékhelyen, Zalaegerszegen működő belvárosi irodában.) Problémák, a szakmai 

munkát nehezítő körülmények: Évről évre nőnek a problémák, gondok. Legtöbben 

segélyekért fordulnak hozzánk és munkahelyhez való jutásban kérnek segítséget. Legfőbb 

probléma a kisjövedelem, a megélhetési gondok. Az államnak még nagyobb 

szerepvállalásának kell lenni, mi az önkormányzatokkal együttműködve is kevés lehetőséggel 

bírunk. Sokat jelent a kiemelt ápolási díj intézményének a létrehozása. Akkor lesz jó, ha 8 

órás munkaidőnek fogadják majd el és bele fog számítani a családtagját ápolónak ezen éveket 

a munkaviszonyába. Több hozzátartozó az ápolt családtag elvesztése után szembesül a 

problémával, munkahelyhez nem, vagy hosszú idő után jut, és addig nem részesül semmiféle 

ellátásban. Beszélünk arról, hogy az államnak mennyibe kerül 1 fő intézményi ellátása, de aki 

otthonában felvállalja tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekének, vagy szülőjének 

ellátását, lényegesen kevesebb anyagi támogatáshoz jut hozzá. A térségben élők gondokkal 

küzdők létszáma az utóbbi években megnövekedett, megsokszorozódott. A kistérség 

legfontosabb három problémája, kihívása: Elegendőnek találjuk a csoportunk működését 

(egyéb fogyatékos szervezet is működik a térségben). A probléma a távolságokban van. Ma 

már a csoportvezető saját költségéből nem tudja fedezni a családlátogatást, az egyesület pedig 

erre nem biztosít fedezetet. Ez az egyik kiemelt gond. A másik az emberek, a családok 

elszigetelődése, valamint elszegényedése. Jó az együttműködés a társszervezetekkel, az 

Egyesített Szociális Intézménnyel Szociális Szolgáltatókkal. Igazán csak közösen tudunk 

hatékonyan segíteni a rászorultakon. 
 

Zöldmező Utcai Általános Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskola, 

Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat, Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

 

Krasznai Tamásné bemutatta az iskolát. 1975 óta van Keszthelyen gyógypedagógiai ellátás, 

ekkor alapították az iskolát. Az iskola 1984-ben bővült a kollégiummal és speciális 

szakiskolai részleggel. 1990-től logopédiai ellátást vállal az intézmény a városban. 1997-ben 

gyógytestnevelés bevezetésére kerül sor, 1999-ben indítják az első értelmileg akadályozott és 

autista csoportot. 2005 óta utazó gyógypedagógiai ellátás és fejlesztő felkészítés a városban és 

környékén. 2008 konduktív feladatok bevezetése, 2009-től korai fejlesztés-gondozás a felnőtt 

korig, térségi logikai feladatok készítése. 2010-től fejlesztő iskolai nevelés-oktatás, 2012-től 

nevelési tanácsadói feladatok ellátása. 6 éves kortól fiatal felnőtt korig ellát az iskola minden 

feladatot. A szakiskolában tanulók 5 szakmában tanulhatnak tovább (textil termék összeállító, 
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parkgondozó, számítógépes adatrögzítő, szerkezetlakatos, kőműves). A 2-4 éves szakokon a 

diákok ösztöndíjat kaphatnak. 

Fenntartók: 

 1984-2000 Keszthely város 

 2000-2011 Zala Megyei Közgyűlés 

 2011- 2013 április Megyei Intézményfenntartó Központ 

 2013. április Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Keszthelyi Tankerülete 

Az iskola ellátási körzete egész Zala megyére kiterjed, de fogad diákokat a szomszédos 

Veszprém-, illetve Somogy megyéből. Elsősorban diákok a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Keszthelyi Tankerülete által lefedett községekből kerülnek ki: Alsópáhok, 

Balatongyörök, Bókaháza, Cserszegtomaj, Dióskál, Egeraracsa, Esztergályhorváti, 

Felsőpáhok, Gétye, Gyenesdiás, Hévíz, Karmacs, Keszthely, Ligetfalva, Nemesbük, Rezi, 

Sármellék, Szentgyörgyvár, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, 

Vindornyaszőlős, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, Zalacsány, Zalaköveskút, Zalaszántó, 

Zalaszentmárton, Zalavár. 

Jelenlegi adatok az iskoláról: 

Tanulói létszám: 160 fő. Általános iskola 83 fő, speciális szakiskola 77 fő, kollégium 53 fő, 

hátrányos helyzetű 52 fő, halmozottan hátrányos helyzetű 33 fő, utazó gyógypedagógiai 

hálózatban ellátott tanulói létszám 148 fő. 

Alkalmazotti létszám: összlétszám 59 fő, iroda 1 fő iskolatitkár, 1 fő gondnok, kisegítő 

személyzet 3 fő takarítónő, oktató nevelő munkát segítő az iskolában: 4 fő, kollégiumi segítő: 

4 fő gyermekfelügyelő, 1 fő éjszakás, utazó gyógypedagógiai hálózat: 3 fő logopédus, 4 fő 

gyógypedagógus, iskolai pedagógus létszám: 38 fő. 

Felmerült az igény, hogy ezt az alkalmazotti létszámot a jövőben egy iskola pszichológussal 

bővítenék, mert a tanulók fejlődését sokban elősegítené egy állandóan jelen lévő szakember 

az iskolában. 

Az elmúlt évek során több sikeres pályázatban is részt vett az intézmény. Az alábbi 

felsorolásban csak néhány kerül megemlítésre: 

 2003-Salva Vita Alapítvány támogatásával indult a Munkahelyi Gyakorlat program. 

  2003-Ökoiskola program 2008-ban decentralizált pályázat sikeres elnyerése  

 2008-2009: Kollégiumi szabadidős programok fejlesztése  

 2010-NYDOP Teljes körű akadálymentesítés  
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 2010 A Nyugat-Dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Központhoz 

(TÁMOP3.2.2) csatlakoztunk egyedüli gyógypedagógiai módszertani intézményként a 

térségből. 

 2011- TIOP1.1.1 Informatikai infrastruktúrafejlesztés  

 2010-2011 Tehetséggondozás  

 2011-TÁMOP3.1.6 „EGYÜTT”- Zala megyei gyógypedagógiai intézmények szakmai 

megújulásával az inkluzív nevelésért.  

 2012-TÁMOP3.1.4 pályázat nyert-várólistás 

  2012-TÁMOP3.1.7 Referencia előminősítés  

 2013 -TÁMOP3.2.1.A, Segíthetünk – Önkéntes fiatalok akcióban  

 2013-2014 A sajátos nevelési igényű gyerekek integrációjának megvalósulása az 

Asbóth Sándor Térségi Középiskola és konzorciumi intézményeiben 

 Minősített referencia intézmény 

Sikeres együttműködések valósulnak meg keszthelyi és környékbeli intézményekkel: Balatoni 

Múzeum, Fejér György Városi Könyvtár, Vonyarcvashegyi Művelődési Központ, Gyenesdiás 

Klubkönyvtár. 

Fő fejlesztési területek: beszédfejlesztés, gyógytestnevelés, gyógytorna. 

Több csoport is működik az iskolában: Fejlesztő iskolai csoport, ÉAK csoport, Autista 

csoport. 

Többféle programon vesznek részt és többféle programot szerveznek a tanulóknak:  

Hagyományőrzés. Közszolgálat keretein belül segítenek ősszel a keszthelyi nagy temetőt 

rendbe tenni, és szívesen fogadnak önkéntes diákokat is a szakközépiskolákból. Anyák napi 

műsor adtak a tanulók nagy sikerrel a város két templomában is. Városi farsangnak rendszeres 

résztvevői. Több sport rendezvényen is részt vesznek: Para-sportnap, Spar Maraton, 

asztalitenisz, atlétika, úszás országos versenyeken sikeresen szerepelnek.  Tanulmányi és 

szavalóversenyeken szerepelnek. A szaktanulók közül többen megkapták az Országos kiváló 

szakma tanulói díjat. Rendszeresen szerveznek nyaralásokat és táborozásokat. Az iskola 

elnyerte az ÖKO ISKOLA címet.  
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Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény – Hévíz 

 

Varga András vezető prezentációjában bemutatta a Teréz Anya Szociális Integrált Intézményt 

(TASZII). Az 1992-ben alapított intézmény bölcsője egy idősek klubja volt. Régi 

templomépületet alakítottak át bentlakásos intézménnyé. A fenntartó Hévíz Város 

Önkormányzata. Jelenleg 11 szakfeladatot látnak el, folyamatos a szolgáltatásbővülés. Több 

átalakulás ment végbe a jogszabályi környezetnek megfelelően és több terület integrálása 

történt meg: szociális alapellátás, szociális szakellátás, egészségügyi alapellátás. Az ellátási 

terület országos. Két telephellyel működik az intézmény (Szent András és Honvéd utca), 

összesen 57 férőhellyel.  

Idősek Klubja 

Ellátási terület: Hévíz és Cserszegtomaj. Sok programot szerveznek az idősek számára 

(egészségügyi tanácsadás, varrókör, zumba, gyógytorna, bibliaóra); a legnépszerűbb a 

varrókör és a zumba. Terveik között szerepel a programkínálat bővítése. 

Házi segítségnyújtás 

Az ellátási terület Hévíz, Alsópáhok és Cserszegtomaj. Ellátottak száma 54 fő. A szolgáltatás 

Hévízen térítésmentes. Tervek között szerepel az ellátottak létszámának növelése és a 

minőségi szolgáltatásfejlesztés. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Az ellátási terület Hévíz és Cserszegtomaj. Szerződéses partner a Zavéd. A kihelyezett 

készülékszám 70 db, de 100-ra van engedélyük, így bővíthető a szolgáltatás. Hévízen 

térítésmentes a szolgáltatás.  

Étkeztetés 

Hévíz közigazgatási területén áll rendelkezésre az étkeztetési szolgáltatás. Az igénylők 90%-a 

kiszállítva kéri az ételt. Hétköznap a GAMESZ, hétvégén egy külső vállalkozó készíti az ételt, 

így a változatosság is biztosított. Átlagosan naponta 90 főre főznek, normál és diétás menük is 

elérhetőek.  

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Jelenleg átalakulóban van a rendszer. Ellátási terület Hévíz, Alsópáhok és Cserszegtomaj. 

Bölcsőde 

2011–ben épült, korszerű, modern épület az óvodával egy épületben. 26 férőhely, két 

bölcsődei csoport. Jelenleg várólista van a bekerülésre. 

Védőnői szolgálat, iskola egészségügy 
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Három védőnői körzet van, kettő Hévízen, egy vegyes körzet vidéken (Nemesbük és 

Zalaköveskút). Területi védőnői szolgálat, iskolai védőnői szolgálat és Iskolaorvosi ellátás. 

Rendelőintézet, központi ügyelet 

Háziorvos, Családorvos, Gyermekorvos és Fogorvosi ellátás. Ügyelet van hétköznap 16 órától 

másnap reggel 8 óráig, valamint hétvégén és ünnepnapokon.  

A TASZII intézményei jól átjárhatóak, átláthatóak, nagyon jó a kapcsolatrendszerük. 65 fő 

közalkalmazott és 35 fő egyéb jogviszonyban lévő dolgozó segíti a munkát.  

 

„Teréz - egy nap a holnapért” Alapítvány 

A daganatos betegségek az élet talán legnehezebb hullámvölgyei. A felismerés első perceitől 

a gyötrelmes műtéteken, kezeléseken át eljutni a teljes gyógyulásig egész embert és szerető 

környezetet követel. Sokszor azonban nincs gyógyulás, de van élet e betegség mellett is, mely 

élet ugyancsak nagy terheket jelent betegnek és családjának egyaránt. Rehabilitáció orvosi 

kifejezéssel az, ami minden elsődleges kezelés után jön. Ápolás pedig az, amikor már fogy a 

saját erő. A gyógyulásba vetett hit, a betegségképekről szerzett tudás, a lehetőség gyötrő 

kérdések feldolgozására, az orvos-beteg kapcsolat állandó működése, mint védőháló, a 

megértő és kölcsönösen szerető környezet mind-mind feltétele és eszköze annak, hogy a beteg 

immár gyógyultan visszataláljon régi hétköznapjaiba. Az Alapítvány egyik nagy célja ebben 

segíteni. Képzések, előadások, klub-szerű közösségek teremtése, mely közösségek a 

világszerte jól bevált betegkörök mintájára kapcsolathálózat lehet minden érintett számára. 

Ehhez nyújtunk segítséget, kereteket, szervezést. Az ápolás, sokszor éveken át minden 

hivatásos lehetőség mellett ma is a család feladata. Sokszor megoldhatatlan, erőn felüli anyagi 

– lelki kihívás. Áldozatvállalás napi feladatok végzésével, melyhez nem párosul hivatásos 

képzettség. Számtalan anyagi igény segédeszközöktől gyógyszerekig, egyéb kezelésekig, 

melyekre nincs fedezet. Az Alapítvány ebben kíván segíteni. Tehermentesíteni, ahol lehet, 

ápolással, tanácsadással, eszközkölcsönzéssel vagy éppen anyagiakkal. Havi egy alkalommal 

klub tevékenységet folytatnak a Balaton színházban. 
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4. Járási Esélyteremtő Programterv stratégiája 
 

Járási szintű problémafeltárás összefoglalása 

 

A problémák azonosítása és rangsorolása a járási esélyteremtő felmérés és tanulmány, a HEP 

adatbázis, illetve a fórumok és kerekasztalok eredményei alapján történt. 

A legfontosabb általános problémaként a következők azonosíthatók: 

1. A települések lakosságának drasztikus elöregedése, a hagyományos 

családmodell széthullása figyelhető meg, ezáltal az idősek és gyermekek 

veszélyeztetettsége erősödik 

A gyermekek számának csökkenése mellett az idős, egyedülálló lakosok számának 

növekedése figyelhető meg, mely egyrészt belső társadalmi konfliktusok forrása, másrészről 

jelentős terhet ró a szociális ellátórendszerre.  

A település és a térség lakosságát igen nagy számban képviselik az időskorúak. A 

nyugdíjasok között igen magas az egyszemélyes háztartások száma. Ezen háztartások nagy 

részét alacsony nyugdíjjal rendelkező 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. Nehezíti a 

helyzetet, hogy a család aktív tagjai távol vannak, vagy megélhetési gondok miatt, több mint 

nyolc órát dolgoznak, és így kevés idő marad az idősek gondozására, a velük való törődésre. 

Települési és járási szinten is egyre több erőforrást kell biztosítani az időskori ellátásra, a 

demens, egyedül élő emberek igényeinek megfelelő egészségügyi és szociális ellátó 

rendszerbe való be-, ill. visszaemelésébe. Az idősek jelentős része visszavonulva, bezárkózva 

él, nem keresi a kapcsolatot másokkal. A nemzedékek közötti kapcsolat nehézségei 

jellemzőek járási szinten is. Gyakran válnak bűncselekmények áldozatává. 

A fiatal családok letelepedésének (visszatelepülésének) elmaradása, egyszülős, illetve 

nukleális családok kialakulása a hagyományos többgenerációs családmodell széthullásával 

magyarázható. A nukleáris család típusa az ipari forradalom hatására terjedt el, azzal, hogy a 

munkahely és lakóhely szétválása miatt megszűnt a család közös termelői egység funkciója, 

és az iskoláztatás általánossá vált, már nem volt szükséges több generáció jelenléte a 

családban. Az oldalági rokonok és a generációk is „letöredeztek” a családról és abból csak a 

mag (nucleus) maradt meg, innét ered a nukleáris család kifejezés is. 

A gyermekek körében a család működését zavaró és akadályozó okok közül a családok 

anyagi, család széteséséből, a nevelés, gondozás és a megfelelő családi minta hiányából adódó 

veszélyeztetettség erősödött. 
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2. Járáson belüli gazdasági-társadalmi konfliktusok jelentek meg, nő a városok 

és a háttértelepülések feszültsége 

Keszthely és Hévíz, illetve a szomszédos települések képezik a járás gazdasági és társadalmi 

szempontból kedvezőbb adottságú magját, míg a távolabbi kistelepülések leszakadása 

erősödik. 

A magas Keszthelyi és Hévízi ingatlanárak miatt egyre nő a városok környéki belterületekre 

(Cserszegtomaj, Alsópáhok, stb.) való kiköltözések száma, de a kitelepülők a már régebb óta 

ott élektől eltérő anyagi és szociális helyzetben vannak. Tovább növeli a konfliktust a német 

és orosz ingatlantulajdonosok magas száma, és eltérő jövedelmi viszonya.  

További konfliktusforrás a településen belüli szegregált területek és szociális szórványok 

illeszkedése a szomszédos lakóterületekhez. 

Térségi konfliktushelyzetet generál, hogy a térségen belül jelentősek a foglalkoztatási, 

jövedelmi és szociális különbségek Keszthely és Hévíz városok, illetve az őket övező 

községek javára. A térség aprófalvain élők életkörülményei tekintetében számos hátrányt 

okozó körülmény jelenik meg, a mezőgazdaságból élők alacsony jövedelemszintjéhez számos 

társadalmi, szociális probléma is társul. Emellett jelentős a magasabb jövedelem elérése 

érdekében külföldön munkát vállalók aránya. 

Keszthelyen a foglalkoztatottság tekintetében is érezhető feszültség. A település 

foglalkoztatásának alakulását döntően a helyi vállalkozások, valamint elsősorban Hévíz 

munkaerő-felvevő képessége határozza meg. Jelenleg a helyben működő vállalkozások, cégek 

stabil létszámmal dolgoznak, fejlesztési elképzeléseik a jelen gazdasági helyzetben alig 

vannak, vagy egyáltalán nincsenek. A térségben nincs 500 főnél több embert foglalkoztató 

vállalt, és mindössze 1 db 250 főnél többet foglalkoztató cég van, valamint 50-250 főt 

foglalkoztató is mindössze 14 db. 

A GfK Hungária Piackutató Kft. által közzétett tanulmány alapján Hévíz volt az ország 

leggazdagabb települése1. Mindez sem az egy lakosra jutó nettó jövedelem, sem a személyi 

jövedelemadó fizetés tekintetében nem jelent kiugró értéket, azaz a térségben megtermelt 

jövedelem nem a térség lakosságának jövedelemszintjét emeli. 

3. A családok átlagos jövedelemi helyzetének romlása, munkanélküliség 

növekedése várható, melyre a közmunkaprogramok csak átmeneti megoldást 

nyújtanak 

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. Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része a pénzbeli 

                                                           
1 Forrás: Napi.hu, 2014. november 5. 
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juttatások rendszereiből származik. Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő 

az alacsony iskolai végzettségűek, a megváltozott munkaképességűek és a romák. 

A járásban tapasztalataink szerint a munkaerő-piacra jutás akadályai: 

- az alacsony iskolázottság, 

- a tartós munkanélküli létből fakadó motiválatlanság, 

- a társadalmi előítélet jelenléte. 

A romák zömmel alacsony képzettségűek, állásuk nincs. Sokukat bevonták a 

közfoglalkoztatásba, de a munkafegyelem és hozzáállás miatt egy részük kiesik a 

közmunkából. 

Az elszegényedő családokban a gyermekek ellátottsága romlik, szükséges a gyermekvédelmi 

ellátórendszer további erősítése.  

Az önkormányzatok a lakosság eladósodottságával kapcsolatban nem rendelkeznek teljes 

körűen adatokkal. Az egyes családok, személyek eladósodottságáról az általuk benyújtott 

kérelmek, és a hozzájuk csatolt mellékletek nyújtanak felvilágosítást, de sajnos több nehéz 

helyzetben lévő család teljes mértékben kívül esik az ellátórendszeren. 

A járás településein élő roma szegénység oka a tartós munkanélküliség, számuk növekszik. A 

hátrányos helyzetek generációkon keresztüli átöröklődése jellemző. A mélyszegénységben 

élők egészségügyi állapota elmarad az országos átlagtól. A funkcionális analfabétizmus és a 

digitális írástudás hiánya akadályozza a munkanélküliek munkaerő-piacon történő 

elhelyezkedésüket. Általános tendencia, hogy a nehéz körülmények között élő roma 

családokban több gyermek él. Azon kívül, hogy már fiatalon megismerik a szegénységet, 

további problémát jelent, hogy sok esetben az őket körülvevő negatív életvezetést mintának 

tekintik. 

4. A közlekedési lehetőségek és az információhiány akadályozzák a 

kistelepüléseken élők hozzáférését egyes szolgáltatásokhoz. 

A járásban élő kistelepülések gyerekeinek oktatáson túli iskolai szolgáltatásokra vonatkozó 

igénybevételét (szakkörök, sportolás, kulturális és szabadidős programok) szűkítik a 

rendelkezésre álló közlekedési lehetőségek. Egészségfejlesztés, sport- és szabadidő és 

szünidős programokhoz való hozzáférés a járásban nem megfelelően megoldott. 

A települések hiányos információkkal rendelkeznek az egyes közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférésről, mit például a prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, 

koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférésről, a fejlesztő és rehabilitációs 

ellátáshoz való hozzáférésről, a közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak 

megjelenéséről, a sportprogramokhoz való hozzáférésről.  

Járási szintű adatbázis az igénybe vehető szolgáltatásokról nem áll rendelkezésre. A 

kisgyermekek jelentős részének részvétele a korai fejlesztő foglalkozásokon nem valósul meg, 

a szolgáltatások nem érhetőek el számukra. A védőnői hálózat teljessége mellett például a 
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háziorvosi ellátás kevesebb, mint a települések felén, gyermekorvosi ellátás pedig csak három 

településen érhető el. Bölcsődei ellátás csak Keszthely, Hévíz és Gyenesdiás településeken 

érhető el (összesen 106 férőhely), és a járásban mindössze 3 családi napközi működik 

(összesen 25 férőhely), pedig járási szinten a 0-3 éves gyermekek száma közel 1500 fő. 

Óvodai feladatellátás 17 településen van (1838 férőhely), de amellett, hogy a férőhely 

kihasználtság csak 82,5%-os, 2013-ban a 3-6 éves korú gyermekeknek csak alig 90%-a vett 

részt óvodai ellátásban. 

5. A nők helyzete, esélyei tovább romlanak, visszatérésük a munkahelyekre 

akadályokba ütközik 

A kisgyermekes édesanyák munkavállalását nehezíti a gyermekelhelyezés járási szintű 

problémája. Különösen nagy igény volna a nappali ellátás biztosítására 0-3 éves korú 

gyermekeknél a kisebb településeken, valamint az óvodák hosszított nyitva tartásának 

megoldására az ingázó munkavállalóként dolgozó szülők esetén.  

A kisgyermekes nők a gyermekelhelyezési nehézségek miatt a más településen, járás 

székhelyén szervezett képzéseken többnyire nem tudnak részt venni. Bővíteni kell a 

gyermekvállalás miatt a munkaerőpiactól hosszabb időre távol maradó aktív korú családtagok 

által kedvezményesen igénybe vehető, korszerű ismeretek megszerzését célzó speciális 

képzési programok körét. 

Az egyes településen nincsenek olyan intézmények, melyeket krízishelyzetben a nők igénybe 

tudnának venni. A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak statisztikái az egyes települések 

önkormányzatainál nem ismertek. A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

(anyaotthon, családok átmeneti otthona) járási szinten Zalaegerszeg városában vehetők 

igénybe. 

6. A rendszeres gondozást igénylők (idősek, fogyatékkal élők, pszichiátriai 

betegek, hajléktalanok, stb.) részére az ellátások megszervezése nehéz, az 

intézményrendszer fenntartása költséges 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférésük lehetőségei 

korlátozottak. Az akadálymentes környezet a városokban megfelelő, de a kistelepülések 

szintjén nem. Utaztatásuk megszervezése nehéz és költséges, és bár több szervezet is 

rendelkezik szállító járművel, a kistelepüléseken élők hátránya itt is érezhető. 

Közlekedési nehézségek miatt az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a 

szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen korlátozott személyek kevésbé veszik igénybe, az 

ide történő eljutásuk (eljuttatásuk) megoldandó feladat. 

A fogyatékkal élők nyilvántartási adatai ez idáig nem voltak hozzáférhetőek, mert a 

települések ezt nem mérték fel. Az esélyegyenlőség biztosításának egyik módja, hogy az 

önkormányzatok rendelkezzenek a településeiken lévő fogyatékkal élőkről egy elérhetőségi 

listával, ami alapján könnyebben elérik a rászorulókat. 
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Még mindig vannak olyan települések, ahol a középületek, illetve munkahelyek nem 

akadálymentesítettek, nem megfelelő vagy nem az igények szerint rangsorolt 

akadálymentesítettség jellemzi azokat. További pluszfeladatok merülnek fel ezekkel 

kapcsolatban, mint például: az akadálymentesítés helyi tervezése, pénzforrások felkutatása, 

megfelelő szakértők, tanácsadók bevonása a tervezésbe, ilyen tartalmú forrásokra való 

figyelemfelhívás. 

A fogyatékkal élők információkhoz és eszközökhöz való hozzáférése akadályozott. Járási 

szinten is szükségessé válik a különféle információs adatbázisok használatára való 

figyelemfelhívás, pályázatfigyelés, különleges képzettségű szakemberek bevonása, vagy saját 

állományban foglalkoztatottak továbbképzése.  

 

Jövőkép 

A keszthelyi járás települései és szervezetei számára fontos értéket képvisel az 

esélyegyenlőség biztosítása, megóvása, és az esélyegyenlőség orientált szakmai programok 

megvalósítása. 

A járás számít a jövőben is a helyi civil szervezetek, a falugondnoki szolgálatok, a szociális 

hálózat és a családsegítők munkájára a közös emberi értékek (szolidaritás, szociális 

érzékenység, nemzedékek egymás mellett élése, kulturális sokszínűség) megőrzésében. 

A járás fontosnak tartja a kisebbségekkel való együttműködést, mint a felzárkózást, és a 

kulturális, szellemi és helyi adottságokra épülő fejlesztési lehetőségeket. 

A járás településeinek közös küldetése, hogy a Járás Esélyteremtő Programterv 

helyzetelemzése alapján feltárt esélyegyenlőtlenség csökkentésére közös erőfeszítéseket 

tegyen. Ennek érdekében a járás települései és a résztvevő szervezetek, intézmények célul 

tűzik ki, hogy 

1. fejlesztik az együttműködést, belső információáramlást, a járás forrásteremtő 

képességét elsősorban a saját működésük összehangolása révén.  

2. más potenciális partnerekkel keresik az együttműködési lehetőségeket (szponzorok, 

civil szervezetek, vállalkozások) további külső források előteremtése érdekében. 

3. továbbá pályázati lehetőségekkel továbbra is élni kíván, hogy ez által további 

esélyteremtő megoldásokat biztosítson saját lakosai és a jövőbeli nemzedék számára. 
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Stratégia prioritásai 

 

I. BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK JAVÍTÁSA 

1. Kommunikáció javítása a Programterv megvalósításában részt vevő szervezetek, 

illetve a járás településein működő esélyegyenlőség orientált szervezetek között. A 

Programterv megvalósításában részt vevők körének bővítése, a Kerekasztalhoz való 

csatlakozás ösztönzésével, a tagság megerősítésével. A Kerekasztal munkájának 

folytatása, legalább évi egyszeri találkozó megszervezésével. 

2. Célcsoport specifikus munkacsoportok alakítása a projektek hatékony tervezése és 

végrehajtása érdekében: 

a. Romák és mélyszegénységben élők Esélyegyenlőségének Munkacsoportja 

b. Nők és Gyermekek Esélyegyenlőségének Munkacsoportja 

c. Idősek Esélyegyenlőségének Munkacsoportja 

d. Fogyatékkal élők Esélyegyenlőségének Munkacsoportja 

3. Hálózatos együttműködések kialakítása különböző szervezetek, intézmények, 

önkormányzatok között egy-egy problématerület hatékony megoldása érdekében. 

Elsőként az alábbi együttműködések kialakítása fogalmazódott meg: 

a. Együttműködés az otthoni betegellátáshoz szükséges eszközök biztosítása 

érdekében 

b. Járásban működő bölcsődék, családi napközik és idősek otthona 

együttműködése közös programok szervezésében 

c. Fogyatékkal élők ellátásában részt vevő szervezetek együttműködése a 

kapacitások jobb kihasználása érdekében 

d. Együttműködés az Egészségfejlesztési Iroda tevékenységének járási szintű 

kiterjesztése érdekében 

e. Együttműködés a települési önkormányzatok és a munkaügyi közvetítők között 

f. Csellengő, vagy veszélyeztetett fiatalok mentorálása, bevonása közösségi 

tevékenységekbe 
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II. HIÁNYZÓ ELLÁTÁSI INFRASTRUKTÚRA BIZTOSÍTÁSA 

1. Akadálymentesítés és közintézmények elérhetőségének felmérése, a szükséges 

intézkedések megvalósításához szükséges források felkutatása, projektek 

tervezése. 

2. Fogyatékkal élők bentlakásos intézményének létrehozása, illetve új 

munkahelyek kialakítása megváltozott munkaképességűeknek.  

3. Közösségi terek fejlesztése a kistelepüléseken, rendezvények lebonyolítására 

alkalmas helyszínek, eszközpark fejlesztése. Játszóterek fejlesztése. Tájházak 

létrehozása. 

4. Települési közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Zártkerti területek 

elérhetőségének és közműhálózatának javítása. A kistelepüléseken a belső utak 

felújítása, kerékpárutak építése, járdák kialakítása. 

5. Falugondnoki szolgálat bővítése. 

6. Meglévő oktatási és egészségügyi intézmények korszerűsítése (óvodák, iskolák, 

orvosi rendelők, stb.). 

7. Tanodák és ifjúsági irodák létrehozása. 

 

III. FOGLALKOZTATÁS BŐVÍTÉSÉT CÉLZÓ PROGRAMOK 

1. Start Munkaprogram, közmunkaprogram bővítése.  

2. Vállalkozóvá válás segítése képzésekkel, tanácsadással. Informatikai képzések 

szervezése. 

3. Szociális szövetkezetek alakításának elősegítése. 

4. Pályázati tanácsadó központok létesítése a kistelepüléseken is. 

5. Munkalehetőségekről történő információnyújtás szélesítése, a kisgyermekes nők 

álláskeresésének támogatása (pl. képzésekkel, gyermekfelügyeleti 

szolgáltatásokkal) 

6. Lakossági fórumok szervezése a helyi gazdasági potenciál feltérképezésére, 

együttműködési lehetőségek az egyes települések és a vállalkozásfejlesztő és 

marketing szolgáltatást nyújtó civil szervezetek bevonásával 
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IV. FIATALOK LETELEPEDÉSÉT TÁMOGATÓ PROGRAMOK 

1. Többgenerációs és nagycsaládos családmodell népszerűsítése rendezvényekkel, 

programokkal. 

2. Új típusú képzési programok indítása a gyermekvállalás és háztartásvezetés, 

családi gazdálkodás témakörökben. 

3. A „Gyere haza fiatal” programhoz való csatlakozás, mely a külföldön dolgozó 

magyar fiatalok hazatérését segíti lakhatási és letelepedési támogatással, illetve 

megfelelő munkahely biztosításával. 

4. Települési programok kidolgozása a felhagyott lakóingatlanok hasznosítására. 

 

V. A TÁRSADALMI BEFOGADÁS ERŐSÍTÉSE, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

1. Érzékenyítő programok szervezése a járás településeire, ahol a fogyatékkal élők 

bemutatják saját magukat (értelmi fogyatékosok, kerekes székes, művégtagos, 

gyengén látók, vak, siket emberek) 

2. Internetes felület kialakítása (hasznos információk, alapvető fogalmak, 

krízisvonalak, elérhetőségek elhelyezése: civil szervek, jogsegély pontok, 

buszmenetrendek, hol közlekedik mozgáskorlátozott busz, mely épületek 

akadálymentesek) fogyatékkal élők esélyegyenlősége javítása céljából 

3. Lehetőségekhez mérten körjárat indítása a települések között (eü. 

szolgáltatások elérése céljából, nevelési tanácsadóhoz könnyebb eljutás, 

kisgyermekek szállítása) nők, idősek és fogyatékkal élők célcsoportjának 

esélyegyenlősége javítása céljából. 

4. Közösségfejlesztési programok és rendszeres közösségi foglalkozások, művészeti 

csoportok szervezése mely lehetőséget biztosít a hagyományőrző csoportok és a 

kisebbségek kultúrájának felsorakoztatására, ezáltal megtörténik a helyi 

sokszínűség bemutatása. 

5. Helyi médiák felvilágosító, életvezetési tanácsadási, közösségépítő műsorainak 

fejlesztése. Pozitív minták médiában való szerepeltetése. 
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A stratégia megvalósításának eredménye 

 

A program tartalmazza a társadalmi problémák kezelésének új módját, azt, hogy közel kell 

menni a problémákhoz, azokat a maguk komplexitásában kell kezelni, járáson belüli 

együttműködés útján, párbeszéden alapuló segítséget kell nyújtani. A helyi esélyegyenlőségi 

programokat vizsgálva megállapítható, hogy a járási települések többsége hasonló 

esélyegyenlőségi problémát tárt fel, és hasonló intézkedési terveket is fogalmazott meg e 

területhez kapcsolódó stratégiai tervezése során.  

A programmal a szervezetfejlesztés, a kommunikáció sé az együttműködés javítása kerül a 

középpontba, a társadalmi felzárkózás érdekében. Kialakul a partnerekkel való közös 

gondolkodás, valamint a szolgáltatások minőségének javítása, költséghatékonnyá tétele.  

A program továbbá segítséget nyújt a helyi szinten elkészített esélyegyenlőségi programok 

intézkedési tervében foglaltak megvalósításához, járási szintű összehangolását támogató 

koordinációs tevékenységgel. Az együttműködés eredményeként létrejön Keszthely járásban 

egy, a járáson belül felmerült, és a települések együttműködését igénylő problémák komplex 

kezelését megalapozó Kerekasztal, illetve annak Munkacsoportjai.  

 

Monitoring 

 

Biztosítani kell, hogy a járás minden lakója, a települések intézményei és azok munkatársai, 

valamint az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Járás 

Esélyteremtő Programterve.  

A Kerekasztal saját hatáskörben dönt a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével az 

esedékes felülvizsgálat idejéről. 

A járási önkormányzat tisztségviselői és intézmények vezetői felelősek azért, hogy ismerjék 

az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a 

diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és 

megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő 

képzésen, egyéb programon részt vegyenek. 

 




