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Bevezető 
 

A TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-0036 „Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a 

Keszthelyi kistérségben” pályázati program keretében létrejött Szociális Térkép 

elkészítésében, a Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye, a 

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ, a 

Zalaszántói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, és a Szent Erzsébet Jótékonysági 

Alapítvány vezető munkatársaiként vettünk részt. Az egy éves munkánk során, a Keszthely és 

Környéke Kistérséghez tartozó 16 településen, 2013 őszén a lakosság körében egy 2500 fős 

mintán lakossági kérdőíves lekérdezést hajtottunk végre, 15 kérdezőbiztos alkalmazásával (a 

kérdőívet lásd az 1.sz. mellékletben). Ezen túlmenően dokumentumok elemzését és adatok 

másodelemzését végeztük el a rendelkezésre álló források, tanulmányok, elemzések 

felhasználásával.   

A Szociális Térkép, azaz inkább a kistérséghez tartozó települések feltérképezésének több 

célja volt: 

 a kérdőíves kutatás elemzésével információs bázist létrehozni 

 a kistérségben élők életkörülményeinek bemutatása 

 bemutatni az itt élők szociális probléma megoldó lehetőségeit 

 megismerni az itt élők véleményét a meglévő szociális és gyermekvédelmi 

intézményekről, javaslatait a fejlesztési irányokra 

 megismerni az itt élők elégedettségét, kritikáját a települések infrastruktúrája, 

gazdasági lehetőségei vonatkozásában 

 javaslatokat fogalmazni meg, a helyi döntéshozók számára a szociális programok, 

intézmények további fejlesztésére.   

 

Elemzést készítettünk az itt lakók demográfiai, szociális, anyagi helyzetéről, foglalkoztatási- 

és lakáskörülményeikről valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások 

igénybevételéről, a lakosság egészségi helyzetéről, az általuk fontosnak tartott értékekről. 

Emellett bemutatásra kerültek a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások és a lakosság 

pénzbeli ellátásokból való részesedése. 

Munkánk lényege az volt, hogy tematikus feltérképezést készítettünk a kistérségről, a 

legfontosabb szociológiai-szociális paraméterek szemléltetésére. 

 

A következő összefoglaló megállapításokat tehetjük: 

 -a egyszemélyes, ezen belül magas az egyedül élő özvegy nők 

aránya. 

 A válaszadók, 38 %-a házas, 10 %-a  élettársi kapcsolatban él. 

 A  válaszadók 10 %-a,  elvált, 11% -a özvegy 38 %-a egyedül él. 

 A válaszadók 19 % -nak kizárólag főállása van, 5 %-nak van a főállásán kívül is 

munkája, 24 %-a nyugdíjas. 

 A válaszadók 7 %-a munkanélküli, de közülük 67 %, jelölte be, hogy nem vették 

nyilvántartásba a munkaügyi központban, 10 %-a pedig nem tudta. 

 A válaszadók 3 %-a nyugdíja mellett dolgozik. 

 -a saját tulajdonú lakásban él. 

  válaszadók 33 %-a nem saját tulajdonú lakásban él. 
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  válaszadók 87 %-a   összkomfortos lakásban él. 

  válaszadók 11 %-a   félkomfortos lakásban él. 

  válaszadók 2 %-a  komfort nélküli lakásban él.     

 A válaszadók 9 %-ban él fogyatékkal élő személy 

 A válaszadók 81 %-a  szeret lakóhelyén élni. 

 A válaszadók  12 %-a tervezi, hogy elköltözik. 

 A legjobb a térségben: Balaton közelsége, szép természeti környezet, sok kulturális 

program, iskolák, születési hely, munka, üzletek, jó infrastruktúra. 

 A legrosszabb a térségben: tömegközlekedés, utak állapota, munkahelyek hiánya, 

drága megélhetés, elöregedő települések. 

 A jövedelmek 0 Ft/hó-tól 300.000 Ft/hó-ig terjedőek. az átlag jövedelmek 60.000 

Ft/hó és 140.000 Ft/hó-ig terjednek. 

 A válaszadók 37 %-nak az elmúlt két évben változott a jövedelme. 20 %-nak 

növekedett, 17 %-nak csökkent. 

 Az idősebb korosztálynak a mindennapi háztartásvitel, a kert gondozás, a bevásárlás, 

közlekedés okozza a legnagyobb gondot, illetve a napközbeni felügyelet. A 

fiatalabbaknál a kisgyermek felügyelet – nincs bölcsőde, óvoda-, a bevásárlás 

(megszűntek a boltok), és a közlekedés okozza a legnagyobb gondot. 

 A fogyatékos személyek esetében, a közlekedés, és a napközbeni felügyelet jelent 

kihívást. 

 A szociális és gyermekvédelmi ellátások színvonalát a megkérdezettek, 44 %-a ítélte 

meg jónak.  

 Az idősebb válaszadók rossznak ítélték meg saját egészségi állapotukat.  

 A 40-49 évesekhez viszonyítva, az 50-59 év közötti korosztálynál, meredeken zuhan azoknak 

az aránya, akik már nem ítélik meg jónak az egészségi állapotukat.  

 A válaszadók 72 %-a mondta azt, hogy baj esetén a családjához fordulna segítségért 

 A válaszadók 55 %-a mondta azt, hogy baj esetén az önkormányzathoz fordulna 

segítségért. 

 A válaszadók 50 %-a gondolja úgy, hogy az embernek önmagának kell baj esetén 

segítenie. 

 a válaszadók 74 %-a gondolja úgy, hogy munkahelyeket kell teremteni, és nem 

segélyeket adni. 

 

A térség legfontosabb kihívásai:  

  elszegényedés 

 a kis települések elöregedése  

  munkanélküliség 

  munkahelyek hiánya 

 a közlekedés hiányosságai 

 az utak állapota  

 az egészségügyi ellátó rendszer hiányosságai 
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Szociális védelem Magyarországon 
 

 A szociális védelmi rendszerek jellemzőit minden országban, így Magyarországon is a 

mindenkori társadalmi-gazdasági helyzet határozza meg, az ellátások iránti igények és a 

rendelkezésre álló erőforrások függvényében. 

 

A rendszerváltás óta végbement változások, válságok jelentős hatással voltak a lakosság 

életkörülményeire.  

 

 Új, illetve addig, csak látensen jelentkező szociális problémák (például hajléktalanság, 

munkanélküliség, létbizonytalanság, szenvedélybetegségek) jelentek meg egyre 

nagyobb számban.  A jövedelmek erőteljes differenciálódása és a családi kapcsolatok 

átalakulása – belső migráció, házasságok felbomlása, özvegység stb.- miatt egyre 

többen szorultak valamilyen pénzbeli vagy természetbeni támogatásra, személyes 

szociális gondoskodásra.  

 A leghátrányosabb helyzetbe az idősek, a tartósan munkanélküliek, az alacsony 

jövedelmű gyermekes családok, a megváltozott munkaképességű, és a cigánysághoz 

tartozó személyek kerültek. Ebből következően az elmúlt 25 évben folyamatosan 

bővült a szociális támogatásra szorulók száma. 

 2012-ben a 20 és 64 évesek körében 61 %-os volt a foglalkoztatási ráta. A 

munkanélküliség ráta: 10,5 % -os. A munkanélküliség a szegénység egyik 

meghatározó oka.  Emellett jelentős az alacsony iskolai végzettség, a roma származás, 

a családok gyermekszáma, és a lakóhely. Jelentős különbségek vannak az országon 

belüli régiók foglalkoztatási mutatói között pl.: Észak-Magyarország, Nyugat-

Magyarország, Budapest, illetve a nagyobb városok és a kistelepülések 

vonatkozásában.  Az alacsony iskolai végzettség – be nem fejezett általános iskola, 

szakképzettség hiánya, vagy elerodálódó szakképzettség, funkcionális analfabetizmus, 

a mobilitás lehetetlensége, a nem megfelelő közlekedés, az 50 éven felüliekkel 

kapcsolatos előítéletesség, a munkát keresők egészségi állapota (a tartós 

munkanélküliség komoly stressz forrás) mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

munkanélküliség magas maradt, illetve vannak régiók, népesség csoportok, ahol, több 

generációt érint. 

 A jövedelem egyenlőtlenségek, a 90-es években tapasztalt emelkedés után, a 2000-es 

években stagnáltak.  2012-ben a lakosság közel 30 %-a tartozott a szegénység és a 

társadalmi kirekesztődés indikátor valamelyikébe.  Indikátorok: a szegénységi küszöb 

alatt élők: ez azt jelenti, hogy a közép jövedelem 60 % alatti jövedelemmel 

rendelkeznek.   

 Míg a 90-es években a szegénységi kockázat, inkább az idősek körében volt nagyobb - 

1992-ben 22 %, volt - úgy 2010-es évekre a mutatók romlása a gyermekek körében 

növekedett. A súlyos anyagi deprivációban élő 18 év alattiak aránya 2010-re 28, 8 %-

ra nőtt, az időseké 8 %-ra csökkent.  Az alacsony munkaintenzitású háztartásban élő 

gyermekek aránya 13,8%, amely második legrosszabb mutató az uniós tagállamok 

között.  

 A szegénységben élők 25 % gyermek, 14 %-a pedig fiatal, 18-24 éves közötti. A 

szegénységben élők 40 %-a, a fiatalokból kerül ki.    
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Tíz szegénységben élő személy közül: 

 4 gyermek vagy fiatal korú 

 1 nyugdíjas korú,  

 3 roma származású, 

 5 vidéken, községben él, 

 5 olyan háztartásban él, ahol a háztartásfő inaktív, vagy munkanélküli  

 

 A gazdasági válságok, demográfiai folyamatok, a népesség korösszetételének 

megváltozása, a lakosság öregedése, az alacsony foglalkoztatás miatt a csökkenő 

forrásokból kell a mindinkább növekvő igényeket kielégíteni.  

 A lakosság 26 %-a 65 éven felüli, és az előrejelzések szerint ez az arány 2050-re 50, 2 

% lesz. A nyugdíjak, évente a GDP 10,8 %-t teszik ki. 

Folyamatosan emelkedi a születéskor várható élettartam, növekszik az igen magas kort 

megélők száma, akik hosszú időt töltenek el életükből inaktívan. Növekszik az 

egyszemélyes háztartások száma, amelyekben főleg nők élnek.  A kistelepülések – 

1000 fő alattiak – népessége elöregedő. Paradox helyzet, hogy  ezeken a településeken 

él az idősek jelentős része, és itt nem biztosított a megfelelő színvonalú egészségügyi, 

szociális ellátás. A társadalom előtt álló kihívások: a nyugdíjak fenntarthatósága, az 

egészségügyi ellátások biztosítása, a szociális ellátások biztosítása. 

 Magyarországon a lakosság szociális biztonságának legfőbb elemei: a foglalkoztatást 

segítő, illetve a munkanélküli-ellátások, a társadalombiztosítás, a családtámogatások 

és a szociális, valamint gyermekvédelmi támogatások és szolgáltatások rendszere. 

 A munkaképes korú lakosság közel harmada vesz igénybe valamilyen – munkanélküli-

, anyasági vagy rokkantsági, illetve korai nyugdíj- – ellátást. 

 A kiterjedt szociális védőháló ugyanakkor jelentősen hozzájárul a jövedelmi 

különbségek és a szegénység enyhítéséhez, ennek hiányában ugyanis a lakosság fele 

szegény lenne, szemben a társadalmi juttatások figyelembevételével számított 12,3 

százalékos aránnyal. 

 A szociális transzferek azonban jelentős összegeket emésztenek fel. Az uniós 

államokról elérhető adatok szerint az EU 29,5 százalékos átlagával szemben 

Magyarországon a szociális védelmi kiadások a GDP 23,4 százalékát tették ki.    

 Magyarországon a társadalmi juttatásokon belül a pénzbeli ellátások aránya magasabb 

és – ellentétben az uniós országokban megfigyelhető tendenciával – egyre növekszik.  

Míg rendszerváltás, előtt a magyar szociális védelmi rendszer alapvetően univerzális 

támogatásokból állt, a 90-es évektől, a szűkülő források és a leszakadó társadalmi 

csoportok arányának növekedése szükségessé tették egy célzottabb, rászorultsági 

alapon működő rendszer kiépítését.  

 Az 1990-es évek elején,  végén sorra jöttek létre a szociális területet meghatározó új 

törvények, melyekben egyre nagyobb hangsúlyt kapott a rászorultság vizsgálata, a 

passzív segélyezés helyett probléma megoldására ösztönző magatartás elvárása, az 

igénybe vevők kötelezése az aktív(abb)munkavállalásra és együttműködésre.  

 A rászorultság alapján igénybe vehető segélyek a települési önkormányzatokon 

keresztül jutnak el az alacsony jövedelemmel rendelkezőkhöz. A központilag 

szabályozott segélyeken kívül helyi rendeletek szerinti támogatásokat is nyújthat egy-

egy település. A legrosszabb helyzetben, az elöregedő aprófalvak, illetve azok a 

települések, ahol a gazdasági válságok miatt, a munkahelyek tömegesen szűntek meg. 
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Az egyes szolgáltatások országos lefedettsége elmarad attól, ami a jogszabályban 

előírt ellátási kötelezettségből következne, ám ez a mulasztás semmiféle szankciót 

nem von maga után. Az elaprózott önkormányzati rendszer egyik negatív 

következménye, hogy a szolgáltatások éppen a legelmaradottabb térségekben nem, 

vagy nehezen érhetők el, így sérül a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés elve. 

Az intézmények működéséhez biztosított állami normatívák sok esetben nem fedezik a 

tényleges szolgáltatási költségeket, az önkormányzatoknak kell kiegészíteniük a 

szükséges keretet.   

 A szakellátások után járó normatíva, illetve a feladatfinanszírozás magasabb összegű, 

mint az alapellátásoké, ezért az olcsóbb alapellátások helyett a drágább szakellátásokat 

fejlesztették a fenntartók, miközben az alapellátás szintje kevésbé kiépült. Ezen az 

aránytalanságon, még a társulásos formában fenntartott, így kiegészítő normatívára 

jogosult szolgáltatások növekvő száma sem segített.   

 

A magyar szociális védelmi rendszer 
 

A hazai jóléti ellátó rendszerben megkülönböztetjük a pénzbeli és a természetbeni ellátásokat 

amelyeknek alapvetően három fajtája van: 

 univerzális támogatások, amelyek bizonyos élethelyzetben mindenkinek 

automatikusan, vagyis alanyi jogon járnak jövedelmi helyzettől függetlenül (például 

gyermeknevelés esetén családi pótlék, gyes); 

 biztosítási típusú támogatások, azaz általában előzetes járulékfizetéshez kötötten 

adható, igényelhető ellátások (például nyugdíj, gyed); 

 rászorultság alapján járó, többnyire jövedelemvizsgálathoz kötött, célzott támogatások, 

amelyek a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzetének javítását szolgálják 

(például rendszeres szociális segély). 

  

Önkormányzati segélyezés 

 

A rászorultság alapján igénybe vehető segélyek a települési önkormányzatokon keresztül 

jutnak el az alacsony jövedelemmel rendelkezőkhöz, a rászorulókhoz. A segélyek részben a 

hiányzó jövedelmet pótolják, részben pedig az egyén, illetve háztartás társadalmilag elismert 

és indokolt költségeihez járulnak hozzá. A rendszeres ellátások mellett az átmeneti problémák 

megoldására, rendkívüli segélyeket is nyújthatnak az önkormányzatok.   

Az önkormányzati támogatások három csoportja a következő: 

 a jövedelempótló támogatások, melyek időskor, munkanélküliség, munkaképtelenség 

miatti bevétel kiesésesetén adhatók, 

 a kiadáscsökkentő támogatások, ezen belül elsősorban a lakhatási és az egészségügyi 

kiadásokat kompenzáló, valamint a gyermeket nevelő rászoruló családok helyzetét 

segítő támogatások,   

 egyéb krízissegélyek.  

 A szociális segélyezésre egyes hátrányos helyzetű településeken nem mindig áll 

rendelkezésre elegendő pénzügyi keret. Az anyagi lehetőségek függvényében a törvényileg 

előírt feltételek teljesülése esetén járó juttatásokon túl helyi rendeletben szabályozott módon 

egyéb támogatásokat is nyújthatnak.  
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A szociális és a gyermekellátás intézményi rendszere 

 

A szociális intézményi kapacitások egyre kevésbé képesek a növekvő társadalmi igényeket 

kielégíteni. Az öregedés és egyes társadalmi folyamatok, mint például az egyszemélyes 

háztartások számának és arányának növekedése, a generációk egymástól távol élése, hatására 

egyre nagyobb szükség van a professzionálisabb, családon kívül nyújtott gondozási 

szolgáltatásokra. Az ellátási kényszerrel és a gazdasági válság következtében felerősödő 

igényekkel szemben a szűkülő költségvetési források elégtelennek bizonyultak, ezért, az 

elmúlt években költségkímélő, a hatékonyság növelését célzó intézkedésekre került sor így 

például a 2006-ban bevezetett, irányított területi kiegyenlítési rendszer, 2007-től a 

kapacitásszabályozás, 2008-tól a gondozási szükséglet vizsgálata az ellátások biztosításában, 

valamint a jövedelem- és vagyonvizsgálat a térítési díj megállapításában. 

Az intézmények fenntartó szerinti összetételében, meghatározóvá vált a társulásos 

önkormányzati intézményfenntartó társulási, illetve még inkább a többcélú kistérségi társulási 

forma. 

 Az önkormányzatok intézmény fenntartó képességének korlátai miatt egyre nagyobb szerepet 

kapnak egyéb, elsősorban egyházi és nonprofit szolgáltatók. 

A szolgáltatásokat nyújtó intézmények alapvetően három bevételi forrásból gazdálkodhatnak: 

az állami normatívából, a térítési díjakból és az egyéb hozzájárulásokból, jellemzően az 

önkormányzatok, a fenntartók által biztosított kiegészítésekből.  

2013 évtől a központi költségvetés a bentlakásos intézmények finanszírozásánál bevezette, a 

feladatfinanszírozási formát, vagyis már nem ellátotti létszám szerint biztosítja a forrásokat, 

hanem megkülönbözteti a szakmai létszám, azaz a szociális segítői létszám, és az ehhez 

kapcsolódó bér és járulékok kiadásokat, a nem szakmai létszám bér és járulék kiadásait, és az 

intézményüzemeltetési kiadásokat. 

Az intézmények költségvetési összetétele megmaradt a 40-60%-os arányban (40 % állami 

hozzájárulás, 60 % saját bevétel)    

A kistérségi társulások által fenntartott alapellátások, amelyek nem kerültek a pályázati 

finanszírozás rendszerében jogosultak a kiegészítő normatívákra, amelyek összege azonban 

2013-ban, és 2014-ben is csökkent.  

Az anyagi nehézségek és a változékony szabályozásból eredő bizonytalanság ellenére a 

szociális szolgáltatások terén szinte valamennyi ellátási formában nőtt az igénybe vevők 

száma. A gondozói kapacitás azonban ennél kisebb mértékben növekedett, és az ellátások 

jelentős részében az ellátottak egy gondozóra jutó létszáma is emelkedett, például a házi 

segítségnyújtás terén, 2010. január 1-től 9 főre. 
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Magyarországon, 2012. január 1. napján lépett életbe az Alaptörvény, amely meghatározója 

minden egyéb törvénynek, rendeletnek, így a szociális ellátásoknak is.  Az Alaptörvény 

számos cikkelye szabályozza az állam, az egyén felelősségét, kötelezettségeit, jogait. 

Így például:  

L) cikk 
(1) Magyarország védi a házasság intézményét mint férfi és nő között, önkéntes 

elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet 

fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek 

viszony. 

   (2) Magyarország támogatja a gyermekvállalást. 

   (3) A családok védelmét sarkalatos törvény szabályozza. 

 

II. cikk 

Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi 

méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. 

 

XII. cikk 
(1) Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a 

vállalkozáshoz. Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel mindenki 

köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásához. 

(2) Magyarország törekszik megteremteni annak feltételeit, hogy minden 

munkaképes ember, aki dolgozni akar, dolgozhasson. 

 

XV. cikk 

(4) Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását 

külön intézkedésekkel segíti. 

(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, 

az időseket és a fogyatékkal élőket. 

 

 

XVI. cikk 

(1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez 

szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. 

(2) A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést. 

(3) A szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E kötelezettség 

magában foglalja gyermekük taníttatását. 

(4) A nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni. 

XIX. cikk 

(1)
 
Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot 

nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és 

önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár 

törvényben meghatározott támogatásra jogosult. 

(2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók 

esetében a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg. 
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(3) Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést 

igénybe vevő személynek a közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is 

megállapíthatja. 

(4) Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson 

alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott 

társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami 

nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére 

tekintettel is megállapíthatja. 

 

XXII. cikk 
(1) Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a 

közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa. 

(2) Az emberhez méltó lakhatás feltételeinek a megteremtését az állam és a helyi 

önkormányzatok azzal is segítik, hogy törekszenek valamennyi hajlék nélkül élő 

személy számára szállást biztosítani. 

  

XXX. cikk 
(1) Teherbíró képességének, illetve a gazdaságban való részvételének megfelelően 

mindenki hozzájárul a közös szükségletek fedezéséhez. 

(2) A közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulás mértékét a gyermeket nevelők 

esetében a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani. 

 

2012. január 1-től hatályos az 2011. évi CLXXXIX. törvény, amely Magyarország helyi 

önkormányzatainak működését szabályozza. 

A 13. § (1) 8. pontja határozza meg, hogy a helyi önkormányzatok feladata a szociális, 

gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása, illetve a 10. pont szerint a területén 

hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná 

válás megelőzésének biztosítása. 

 



 

 

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0036 

„Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi kistérségben” 
 

12 

 

 

Elöregedő, csökkenő lakosságszámú települések a Keszthelyi kistérségben  
A Keszthely és Környéke kistérséghez tartozó települések lakosságszáma 2013-ban: 

 

Település neve Lakosságszáma  

Balatongyörök                   1.283 

Bókaháza                       318 

Esztergályhorváti                       485 

Gétye                       128 

Gyenesdiás                    3.568 

Karmacs                      822 

Keszthely                 20.382 

Szentgyörgyvár                     330   

Vállus                      135 

Várvölgy                     1041 

Vindornyafok                      123 

Vindornyalak                        81 

Vonyarcvashegy                   2.421 

Zalaapáti                    1.713 

Zalaszántó                      965 

Zalavár                      966 

 

A kimutatásból látható, hogy a 16 település közül 6 település lakosságszáma nem éri el az 500 

főt, egy településé, pedig még a 100 főt sem.  

 

A társadalom öregedésének számos oka van. Elsősorban a demográfiai folyamatok határozzák 

meg, de a gazdasági és a társadalmi körülmények változása is jelentős mértékben 

befolyásolja. 

Az elmúlt évtizedekben a terület- és településfejlesztési tervek változásai, a város és a falu 

szerepének, funkcióinak folyamatos átértékelése ugyancsak hatott a korösszetételre, 

elsősorban a belföldi migrációs folyamatokon keresztül. A kisebb falvakban nagyobb 

mértékben csökkent a lakosság száma, mint a népesebb, fejlettebb infrastruktúrával és 

kedvezőbb foglalkoztatási lehetőséggel rendelkezőkben. A születések számát meghaladó 

elhalálozás és az elvándorlás elsősorban a 200 főnél kisebb lélekszámú települések 

népességére hatott kedvezőtlenül. 

A vidéki társadalom idősödését az elmúlt évtizedben az országos tendenciákhoz hasonlóan a 

kistérségben is a gyermekvállalás mérséklődése, az életkörülmények javulása okozta. A 

várható élettartam emelkedése pedig tovább növelte az időskorúak számát.  
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Öregedési folyamat kezdete 
 

Az öregedési folyamat már az 1970-es években elkezdődött. Az 1971-es Országos 

Településhálózat-fejlesztési Koncepció elfogadása után jelentősen romlott a községek 

intézményi ellátottsága. A helyi közigazgatási irányítás hiánya, a források központosított 

elosztása, hátrányos helyzetbe hozta az aprófalvakat, ami a jobb életkörülményeket kínáló és 

kedvezőbb infrastruktúrával rendelkező városok felé irányuló elvándorlást eredményezett. Az 

elköltözést erősítette az ipari üzemek városokba telepítése, az itt lévő szolgáltatási szféra 

fejlesztése, a lakótelep-építések felgyorsulása, amely sok fiatal család számára biztosított 

olcsó lakást, összességében a központilag támogatott urbanizációs folyamat.  

Az 1980-as években történtek ugyan intézkedések a községek népesség megtartó erejének 

javítására, de ebben az időszakban a demográfiai folyamatok rosszabbra fordultak (a 

születésszám csökkent) így a falvak lélekszám csökkenése nem állt meg, az öregedés tovább 

folytatódott. 

Az 1990-es évek elején az önkormányzati törvényben visszaadták a községek igazgatási, jogi 

és döntési önállóságát. Ennek hatására a falvak fejlődése kedvező irányt vett, gyors ütemben 

indult el a kommunális infrastruktúrák kiépülése, a helyben szükséges intézményhálózat 

fejlesztése. Részben a vidékfejlesztési programoknak köszönhető, hogy az 1990-es évek 

közepétől egy dezurbanizációs folyamat indult el. Az agglomerációs térségekben megállt a 

lakosság számának csökkenése, majd a beköltözések révén, amelyet az önkormányzatok is 

támogattak (olcsó építési telkek, adókedvezmények) lassan növekedni kezdett a lélekszám, 

ami együtt járt a korösszetétel változásával. Ez a folyamat lényegében most is tart, sőt 

esetenként a városoktól távolabbi falvak irányába mutat. Területileg azonban eléggé 

körülhatárolható, és főleg a megyei jogú városok környezetében összpontosul.  

 

Gazdaság 

 

A kistelepülések lakosságszámának csökkenése és az ezzel együtt járó öregedési folyamat hat 

a vállalkozási lehetőségekre, az infrastrukturális rendszerek kiépítésére és modernizációjára, 

az intézményhálózat fenntarthatóságára, azaz az életminőségére.  

A gazdasági tevékenységek egy részét, a piaci alapon működő szolgáltatások többségét csak 

megfelelő vásárlóerő jelenléte mellett lehet eredményesen folytatni, és ezek a feltételek a 

kisebb lélekszámú, öregedő településeken nincsenek, vagy korlátozottan vannak meg. 

Az elmúlt évtizedben csökkent a falvakban a helyben lakók széles körének munkát biztosító 

közepes- és nagyméretű vállalkozások előfordulása. A városokban megjelent kereskedelmi 

üzletláncok pedig megváltoztatták a vidéken élők bevásárlási szokásait. Ugyanakkor, a falvak 

gazdasági fejlődésének egyik kitörési pontját jelentő vendéglátó-hálózat bővült az elmúlt 

időszakban, bár ezek a vállalkozások kevésbé a helyben lakók, sokkal inkább az 

odalátogatókért jöttek létre. 

 

Munkanélküliség 

 

Munkaerő-piaci szempontból is hátrányosabb helyzetűek az öregedő falvak. A 

munkanélküliség szintje tartósan magasabb az átlagosnál, ugyanakkor településnagyság 

szerint eltérőek a munkához jutási lehetőségek. Foglalkoztatási szempontból a legjobb 

helyzetben, az ezer fő feletti községekben lakók vannak. Az állástalanok munkához jutási 

esélye, az ennél kisebb településen élőknél problematikus. 
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A magas munkanélküliség egyik oka, hogy az 1990-es években a vidéki lakosság 

foglalkoztatásban meghatározó szereppel bíró mezőgazdasági nagy- és középüzemek és 

melléküzemágaik megszűntek, vagy jóval kisebb munkaerő-állománnyal működtek tovább. A 

befektetők a munkahelyteremtő beruházásaikat pedig elsősorban a kedvezőbb közlekedési 

kapcsolatokkal és fejlettebb infrastruktúrával rendelkező megyei jogú városokban vagy 

kistérségi központokban valósították meg. A statisztikai adatok szerint az elmúlt évek alatt a 

munkahelyek bő egy harmada szűnt meg. A munkaképes korú lakosság aktivitási rátája 

alacsony, a lakosság jelentős része elszegényedett, amelynek a munkanélküliség növekedése 

az egyik alapvető oka.  

A kistérséghez tartozó települések helyzetét, az ott fellehető problémákat meghatározza a 

települések elhelyezkedése, lakosság összetétele (életkor, iskolázottság), gazdasági 

lehetőségeik. Ezek alapján a terület szinte két részre osztható. A társuláshoz tartozó 

települések között található kedvezőbb fekvésű, úgynevezett partközeli települések, illetve 

hátrányosabb helyzetű háttérelépülések. A Balaton parti települések általában szociálisan, 

gazdaságilag jó/jobb helyzetben vannak, de ezeken a településeket is érinti a 

munkanélküliség, ami szezonális jelleggel változó tendenciát mutat. Sajnos a településen 

hiányoznak a produktív munkahelyek (összeszerelő üzemek, ipar, termelés, csomagolás, 

logisztika stb.), főként a turisztikai szempontok dominálnak (kiszolgáló, szolgáltató jellegű 

munkahelyek), melyek főként a fiataloknak kedveznek, az idősebb, vagy középkorú 

munkavállalók számára nehezebben elérhető. Ugyanakkor ezeken a településeken is 

megjelentek az anyagi helyzetből adódó problémák. Megemelkedett hiteltörlesztések, és a 

közüzemi díjtartozások. Az ún. háttér településeken a problémák halmozottan jelentkeznek, 

mind gazdasági, mind társadalmi szempontból, illetve elérhetőségük, megközelíthetőségük is 

jelentősen rosszabb, mint a partközeli településeké. Ezeken a településeken magasnak 

mondható a munkaerőpiacról tartósan kiszorulók száma. 

Az öregedő falvakban élők összességében rosszabb anyagi helyzetben, is vannak. Ez a 

hátrányos gazdasági körülmények, a kedvezőtlenebb foglalkoztatási helyzet mellett azzal is 

indokolható, hogy magas az itt élők körében a gazdaságilag inaktív réteg (nyugdíjasok, 

járadékosok, passzív munkanélküliek). 

 

 

Közlekedés 

 

Az öregedő községek megközelíthetősége kedvezőtlenebb az átlagosnál. Vasúti megállóhelye 

többségükben nincs, így az összeköttetést a közúthálózat, illetve az azon bonyolított helyközi 

buszforgalom biztosítja.  

A fő- és mellékúthálózat hangsúlyosabb szerepe miatt ezen utak karbantartása, felújítása 

kiemelt fontosságú, hiszen az öregedő községekben élők munkahelyre és oktatási 

intézménybe történő napi ingázása itt zajlik. Szerencsés ugyanakkor, hogy a Keszthely – 

Zalaegerszeg útszakasz jelentős felújítása zajlik jelenleg, ami akár az út menetidejét is 

csökkentheti. A megoldást, főként az idős lakosság számára részben az aprófalvak 

tekintetében jelenthetné a falugondnoki hálózat fejlesztése. 
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Egészségügyi ellátás 

 

Az öregedő falvakban élőknek egyre nehézkesebb a háziorvosi alapellátás igénybevétele a 

praxisok számának csökkenése, és a helyben történő rendelések ritkábbá válása miatt. Az 

elmúlt időszakban mérséklődött azon települések a száma, ahol helyben van az orvos.  

A háziorvosi székhelyek nyolctizede az ötszáz főnél népesebb településeken összpontosult, 

házi gyermek orvosi rendelőt pedig csak néhány helyen alakítottak ki.  

A szakellátás helyben történő igénybevételének lehetősége ugyancsak korlátozott. A 

Keszthelyi Kórházban, ahova a kistérség lakossága tartozik sajnos a szakrendelések nagyon 

nehezen elérhetők, távoli időpontokkal tudnak csak dolgozni, részben azért, mert vannak 

olyan szakrendelések, ahol csak heti egyszer van lehetőség bejutni, másrészt pedig az 

országos tendenciának megfelelő orvoshiány miatt. Fontos azonban megjegyezni, hogy az 

utóbbi években jelentős fejlesztések voltak a Kórházban, pl. rehabilitációs osztály fejlesztése, 

új épülettömb kialakítása, illetve a hamarosan üzembe helyezésre kerülő, hiánypótló CT, vagy 

a nemrég megnyílt Egészségfejlesztési Iroda. 

 

 

Szociális ellátás 

 

A kedvezőtlenebb demográfiai helyzet és a hátrányosabb gazdasági körülmények miatt az 

idősödő falvakban fontos szerepet kap a szociális gondoskodás, melyet az is jelez, hogy az 

alapellátások iránti igény nagyobb az átlagosnál. Az étkeztetésben és a házi 

segítségnyújtásban részesülők aránya megyében fokozatosan emelkedett. A települések 

méretét tekintve a lélekszám csökkenésével együtt nő az igénybevétel.  

Az időskorúak nagyobb fokú biztonságáról, jelzőrendszeres segítségnyújtás megszervezésével 

gondoskodtak. Az alapszolgáltatások biztosítása mellett, az esetenként más közszolgáltatási 

feladatokat is ellátó falugondnoki szolgálat megszervezésével is sokat javítottak az itt élők 

helyzetén. Ugyanakkor, elenyésző az idősek nappali ellátását biztosító intézmények száma, és 

hasonlóan kevés a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények száma is. 

Az öregedő falvakban a kistérség községeinek átlagához képest gyakoribb a pénzben vagy 

természetben nyújtott támogatások iránti igény.   

A meglévő munkát biztosító vállalkozások túlnyomó részben Keszthely városban és a part 

menti településeken koncentrálódnak, ezért a háttértelepülések hátrányban vannak. Mind a 

foglalkoztatási, mind a gazdasági helyzetük is rosszabb. A tartós munkanélküliség is jelentős 

problémát okoz a térségben. A települések munkanélküliségi rátája - nyilván jelentős részben 

a Balaton térségének speciális helyzetéből adódó módon - szezonális ingadozást mutat.  

A halmozottan jelentkező problémák természetesen kihatással vannak a családokra, és a 

gyermekekre is. A gyermekeknél is egyre nagyobb számban jelentkeznek a pszichés, mentális 

problémák. A legjellemzőbb problémák az anyagi helyzettel (munkanélküliség), a 

gyermekneveléssel kapcsolatos (túlzott engedékenység, elhanyagolás, vagy túl magas 

követelmény), illetve a szülők helytelen életviteléből adódnak (alkoholizmus, lakókörnyezet 

elhanyagolása, a családtagok, a szülők konfliktusos kapcsolata, amit gyakran a gyermekek 

előtt próbálnak rendezni).  A családok rossz anyagi helyzetének mérséklését idézhetné elő az, 

ha mindenki számára lennének elérhető munkalehetőségek.   

Az idősek tekintetében a társadalmi mobilitás következménye, hogy a családok távolabb 

költöznek egymástól, nincs lehetőség napi kapcsolatra az idős szülőkkel, nagyszülőkkel, 
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melyben részben közrejátszik a munkalehetőség, munkavállalás miatti költözés a nagyobb 

városokba, külföldre.  

A családsegítő szolgáltatást, jellemzően a többgyermekes napi megélhetési problémákkal 

küzdő családok, a roma népesség, az aktív korú nem foglalkoztatottak, az alacsony 

iskolázottságúak, illetve az ellátásra szoruló idősek veszik igénybe. Jelentős probléma, hogy 

sok esetben a közüzemi díjakat, megnövekedett hiteltörlesztéseket csak nagy nehézségek árán 

vagy, egyáltalán nem tudják fizetni. Az ellátást igénybe vevők között, egyre nagyobb 

számban vannak az egyedülállók, akik sok esetben semmiféle természetes támasszal nem 

rendelkeznek. A jövedelmük kevés, vagy csak valamilyen szociális ellátásban részesülnek.  

Szintén jelentős probléma a túlhajszolt életmód, a stressz, a kizsákmányoltság a 

munkahelyeken, mely aztán könnyen gyermeknevelési, párkapcsolati problémákhoz vezethet.  

 

 

A táblázat a Kistérségi Társulás, Keszthely város által fenntartott, illetve a Szent Erzsébet 

Jótékonysági Alapítvány által működtetett szociális intézmények ellátási mutatóit tartalmazza 

2010. és 2013. év között.  

 

 

Ellátást igénybevevők száma 

Szakfeladat 2010 2011 2012 2013 

Házi segítségnyújtás 198 237 244 229 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 197 213 206 204 

Támogató szolgálat 131 117 130 99 

Étkeztetés 79 92 96 137 

Idősek klubja 15 18 14 19 

Idősek gondozóháza 16 14 11 megszűnt 

Idősek otthona 54 55 50 69 

Bölcsőde (átlag ellátotti létszám) 40 34 33 30 

Gyermekjóléti szolgálat Zalaszántó 99 108 119 129 

Családsegítő szolgálat Zalaszántó 227 222 260 279 

Gyermekjóléti szolgálat Keszthely 208 218 203 230 

Családsegítő szolgálat Keszthely 587 562 572 482 

 Hajléktalanok nappali ellátása 73 81 109 144 

 

 

A táblázatból látható, hogy jelentősen emelkedett a házi segítségnyújtás, az étkeztetés, a 

gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok, a hajléktalanok nappali ellátását igénybevevők 

száma.  

Ennek feltehető okai:  

 az idősek száma, az egy személyes idős háztartások száma folyamatosan emelkedik, 

így egyre többen kérik a heti, napi gondozást, illetve a rendszeres étkeztetés 

biztosítását, 

 a tartós munkanélküliség, az erőforrások hiánya, az életvezetési problémák, a 

depriváció évről-évre több családot ösztönöz arra, hogy segítséget kérjenek a 

gyermekjóléti-családsegítő szolgálatoktól. A szolgálatok szakmai munkájának 

megítélése jó, elfogadottak, és  ismertek a településeken. 
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 a hajléktalanok, illetve inkább a nappali melegedő által, ingyenesen biztosított 

étkeztetés, egyéb juttatások igénybevevők számának folyamatos növekedése, az 

anyagi lehetőségek jelentős romlását mutatják.   

 

 

 

A Keszthely és Környéke kistérséghez tartozó települések   
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Balatongyörök 

 

Lakosságszám: 1283 fő 

Terület: 37,59 km2 

Elhelyezkedés: Keszthelytől 8,3 km, Zalaegerszegtől 57,2 km távolságra fekszik 

Közigazgatás: Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás tagja 

Polgármesteri Hivatal címe: 8313 Balatongyörök, Kossuth u. 29. 

Intézmények: Óvoda, Iskola, Művelődési Ház és Könyvtár, Keszthely és Környéke Kistérségi 

Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás) 

Civil szervezetek: Balatongyöröki Turisztikai Egyesület, Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület 

 

Balatongyörök a Keszthelyi- és a Szigligeti-öböl által határolt földnyúlványon helyezkedik el. 

A terület az őskor óta lakott volt.  A Balaton-parttól nem messze a Szépkilátó tövében, a 3. 

századból származó római telep és fürdő maradványait tárták fel. 

Nevét 1121-ben említik először az Almádi (ma Monostorapáti) Apátság alapítólevelében.   

 A falu életében gyökeres változást a 20. század eleje hozott. Megjelentek az első 

fürdővendégek, megépült a falut átszelő vasút (1902), strandfürdőt építettek (1907).   

A fürdőtelepet 1920-ban üdülőhellyé nyilvánították, 1932-ben elkészült a strand melletti 

móló. 

A hajdan egy Balaton-parti utcából álló településen a fürdőélet megindulása miatt 

megkezdődtek az építkezések, kialakult a villasor, új utcák születtek. 1990-ben a község 

elnyerte az Európa legszebb falvainak járó Európa falu - Prix d'Honneur címet. 

 

Bókaháza 

 

Lakosságszám: 318 fő 

Terület: 6,7 km2 

Elhelyezkedés: Keszthelytől 19,8 km, Zalaegerszegtől 29,8 km távolságra fekszik 

Közigazgatás: Zalaapáti körjegyzőség  

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás tagja 

Polgármesteri Hivatal címe: 8741 Bókaháza, Kossuth u. 6. tel.: 83/552 023 

Intézmények: Óvoda, Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér, Keszthely és Környéke 

Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ (családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) 

Civil szervezetek: Bókaháza Községért Közalapítvány, Polgárőr Egyesület 

 

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

környezetben, a Zala folyó mentén fekszik.   

A mai értelemben vett Bókaháza, a történelem során három falu Mindszent, Bókaháza, 

Újfalu, összefonódásából jött létre. Bókaháza neve először az 1400-as években jelenik meg az 

oklevelekben, elnevezése a Bóka nemesi családra vezethető vissza, eddig, mint önálló falu 

nem létezik, hanem Mindszent részközsége.   

 



 

 

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0036 

„Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi kistérségben” 
 

19 

 

1959-ben megalakult a termelőszövetkezet, 1974-ig önállóan működött majd a Zalaapáti 

termelőszövetkezettel egyesítették. A termelőszövetkezet megszűnésével a helybeli 

munkalehetőségek beszűkültek, egyre többen a közeli, vagy távoli városokba költöztek, a 

jobb megélhetés és biztos munkalehetőség reményében. A településen igen jelentős civil 

összefogás működik, erősítve a közösséghez tartozást, hozzájárulva ezzel a falu 

megmaradásához.    

 

Esztergályhorváti 

 

Lakosságszám: 485 fő 

Terület: 16,7 km2 

Elhelyezkedés: Keszthelytől 16,6 km, Zalaegerszegtől 39,6 km távolságra fekszik 

Közigazgatás: Zalaapáti körjegyzőség   

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás tagja 

Polgármesteri Hivatal címe: 8742 Esztergályhorváti, Deák F. u. 1. 83/353045 

Intézmények:  Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató 

Központ (családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás) 

  

A település területe a 9. században a Zalavár környékén kialakult szláv fejedelemség része 

volt. A község komolyabb fejlődése csak az 1900-as években indulhatott meg, amikor 

elkezdődött a Kis-Balaton lecsapolása, és így értékes mezőgazdasági területekhez juthattak a 

falvak, új megélhetési formát biztosítva a korábbi halászatból élő családoknak. 

A mai település, Esztergályhorváti Nagyhorváti és Esztergály 1966-os egyesítéséből jött létre.  

Az 1990-es években nagy ütemben épült ki az infrastruktúra, és a falu egy üdülőövezet 

kialakításában látja a fejlődés lehetőségét 

Nevezetessége a külterületén fekvő Karoling kori temető. 

 

Gétye 

 

Lakosságszám: 128 fő 

Terület: 6,66 km2 

Elhelyezkedés: Keszthelytől 21,3 km, Zalaegerszegtől 37,3 km távolságra fekszik 

Közigazgatás: Zalaapáti körjegyzőség   

Polgármesteri Hivatal címe: 8762 Gétye, Kossuth L. út 4. tel: 83/353-812 

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás tagja 

Intézmények: Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató 

Központ (családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás) 

Civil szervezetek: Gétye Baráti Kör Egyesület 

Az első hiteles forrás 1275-ben említi a település nevét. Birtokosa a 13. században a Gétyei 

család volt, később mellettük a Mindszenti és a Bánffy család is megjelentek. A község a 

történelem során többször teljesen elnéptelenedett. Az itt élők főleg földművelésből, nagyobb 

birtokokon való bérmunka vállalásból éltek, sajnálatosan azonban, az 1945-ös földosztás 

során is csak apró földterületek jutottak az igénylőknek, így az elvándorlás felerősödött, 

amely mára se csillapodott.  

 



 

 

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0036 

„Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi kistérségben” 
 

20 

 

 

Gyenesdiás 

  

Lakosságszáma: 3.568 fő 

Területe: 18,50 km
2 

Elhelyezkedés: Balaton parti település, Zalaegerszegtől 40 km-re, a Keszthelyi-öböl északi 

partján fekszik. Keszthely és Vonyarcvashegy településsel szoros összetartozásban.  

Közigazgatása: önálló nagyközségi önkormányzat, és polgármesteri hivatal   

Polgármesteri hivatal címe: 8315 Gyenesdiás Kossuth Lajos u. 97. 

telefonszáma: 83/312-737 , email címe: hivatal@gyenesdias.hu  

weboldal: www.gyenesdias.hu 

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás tagja  

 

Intézmények: 

Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 

Gyenesdiási Általános és Művészeti Iskola  

Gyenesdiási Nagyközség Önkormányzat Étkezdéje   

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata József Attila Klubkönyvtár 

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ (házi 

segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) 

Zalaszántó Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Két felnőtt háziorvosi rendelő 

Egy gyermek háziorvosi rendelő 

Egy fogászati rendelő 

Egy gyógyszertár 

Kapernaum Evangélikus Szeretetotthon (50 férőhelyes idősek otthona) 

Posta 

 

A nagyközségben számos civil, és egyházi szervezet működik, amelyek közül kiemelkedő, a 

Forrásvíz Természetbarát Egyesület, a Gyenesdiási kinizsi Sportkör, a Gyenesdiási Turisztikai 

Egyesület, a Római Katolikus Egyházközség, a Varázshangok az egészségért Egyesület, a 

Gyenesdiási Polgárőr Egyesület, a Gyenesdiási Horgász és Vizi sport Egyesület, az Asbóth 

Sándor Huszár és Lovas Hagyományőrző Egyesület.  

Az elmúlt évtizedekben Gyenesdiás jelentősen fejlődött, a lakosság száma 

megháromszorozódott, önálló közigazgatási egység lett, iskolája, bölcsődéje, óvodája 

megújult, kibővült, infrastruktúrája európai színvonalú. 2011-ben nyitott meg a hal és biopiac, 

amely a helyi kistermelők, kézművesek termékeit kínálja a nyári szezonban. A Gyenesdiási 

Játékstrand  több éven át kapta meg a Balaton Legjobb Strandja kitüntető címet. Az ide 

látogató vendégeket számos panzió, vendégház, étterem, szórakozási lehetőség várja. 

Az itt élők a helyi közintézményekben, panziókban, éttermekben, üzletekben, illetve a 

Keszthelyen dolgoznak. 

 

 

 

Karmacs 

 

Területe: 14,22 km² 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Keszthelyi-%C3%B6b%C3%B6l&action=edit&redlink=1
http://www.gyenesdias.hu/
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Lakosságszáma: 822 fő 

Elhelyezkedése: Zala megye keleti részén, a Keszthelyi- hegység lábánál 

Közigazgatása: Karmacs- Vindornyafok-Vindornyaszőlős Községek Körjegyzősége 

Polgármesteri hivatal címe: 8354 Karmacs Szent Anna tér 1. 

Telefonszáma: 06 83/ 373-005 

email címe: karmacs-kor@profinter.hu 

 

Zala megye keleti részén a Keszthelyi- hegység lábánál található, a mai Gyöngyös-patak jobb 

partján fekvő település már a római korban létezett. A termelő szövetkezetek felszámolását 

követően a falu gazdasága nagyban visszaesett, megnőtt az elvándorlás mértéke. Napjainkban 

az idegenforgalomban próbál új utat keresni a település. Alapvetően mezőgazdasági jellegű, 

de infrastrukturális ellátottsága jónak mondható. Az itt élők nagy része Hévízen és 

Keszthelyen dolgozik. A helyben foglalkoztatottak száma nagyon alacsony, mivel nincs a 

településen lévő foglalkoztatásra alkalmas vállalkozás, így kizárólag az önkormányzatnál van 

munkalehetőség közmunka keretében. 

A településen az óvodát, Karmacs Község Önkormányzata és Vindornyafok Község 

Önkormányzata társulás formájában működteti, az iskola viszont néhány évvel ezelőtt 

megszűnt. A gyermekek Zalaszántóra illetve más településre járnak iskolába. A településen 

orvosi rendelő, posta, Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet, illetve két vegyesbolt is található. 

Keszthely 

 

Lakosságszáma: 20382 fő 

Területe: 75,98 km
2 

Közigazgatás: Keszthelyi Közös Önkormányzati Hivatal (Keszthely és Vállus község) 

Elhelyezkedése: Balaton nyugati végében, a Keszthelyi - öbölben fekvő város   

A Keszthelyi Járás székhelye  

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás gesztor önkormányzata.  

Polgármesteri hivatal címe: 8360 Keszthely Fő tér 1. 

Telefonszáma: 83/505-500 

weboldal: www.keszthely.hu 

 

Oktatási intézmények 

Keszthelyi Életfa Óvoda és öt tagóvodája 

Csány-Szendrey Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskola, Kollégium, 

Pedagógiai Szakszolgálat és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

Életfa Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 

Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola 

Keszthelyi Asbóth Sándor Szakképző Iskola és Kollégium  

Keszthelyi Vendéglátó, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakképző Iskola és Kollégium 

Keszthelyi Közgazdasági Szakközépiskola 

Keszthelyi Vajda János Gimnázium 

Farkas Edit Szakiskola és Kollégium 

Keszthelyi Akadémia Alapítvány Gazdasági Szakközépiskola 

Keszthelyi Festetics György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 

Pannon Egyetem Georgikon Kar 

mailto:karmacs-kor@profinter.hu
http://www.keszthely.hu/
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Kulturális intézmények 

Goldmark Károly Művelődési Központ 

Balaton Kongresszusi Központ és Színház 

Fejér György Városi Könyvtár 

Helikon Kastélymúzeum 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely 

Balatoni Múzeum 

Népviseleti Babamúzeum, Történelmi Panoptikum, Csigaparlament 

Rádió és Televízió Múzeum 

 

Egészségügyi intézmények 

Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete (11 háziorvosi, 5 házi-gyermekorvosi, 

és 4 fogászati rendelő) 

Keszthelyi Kórház 

 

Szociális intézmények 

Egyesített Szociális Intézmény 

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza 

Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány Nappali Melegedő 

Kolping Támogató Szolgálat 

Filemon Református Támogató és Házi Gondozó Szolgálat  

 

A település, Zala megye keleti részén, Zalaegerszeg megyeszékhelytől, 35 km-re, a Balaton 

nyugati végében, a Keszthelyi-öbölben helyezkedik el. Jelentős kulturális, turisztikai, 

kereskedelmi központ, egyetemi város.  

A térség gazdasága nagyrészt a turizmus ágazatához kötődik, a gazdaságilag aktív lakosság   

65,2 %-a szolgáltatási jellegű ágazatokban (kereskedelem, javítás, szállítás, gazdasági 

szolgáltatás, egyéb közösségi, személyi szolgáltatás) dolgozik. A városban több 

közigazgatási, oktatási, egészségügyi, kulturális, szociális intézmény működik, így jelentős az 

közalkalmazottak száma is. Keszthelyen a regisztrált vállalkozások száma, 2011-ben 4433 db 

volt. A vállalkozások 70 %-a a 10 fő, és az alatti foglalkoztatók körébe tartozik. 

Az elmúlt évtizedben a két bevásárló központ épült a városban, illetve több multinacionális 

kereskedelmi áruházlánc épített üzleteket, amelyek számos munkahelyet hozott létre.   

Keszthely város munkaerő piaci helyzetére jellemző szezonalitás. Áprilistól fokozatosan 

csökken a munkanélküliség, mert a turizmusban, vendéglátóiparban és a szállodaiparban 

tevékenykedő vállalkozók, a nyári időszakra szezonális munkahelyeket teremtenek. Majd 

szeptember végétől  újra megkezdődik a munkanélküliségi mutató folyamatos emelkedése. 

 

 

Szentgyörgyvár 

 

Lakosságszám: 330 fő 

Terület: 11,65 km2 
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Elhelyezkedés: Keszthelytől 10 km, Zalaegerszegtől 33 km távolságra fekszik 

Közigazgatás:  Sármellék és Szentgyörgyvár Községek Körjegyzősége 

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás tagja  

Polgármesteri Hivatal címe: Szentgyörgyvár, Kossuth u. 48. tel.: 36-83-353-703 

Intézmények:  Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató 

Központ (családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás) 

Civil szervezetek: - 

Szentgyörgyvár első említése 1461-ből való. A Zala folyó partján állt ekkor maga a vár, alatta 

azonos nevű falu feküdt. A vár védelmi szerepe a 16. században, a törökök portyázásaival 

növekedett meg. 1627-ben nevezték elsőként a korábbi falut mezővárosnak.  

A  jó termőfeltételeknek köszönhetően, a 19. században nagymértékben nőtt Szentgyörgyvár 

lakossága, amelyet a települést érintő Balatonszentgyörgy–Zalaszentgrót vasútvonal 1895-ös 

megnyitása tovább fokozott.1945 után a település lakossága nagyban fogyni kezdett, amely 

elsősorban a környék három idegenforgalmi központjának (Keszthely, Hévíz, Zalakaros) erős 

vonzásával magyarázható. 

 

Vállus 

 
Területe: 21,80 km² 

Lakosságszáma: 135 fő  

Elhelyezkedése: a Keszthelyi hegység délkeleti része 

Közigazgatása: Keszthely Közös Önkormányzati Hivatal része 

Polgármesteri hivatal címe: 8316 Vállus, Rákóczi u. 57. 

Telefonszáma: 06 83-572-076 

email címe: info@vallus.hu 

weboldal: www.vállus.hu 

 

A Keszthelyi-hegység délkeleti részén fekvő kis település Zala megye Veszprém megyével 

határos szélén található. 1950-ben Keszthely járásával együtt Veszprém megyéhez csatolták, s 

onnan 1979-ben tért vissza Zala megyéhez. A lakosság megélhetését elsősorban a 

mezőgazdaságra korlátozódott.  

Óvoda, iskola nincs a településen. Óvodába várvölgyre, iskolába Zalaszántóra, Keszthelyre, 

Vonyarcvashegyre járnak a gyermekek. Művelődési ház, könyvtár is található a településen. 

Orvosi rendelés heti 1 alkalommal 1 órában biztosított. Boltot egy helyi család üzemeltetett a 

korábbiakban, de a kihasználtság hiányában a korábbiakban bezárt.  

Munkalehetőség a közfoglalkoztatáson kívül nincs a településen. Dolgozni vidékre járnak a 

lakosok, illetve a munkalehetőségeket is nehezen tudják igénybe venni a település 

elhelyezkedése, a közlekedés miatt. 

 

 

Várvölgy 

 
Területe: 25,04 km² 

Lakosságszáma: 1041 fő  

http://hu.wikipedia.org/wiki/1461
http://hu.wikipedia.org/wiki/16._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/1627
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91v%C3%A1ros
http://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balatonszentgy%C3%B6rgy
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zalaszentgr%C3%B3t
http://hu.wikipedia.org/wiki/1895
http://hu.wikipedia.org/wiki/1945
http://hu.wikipedia.org/wiki/Keszthely
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9v%C3%ADz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zalakaros
mailto:info@vallus.hu
http://www.vállus.hu/
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Elhelyezkedése: Keszthelytől 15 km-re észak-keletre  

Közigazgatása: Várvölgyi Közös Önkormányzati Hivatal  (Várvölgy, Zalaszántó,Vindornyalak)  

Polgármesteri hivatal címe: 8316 Várvölgy Kossuth Lajos u. 67 

Telefonszáma: 06 83/371-401 

email címe: polgarmester@volgynet.hu 

Weboldal: www.varvolgy.hu 

 

Intézmények: 

Orvosi Rendelő 

Gyógyszertár 

Óvoda  

Iskola (alsó tagozat) 

Művelődési Ház 

 

Civil szervezetek: 

Várvölgy Sportegyesület 

Várvölgyért egyesület 

Kő-Orra Vadásztársaság 

 
A jelenlegi község 1943-ban alakult, Alsózsid  és Felsőzsid összevonásával, kezdetben Bakonyzsid 

néven, s később vette fel a Várvölgy nevet.   
A község a Keszthelytől mintegy 15 km-re található, észak-keleti irányban, a Keszthelyi hegységben, 

a Keszthely–Várvölgy–Lesencetomaj–Tapolca mellékút mentén fekszik.  Autóbuszjáratok 

Keszthelyről és Tapolcáról érintik a községet. A szép fekvésű településen az üdülés, pihenés, falusi 

turizmus igényes szálláshelyein biztosított. község gazdasági életében fontos szerepet játszik az 

erdőszövetkezet. 

A községben ma általános iskola alsó tagozata, óvoda, művelődési ház, könyvtár, orvosi rendelő 

működik. A felső tagozatos iskolások Gyenesdiásra, Zalaszántóra és Keszthelyre járnak. Kulturális 

élete aktív, több amatőr csoport működik a művelődési házban.    

1995-ben készült el a Zalaszántóval közösen épített szennyvíztisztító telep. A gáz bevezetése is 

megtörtént. Létesült húsfeldolgozó üzem, pékség, melyek termékeiket a környező településekre és 

Keszthelyre szállítják. A községben működik a német tulajdonú Bazalt Középkő Kőbánya Kft.  

Munkalehetőség a községben kevés van, a legtöbb embert a Várvölgyi pékség és a húsfeldolgozó 

foglalkoztatja. Mások a környező városokba vállalnak munkát, vagy idénymunkából, alkalmi 

munkából tartják fenn magukat, családjukat.  

A családsegítés és gyermekjóléti szolgálatot, a Zalaszántói székhelyű Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat, a házi segítségnyújtást Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú 

Társulás Szociális Szolgáltató Központja biztosítja. 
 

 

 

Vindornyafok 

 

Területe: 3,50 km² 

Lakosságszáma: 123 fő 

Elhelyezkedése: Keszthelyi-hegység nyugati vége   

Közigazgatása: Karmacs- Vindornyafok-Vindornyaszőlős Községek Körjegyzősége 

Polgármesteri hivatal címe: 8354 Vindornyafok Kossuth Lajos u. 50 

Telefonszáma:06 83- 573-219 

Email címe: vfok21@freemail.hu 

http://www.varvolgy.hu/
mailto:vfok21@freemail.hu
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A Keszthelyi-hegység nyugati végében a Zalai-dombságtól keletre a Vindornya és a 

Gyöngyös-patak összefolyásánál található.  A Keszthely–Karmacs–Kisgörbő–Jánosháza 

fontosabb mellékút a települést nyugatról érinti, erre kapcsolódik a település egy bekötőúttal, 

melyet mindkét oldalán telepített vérszilvák szegélyeznek.  A település egyutcás jellegű, ám 

két végét erre merőleges utcák zárják. A település csak nagyon későn kapcsolódott az 

úthálózatba Karmacs községen keresztül. Az 1990-es években a térség gazdasági fellendülése 

a községre is kihatott, beindultak az infrastrukturális beruházások. A település azonban 

továbbra is eléggé elszigetelve él a világtól, a falusi turizmus kiépülőben van. A településen 

munkalehetőség nincs. A településen élők nagy része Hévízen és Keszthelyen dolgozik.  

A településen falugondnoki szolgálat működik, a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást 

a Zalaszántói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja. 

Óvoda, iskola, bolt nem működik a településen.  

 

Vindornyalak 

 

Területe: 4,49 km² 

Lakosságszáma: 81 fő  

Elhelyezkedése: Keszthelyi-hegység kelet-nyugati völgye 

Közigazgatása:  Várvölgyi Közös Önkormányzati Hivatal  (Várvölgy, Zalaszántó,Vindornyalak)  

Polgármesteri hivatal címe: 8353 Vindornyalak, Bástya tér 2. 

Telefonszáma: 06 83/370-001, 

email címe: polgarmester@vindornyalak.hu 

weboldal: www.vindornyalak.hu 

 

A település, a  Keszthelyi-hegységben, a Vindornya kelet-nyugati völgyében fekszik, 

a Zalaszántó és Vindornyaszőlős közötti mellékúton. A község autóbusszal érhető el 

Zalaszántó érintésével. A település része a kiemelt Balatoni üdülőkörzetnek, idilli hely a 

pihenésre. 

Óvoda, iskola nem működik a településen, a gyermekek Zalaszántóra járnak óvodába, 

iskolába, illetve iskolába más településre is.  Bolt nem működik a településen. A Könyvtár és 

teleház a Hertelendy kúriában található.  Orvosi rendelés a településen hetente két alkalommal 

1-1 órában van. Gyógyszertári Szolgáltatást Zalaszántón tudják igénybe venni a településen 

élők. A településen falugondnoki szolgálat működik. A Családsegítés és Gyermekjóléti 

Szolgáltatás biztosított a településen a Zalaszántói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

által. 

Vindornyalakon egy nagy vállalkozás működik, illetve a szomszéd település nagyvállalkozása 

tud korlátozott számban munkahelyet biztosítani. A faluban élők a munkalehetőségek hiánya 

miatt ingázásra kényszerül, vagy idénymunkából, alkalmi munkából tartják fenn magukat, 

családjukat. 

A település civil szervezete a Vindornyalak Art értékőrző, művészeti és természetvédelmi 

egyesület alapvető feladata, a valódi értékrenddel bíró értékek őrzése. Művészeti alkotások 

létrehozásának, kiadásának támogatása, kulturális rendezvények, kiállítások, koncertek, színi 

előadások, konferenciák szervezése, létrejöttük anyagi támogatása, elsősorban 

Vindornyalakon, ezzel is megismertetve ezt a szépséges Zala megyei kis falut. 

http://www.vindornyalak.hu/
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Vonyarcvashegy 

 

Lakosságszám: 2421 fő 

Terület: 14,28 km2 

Elhelyezkedés: Keszthelytől 5,6 km, Zalaegerszegtől 54,6 km távolságra fekszik 

Közigazgatás: Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal 

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás tagja 

Polgármesteri Hivatal címe:   

Intézmények: Óvoda, Iskola, Művelődési Ház és Könyvtár, Keszthely és Környéke Kistérségi 

Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás) 

Civil szervezetek: - 

A Balatonhoz közelebb eső Vonyarc településrész történetileg jóval megelőzi Vashegyet. Első 

említése 1335-ből való.   

A vonyarci hegyközségben a birtokosok elsősorban keszthelyi gazdák voltak. A mai település 

másik része, Vashegy, első említése 1689-ből való, mint Balatongyörök szőlőhegye.  

Vonyarc és Vashegy 1850-ben egyesült, és kisebb fejlődés indult el. Iskolája 1870-ben nyílt 

meg. A település a 20. század elején tovább nőtt, azonban kiemelkedő fejlődése csak az 1950-

es évektől figyelhető meg, amikor a község bekapcsolódott a balatoni turizmusba. 1952-ben 

új iskolája létesült, 1957-ben pedig egy kemping nyitotta meg kapuit, az egyre nagyobb 

számban érkező hazai, és külföldi turisták előtt. 1960-ban Vonyarcvashegy nagyközséggé 

alakult, ahol a turizmus meghatározó jelleggel bír. 

Kiemelt látnivaló a Szent Mihály domb és kápolna. 

 

Zalaapáti 

Lakosságszám: 1713 fő 

Terület: 23,42 km
2
 

Elhelyezkedés: Keszthelytől 14 km, Zalaegerszegtől 37 km távolságra fekszik 

Közigazgatás: Zalaapáti, Esztergályhorváti, Bókaháza, Gétye Községek Körjegyzősége 

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás tagja 

Polgármesteri Hivatal címe: 8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. 

Intézmények: Óvoda, Iskola, Művelődési Ház, Könyvtár, Keszthely és Környéke Kistérségi 

Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ (családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, 

házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) 

Civil szervezetek: Együtt Egymásért Egyesület, Zalaapáti Községért Egyesület 

 

Zalaapáti, a Zala völgyében, a Zala folyó jobb partján fekvő település, melynek "kapujaként" 

működik az 1959-ben átadott Zala híd. 

Kezdetektől az 1019-ben alapított Zalavári Bencés Apátság tulajdona volt, neve is azt tükrözi, 

hogy az "apáté". Legkorábbi említéséről 1273-ban kelt oklevélből tudunk. 

1715-ben az apátság a göttweigi bencés monostor tulajdona lett, Zalaapátit tették meg 

apátsági székhellyé. 1777 és 1781 között épült, Szent Adorján tiszteletére szentelt a  apátsági 

templom.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/1335
http://hu.wikipedia.org/wiki/1689
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balatongy%C3%B6r%C3%B6k
http://hu.wikipedia.org/wiki/1850
http://hu.wikipedia.org/wiki/1870
http://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/1950-es_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/wiki/1950-es_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/wiki/1952
http://hu.wikipedia.org/wiki/1957
http://hu.wikipedia.org/wiki/1960
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A templommal egybeépült a Bencés Rendház, az épületben ma Pszichiátriai Betegek Otthona 

működik. A Jókai utcában található a régi kisnemesi kastély, melyet a Szentkirályi-család 

épített 1796-ban késő barokk stílusban. Az egyemeletes kastély öthektáros parkja 

természetvédelmi terület. Az államosítás után Magyarország egyetlen méhészeti szakiskolája 

működött benne 1990-ig.   

Zalaapáti kedvező fekvésénél és történelmi szerepénél fogva jelentős helyet foglal el, a megye 

falvai között. Kedvező fekvését nemcsak a találkozó utak jelzik, hanem Hévíz, Keszthely és 

Kehidakustány közelsége. 

A fürdőhelyek közelsége miatt dinamikusan fejlődött a község vendéglátóipara is. 

 

 

Zalaszántó 

Területe: 37,73 km² 

Lakosságszáma: 965 fő  

Elhelyezkedése: Keszthelytől 15 km távolságra 

Közigazgatása: Zalaszántó és Vindornyalak Községek Körjegyzősége, Várvölgyi Közös 

Önkormányzati Hivatal része. 

Polgármesteri hivatal címe: 8353 Zalaszántó Fő utca 50. 

Telefonszáma: 83/ 370-001 

email címe: zalaszantojegyzoseg@t-online.hu 

weboldal: www.zalaszanto.hu 

 

Intézmények: 

Kópékuckó Óvoda 

Gersei Pethő Általános Iskola 

Háziorvosi rendelő 

Gyógyszertár 

Könyvtár 

Zalaszántói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Falugondnoki Szolgálat 

IKSZT Zalaszántó 

Községben működik a Magyar Posta, illetve a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet. 

 

Civil szervezet: 

Három Hegy Egyesület 

 

A Kovácsi-hegy lábánál megtelepült falu Keszthelytől 15km, Sümegtől mintegy 12 km 

távolságra fekszik, a Keszthelyt Sümeggel összekötő műúton közelíthető meg. Zalaszántó 

Árpád kori település.  Ideális kiindulópontja a környék felfedezésére teendő túráknak, 

nyugodt, csendes környezete, tiszta levegője pedig igazi kikapcsolódást, pihenést tesz 

lehetővé. A falu nevezetességei az Árpád-kori templom, a Kotsy-malom, tájház, mézeskalács-

múzeum és a béke sztúpa.  

Zalaszántón egy nagy vállalkozás, illetve a szomszédos településen, Vindornyalakon is egy 

fővállalkozás működik, mely számos munkahelyet biztosít a helyben élő lakosságnak. A 

lakosság másik része még mindig ingázó életet él. Többnyire kereskedelemben, 

vendéglátásban, illetve építőiparban dolgoznak.  A lakosság nagy része a környékbeli 

városokban – Keszthely, Sümeg, Hévíz - dolgozik.  

mailto:zalaszantojegyzoseg@t-online.hu
http://www.zalaszanto.hu/
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A helyi vállalkozók kis létszámban működnek. Ennek következtében a munkanélküliek száma 

folyamatosan emelkedik. A közmunka programok lehetőséget nyújtanak a munkaerő-piaci 

szempontból hátrányos helyzetűek foglalkoztatására. A település lakossága az elmúlt néhány 

évben csökkenő tendenciát mutat. 

 

 

Zalavár 

Lakosságszám: 966 fő 

Terület: 31,07 km2 

Elhelyezkedés: Keszthelytől 18 km, Zalaegerszegtől 48 km távolságra fekszik 

Közigazgatás: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal 

Polgármesteri Hivatal címe: 8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 1.tel./fax: (06-83) 354-001 

A Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás tagja   

Intézmények: óvoda, iskola, könyvtár, Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 

Szociális Szolgáltató Központ (családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) 

Civil szervezetek: Zalavárért Egyesület, Kis – Balaton Horgász Egyesület, Cirill – Metód 

Iskolasegítő Alapítvány 

A magyarok 900 körül elfoglalták Moseburgot, és a Zalavár nevet adva neki, az egyik fontos 

központjukká alakították. Szent István király vármegyerendszerében a Zalavár közelében 

fekvő Kolonvár lett Kolon vármegye központja. Zalavár ekkoriban királyi udvarház lehetett. 

A 12., 13. században település folyamatosan növelte jelentőségét, 1424-ben országos, 1474-

ben hetivásár jogot kapott a királytól. 

A 18. század elején a település korábbi mezővárosi jogaival újraéledt, Zalavár lakosai jó 

anyagi helyzetben éltek, mivel a Zala menti lápos földek gazdag terméshozamot biztosítottak. 

Így a település lakosságszáma nagy ütemben nőtt. A 20. század elején, a megművelhető 

földek nagyságát nagyban növelték a Kis-Balaton rovására. Az 1990-es években a Kis-

Balaton újraélesztésével a település termőterületeinek egy jelentős hányadát elvesztette, így 

felerősítve, a már szükséges gazdasági változásokat. Azóta Zalaváron nagyban nőtt a 

szolgáltatások aránya, és a turizmus is megjelent a településen. 

 

Szociális támogatási rendszer 

 

A kistérségben élők számára biztosított, az 1993. évi III., a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról, szóló törvényben szabályozott pénzbeli, és természetbeni ellátások. 

A Szociális Térkép elkészítéséhez adatokat kértünk a települési önkormányzatoktól, arra 

vonatkozóan, hogy az elmúlt 4 évben a szociális és gyermekvédelmi törvényben, illetve a 

helyi rendeletekben szabályozott pénzbeli, természetbeli ellátásokat hány fő vette igénybe, és 

erre mekkora összeget fordítottak. 

A települések közül, Vindornyalak, és Zalavár községekből nem kaptunk adatokat, illetve 

Vállusról csak részlegeseket. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Istv%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kolonv%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kolon_v%C3%A1rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kir%C3%A1lyi_udvarh%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/wiki/1424
http://hu.wikipedia.org/wiki/1474
http://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mez%C5%91v%C3%A1ros
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kis-Balaton
http://hu.wikipedia.org/wiki/1990-es_%C3%A9vek
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A törvény különbséget tesz az ellátás megállapítása szempontjából, a jegyző, az 

önkormányzat képviselő testülete, az önkormányzat polgármestere és 2013 január 1-től a 

járási hivatal hatásköre szerint.  

A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható. 

A települési önkormányzat jegyzője a törvényben meghatározott feltételek szerint: 

 foglalkoztatást helyettesítő támogatást, 

 rendszeres szociális segélyt 

 lakásfenntartási támogatást 

 

A települési önkormányzat képviselő-testülete a törvényben, illetve a települési 

önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint: 

 méltányossági ápolási díjat 

 önkormányzati segélyt 

A járási hivatal a törvényben meghatározott feltételek szerint 

 időskorúak járadékát 

 ápolási díjat, kiemelt ápolási díjat  

 emelt összegű ápolási díjat  

állapíthat meg. 

 

A táblázatok kitöltéséhez, a kistérséghez tartozó településektől kértünk be, az elmúlt 4 évre 

vonatkozó adatokat, amelyek az egyes ellátások igénybevevőinek számára, és az ellátás 

biztosítására fordított költségekre vonatkoznak. 

 

 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2011. szeptember 1-től           

  

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy az állami foglalkoztatási 

szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami 

foglalkoztatási szervvel együttműködni. 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 80%-a. 

 

Forrása: Az önkormányzat költségvetése, melyhez a központi költségvetés 80%-os 

mértékben hozzájárul. 

 

 

 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
 

Település Igénybevevők száma 

 2010 2011 2012 2013 összesen 

Balatongyörök 3 6 5 4 18 

Bókaháza 21 23 16 15 75 

Esztergályhorváti 15 22 18 23 78 

Gétye 3 5 8 10 26 

Gyenesdiás 17 19 26 31 93 
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Karmacs 27 25 28 38 118 

Keszthely 263 290 410 395 1358 

Szentgyörgyvár 6 14 7 5 32 

Vállus n.a. n.a. n.a. 6 6 

Várvölgy 9 32 22 21 84 

Vindornyafok 0 0 2 2 4 

Vindornyalak n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Vonyarcvashegy 17 14 17 25 73 

Zalaapáti 19 28 28 33 108 

Zalaszántó 14 33 32 43 122 

Zalavár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

Ráfordított összeg ezer Ft-ban 

 

Település Ráfordított összeg ezer Ft-ban  

 2010 2011 2012 2013 összesen 

Balatongyörök 523 660 615 410 2.208 

Bókaháza 5.745 6.475 4.222 3.848 20.290 

Esztergályhorváti 5.161 7.680 4.960 6.305 24.106 

Gétye 794 1.187 1.707 2.272 4.360 

Gyenesdiás 5.178 5.392 7.345 8.706 26.621 

Karmacs 6.324 6.587 7.641 10.387 30.939 

Keszthely 55.861 45.225 76.585 89.403 267.074 

Szentgyörgyvár 1.385 2.247 1.666 1.331 6.629 

Vállus n.a. n.a. n.a. 651 651 

Várvölgy 1.066 2.623 4.399 5.400 13.488 

Vindornyafok 0 0 151 n.a. 151 

Vindornyalak n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Vonyarcvashegy 2.293 1.633 3.241 4.063 11.230 

Zalaapáti 6.284 9.589 7.688 9.603 33.164 

Zalaszántó 4.168 7.501 7.577 8.722 27.968 

Zalavár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

 

 

 

Rendszeres szociális segély  
  

Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján 

egészségkárosodott személynek minősül, vagy az 55. életévét betöltötte, vagy -14 éven aluli 

kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel 

más személy nem részesül a Családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozási 

támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek 

ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, vagy-a települési 

önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeknek megfelel, rendszeres szociális 

segélyre jogosult, feltéve, hogy a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme 
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nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-át, és vagyona 

nincs. A fogyasztási egységre vetített jövedelem alapján történik a jogosultság megállapítása, 

és a segély összeg meghatározásánál is ez kerül figyelembevételre. A rendszeres szociális 

segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges havi 

összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott 

munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb 

összegének személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási-és munkaerő-piaci járulék és 

nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a 

család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával.  Egy családban egyidejűleg két személy 

abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a rendelkezésre 

állási támogatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg. 

Forrása: Az önkormányzat költségvetése, melyhez a központi költségvetés 90%-os 

mértékben hozzájárul. 

 

Rendszeres szociális segély 

 

Település Igénybevevők száma 

 2010 2011 2012 2013 összesen 

Balatongyörök 1 1 0 0 2 

Bókaháza 3 5 2 2 12 

Esztergályhorváti 3 3 2 1 9 

Gétye 2 2 1 0 5 

Gyenesdiás 6 9 6 8 29 

Karmacs 1 2 2 3 8 

Keszthely 83 100 58 61 302 

Szentgyörgyvár 2 2 2 1 7 

Vállus n.a. n.a. n.a. 0 0 

Várvölgy 7 11 5 3 26 

Vindornyafok 1 1 1 1 4 

Vindornyalak n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Vonyarcvashegy 3 6 3 3 15 

Zalaapáti 9 10 12 19 50 

Zalaszántó 9 6 3 4 22 

Zalavár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

Rendszeres szociális segélyre fordított összeg ezer Ft-ban 

 

Település Ráfordított összeg ezer Ft-ban  

 2010 2011 2012 2013 összesen 

Balatongyörök 308 180 0 0 488 

Bókaháza 914 1.796 879 584 4.173 

Esztergályhorváti 691 898 562 175 2.326 

Gétye 615 616 462 0 1.693 

Gyenesdiás 1.453 2.522 1.954 1.363 7.292 

Karmacs 166 590 540 840 2.136 
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Keszthely 22.348 27.954 20.799 19.626 90.727 

Szentgyörgyvár 896 966 799 282 2.943 

Vállus n.a. n.a. n.a. 0 0 

Várvölgy 2.068 3.155 2.136 1.539 8.898 

Vindornyafok 289 289 97 26 701 

Vindornyalak n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Vonyarcvashegy 694 1.263 1.051 1.567 4.575 

Zalaapáti 2.769 3.092 3.912 4.949 14.722 

Zalaszántó 1.884 1.245 1.056 830 5.015 

Zalavár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

Lakásfenntartási támogatás 
 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk 

lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 

kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

A lakásfenntartási támogatás alanyi jogon, normatív alapon és méltányosságból állapítható 

meg.  

Alanyi jogon jogosult az a személy, aki adósságkezelési szolgáltatásban részesül.  A 

támogatást az adósságkezelés időtartamára állapítják meg. 

Normatív alapon jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,  

feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-

át meghaladja. 2011-től, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át. 

A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az 

elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.  

Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 2010-ben 450Ft, 2011-ben 450 Ft. 

Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét - az energiaárak várható 

alakulására figyelemmel - az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. 

A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság 

 ha a háztartásban egy személy lakik, 35 m2- 

 ha a háztartásban két személy lakik, 45 m2- 

 ha a háztartásban három személy lakik, 55 m2- 

 ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2- 

 ha négy személynél több lakik a háztartásban, az előző pontban megjelölt 

lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m2,-de legfeljebb a jogosult által 

lakott lakás nagysága   

Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy a szolgáltatás időtartama alatt 

lakásfenntartási támogatásra jogosult.    

Az alanyi jogon, illetve a normatív alapon megállapított lakásfenntartási támogatás havi 

összege-a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy 

főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 50%-át -a fenti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a 

lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (TM) szorzata,de nem 

kevesebb, mint 2.500Ft.   

A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre állapítják meg. 

Az önkormányzat rendelete alapján is megállapíthat helyi lakásfenntartási támogatást. 
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Forrása: Az önkormányzat költségvetése, melyhez a központi költségvetés hozzájárul. 

 

Lakásfenntartási támogatás 

 

Település Igénybevevők száma 

 2010 2011 2012 2013 összesen 

Balatongyörök 0 0 0 0 0 

Bókaháza 19 23 26 28 96 

Esztergályhorváti 29 42 47 52 170 

Gétye 3 8 7 9 27 

Gyenesdiás 0 12 19 33 64 

Karmacs 18 28 1 0 47 

Keszthely 398 447 473 414 1.732 

Szentgyörgyvár 17 7 3 4 31 

Vállus n.a. n.a. n.a. 0 0 

Várvölgy 6 22 17 17 62 

Vindornyafok 1 1 0 0 2 

Vindornyalak n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Vonyarcvashegy 12 17 17 19 65 

Zalaapáti 48 82 80 82 292 

Zalaszántó 19 38 42 32 131 

Zalavár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

 

Ráfordított összeg ezer Ft-ban 

 

Település Ráfordított összeg ezer Ft-ban  

 2010 2011 2012 2013 összesen 

Balatongyörök 0 0 0 0 0 

Bókaháza 1.260 1.140 1.431 1.357 5.188 

Esztergályhorváti 2.121 2.266 2.611 2.694 9.692 

Gétye 327 373 366 482 11.240 

Gyenesdiás 0 598 1.024 1.796 4.418 

Karmacs 848 1.533 9 0 2.390 

Keszthely 15.545 13.395 15.683 13.825 58.448 

Szentgyörgyvár 956 830 63 86 1.935 

Vállus n.a. n.a. n.a. 0 0 

Várvölgy 249 1.946 1.059 975 4.229 

Vindornyafok 65 65 0 0 130 

Vindornyalak n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Vonyarcvashegy 977 854 1.152 978 3.961 

Zalaapáti 4.027 4.926 4.567 4.538 18.058 

Zalaszántó 1.634 2.783 2.198 2.580 9.195 

Zalavár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
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Ápolási díj 
 

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 

személy részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult –a jegyes kivételével az 

a hozzátartozó, aki önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló - 

 súlyosan fogyatékos (korhatár nélkül),  

 tartósan beteg 18 év alatti gyermek  

gondozását,ápolását végzi.  

A súlyosan fogyatékos, valamint a 18. életévét be nem töltött tartósan beteg személyek 

ápolása esetén az ápolási díj összege azonos az éves központi költségvetési törvényben 

meghatározott alapösszeggel. 

A fokozott ápolást igénylő  súlyosan fogyatékos személy ápolása esetén az ápolási díj az 

éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 150 százaléka.  

A kiemelt ápolási díj összege a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 180%-a. 

A 18 év feletti tartósan betegek ápolása esetén az ápolási díj az éves központi költségvetési 

törvényben meghatározott alapösszeg 80 százaléka. 

Méltányossági jogkörben az önkormányzat képviselő-testülete állapíthat meg ápolási díjat, ha 

az ápolt 18 év feletti tartósan beteg. 

Időtartama szolgálati időre jogosít, mivel 10 %, nyugdíjjárulék levonásra kerül  
  

Az ápolási díj havi alapösszege 2011-ben, 2012-ben, 2013-ban, 2014-ben 29 500 forint.  

Forrása: Központi költségvetés, önkormányzat költségvetése 

 

 

 

Ápolási díj 

 

Település Igénybevevők száma 

 2010 2011 2012 2013 összesen 

Balatongyörök 0 0 1 1 1 

Bókaháza 0 0 0 0 0 

Esztergályhorváti 7 2 0 1 10 

Gétye 0 0 0 0 0 

Gyenesdiás 18 23 7 7 55 

Karmacs 6 6 2 2 16 

Keszthely 58 59 57 55 229 

Szentgyörgyvár 1 3 2 0 6 

Vállus n.a. n.a. n.a. 0 0 

Várvölgy 12 8 3 0 23 

Vindornyafok 0 0 2 2 4 

Vindornyalak n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Vonyarcvashegy 6 5 6 3 20 

Zalaapáti 20 18 9 9 56 

Zalaszántó 7 10 6 4 27 

Zalavár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

Ráfordított összeg ezer Ft-ban 
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Település Ráfordított összeg ezer Ft-ban  

 2010 2011 2012 2013 összesen 

Balatongyörök 0 0 74 165 239 

Bókaháza 0 0 0 0 0 

Esztergályhorváti 2.185 684 0 94 2.963 

Gétye 0 0 0 0 0 

Gyenesdiás 5.472 7.547 2.478 3.073 18.570 

Karmacs 2.181 2.282 639 695 5.797 

Keszthely 21.199 23.159 21.638 0 65.996 

Szentgyörgyvár 787 1.093 1.031 0 1.921 

Vállus n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Várvölgy 3.108 1.946 1.307 0 6.361 

Vindornyafok 0 0 154 243 397 

Vindornyalak n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Vonyarcvashegy 2.671 2.541 2.195 708 8.115 

Zalaapáti 6.693 3.115 2.146 2.675 14.629 

Zalaszántó 2.486 2.832 2.336 1.725 9.379 

Zalavár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

 

Önkormányzati segély
  

2014. január 1-től 

 

A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 

személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. 

Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes 

kölcsön formájában is nyújtható. 

Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi 

rendszerességgel. Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt 

részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak 

gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen 

betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya 

gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a 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. Önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál 

figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat 

rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál. 

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított 

önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés 



 

 

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0036 

„Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi kistérségben” 
 

36 

 

költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a 

kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti. 

A temetési költségek finanszírozása érdekében önkormányzati segély nem állapítható meg 

annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban 

részesül. Az önkormányzati segély kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási 

intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve 

természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet 

kezdeményezésére - is megállapítható. 

Forrása: Az önkormányzat költségvetése, amelyhez a központi költségvetés hozzájárul. 

Átmeneti segély 2013. december 31-ig  

 

A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 

személyek részére a rendeletében meghatározott átmeneti segélyt nyújt. Átmeneti segély 

pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.  

Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. Az alkalmankénti segély 

gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott 

egészségügyi szolgáltatás díjaként is megítélhető. A havi rendszerességgel adott átmeneti 

segély jövedelemkiegészítő támogatásként, rendszeres nevelési támogatásként, továbbá az 

önkormányzat rendeletében meghatározott más ellátási formaként is nyújtható. 

Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik önmaguk, 

illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni. 

 

 

 

Átmeneti segély 
 

Település Igénybevevők száma 

 2010 2011 2012 2013 összesen 

Balatongyörök 8 3 5 6 22 

Bókaháza 12 7 18 20 57 

Esztergályhorváti 5 13 5 10 33 

Gétye 7 10 0 5 22 

Gyenesdiás 29 27 26 28 103 

Karmacs 16 27 29 18 90 

Keszthely 549 542 455 552 2.098 

Szentgyörgyvár 14 8 5 5 32 

Vállus n.a. n.a. n.a. 0 0 

Várvölgy 23 7 6 6 42 

Vindornyafok 3 3 0 0 6 

Vindornyalak n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Vonyarcvashegy 25 22 22 19 88 

Zalaapáti 28 51 48 94 221 

Zalaszántó 8 6 1 11 26 

Zalavár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

Ráfordított összeg ezer Ft-ban 
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Település 

 
Ráfordított összeg ezer Ft-ban 

  

 2010 2011 2012 2013 összesen 

Balatongyörök 200 80 150 160 450 

Bókaháza 190 116 100 138 544 

Esztergályhorváti 29 127 17 55 228 

Gétye 90 95 0 70 255 

Gyenesdiás 600 462 416 417 1895 

Karmacs 278 425 359 170 1232 

Keszthely 12.653 12.235 11.130 9.175 45193 

Szentgyörgyvár 133 85 55 265 538 

Vállus n.a. n.a. n.a. 0 0 

Várvölgy 369 62 32 55 518 

Vindornyafok 54 54 0 0 108 

Vindornyalak n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Vonyarcvashegy 690 435 730 335 2190 

Zalaapáti 694 1.245 698 979 3616 

Zalaszántó 160 110 90 250 610 

Zalavár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

 

 

Temetési segély  
2013. december 31-ig 

 

A települési önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek szerint állapíthat meg 

annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem 

volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a 

saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A segély összege nem lehet kevesebb a 

helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét 

is, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását 

veszélyezteti. A jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehető egy főre 

számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, 

hogy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél (2010-ben 28.500Ft,) egyedül élő 

esetén annak 150%-ánál alacsonyabb nem lehet.  

 

Temetési segély 

 

Település Igénybevevők száma 

 2010 2011 2012 2013 összesen 

Balatongyörök 4 2 2 5 13 

Bókaháza 2 1 0 0 3 

Esztergályhorváti 1 2 1 3 7 

Gétye 0 1 0 0 1 

Gyenesdiás 12 16 10 13 51 
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Karmacs 6 5 15 5 31 

Keszthely 27 22 19 18 86 

Szentgyörgyvár 1 0 5 5 11 

Vállus n.a. n.a. n.a. 1 1 

Várvölgy 4 4 2 0 10 

Vindornyafok 1 1 2 0 4 

Vindornyalak n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Vonyarcvashegy 10 8 8 9 35 

Zalaapáti 8 7 8 7 30 

Zalaszántó 12 9 8 14 43 

Zalavár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

Ráfordított összeg ezer Ft-ban 

 

Település Ráfordított összeg ezer Ft-ban  

 2010 2011 2012 2013 összesen 

Balatongyörök 120 60 60 150 390 

Bókaháza 18 16 0 0 34 

Esztergályhorváti 8 24 8 24 64 

Gétye 0 10 0 0 10 

Gyenesdiás 350 435 250 415 1450 

Karmacs 420 310 725 250 1705 

Keszthely 796 749 365 470 2380 

Szentgyörgyvár 15 0 45 90 69 

Vállus n.a. n.a. n.a. 30 30 

Várvölgy 60 80 20 0 160 

Vindornyafok 70 70 120 0 260 

Vindornyalak n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Vonyarcvashegy 790 640 640 720 2790 

Zalaapáti 80 105 136 119 440 

Zalaszántó 120 90 80 140 430 

Zalavár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

 

Természetben nyújtott szociális ellátások 
 

Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni 

szociális ellátás formájában is nyújthatók, így 

 -lakásfenntartási támogatás, 

 -átmeneti segély, hatályban volt 2013. december 31-ig 

 -temetési segély, hatályban volt 2013. december 31-ig  

 -rendszeres szociális segély. 

 

Rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha a 

családban védelembe vett gyermek él. A rendszeres szociális segély természetbeni szociális 

ellátás formájában történő nyújtásának eljárási szabályait, a természetbeni juttatás formáit a 



 

 

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0036 

„Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi kistérségben” 
 

39 

 

települési önkormányzat rendeletben szabályozza, azzal, hogy védelembe vett gyermekenként 

a rendszeres szociális segély megállapított összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a 

nyújtható természetben. 

Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi díj, 

illetve a gyermekintézmények térítési díjának átvállalása, valamint a családi szükségleteket 

kielégítő gazdálkodást segítő támogatás. 

 

2012. augusztus 1-től, a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben előírhatja, 

hogy a tízezer forintot elérő összegben folyósított rendszeres szociális segély esetében az 

ellátás összegéből ötezer forintot természetben, fogyasztásra kész étel vásárlására 

felhasználható Erzsébet-utalvány formájában kell nyújtani.  

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint, a rendszeres szociális segély 

természetbeni szociális ellátás formájában akkor nyújtható, ha a családban a Gyvt. 68. §-a 

szerint védelembe vett gyermek él. Ha a települési önkormányzat képviselő-testülete a 

rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni 

szociális ellátás formájában történő nyújtásáról dönt, úgy ennek eljárási szabályait és a 

természetbeni juttatás formáit rendeletében szabályozza azzal, hogy védelembe vett 

gyermekenként az ellátás megállapított összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a 

nyújtható természetben.  

 

2014 január 1-től, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások közül természetbeni 

szociális ellátás formájában   

 a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 

 a lakásfenntartási támogatás és 

 az önkormányzati segély nyújtható. 

2014 január 1-től, a természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a 

tüzelősegély, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a 

gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek 

kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.  

Családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatásnak minősül 

különösen 

 a földhasználati lehetőség, 

 a mezőgazdasági szolgáltatások és juttatások, 

 a munkaeszközök és a munkavégzéshez szükséges forgó eszközök, 

 a szaktanácsadás, a szakképzés biztosítása. 

A családi szükségletek kielégítését szolgáló gazdálkodást segítő támogatás nyújtására 

akkor van mód, ha a települési önkormányzat rendeletben szabályozza.   

 

Köztemetés 
2013. április 1-től, haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere 

önkormányzati hatáskörben, a halálesetről való tudomásszerzést követő, 21 napon belül 

gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről,  ha-nincs, vagy nem 

lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy-az eltemettetésre köteles személy arról nem 

gondoskodott. 

Az elhunyt személy lakóhelye szerinti települési önkormányzat a költséget hagyatéki 

teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles 

személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. A települési önkormányzat a 
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rendeletében a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást 

érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt. 

Forrása: Az önkormányzat költségvetése, melyhez a központi költségvetés hozzájárul 

 

 Köztemetés 

Település Igénybevevők száma 

 2010 2011 2012 2013 összesen 

Balatongyörök 0 1 0 0 1 

Bókaháza 0 1 0 0 1 

Esztergályhorváti 0 0 1 0 1 

Gétye 0 0 0 0 0 

Gyenesdiás 0 0 1 0 1 

Karmacs 0 0 1 0 1 

Keszthely 12 6 11 11 40 

Szentgyörgyvár 1 0 0 0 1 

Vállus n.a. n.a. n.a. 0 0 

Várvölgy 1 0 0 0 1 

Vindornyafok 0 0 0 0 0 

Vindornyalak n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Vonyarcvashegy 0 0 1 0 1 

Zalaapáti 3 4 4 6 17 

Zalaszántó 0 0 1 0 1 

Zalavár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

Ráfordított összeg ezer Ft-ban 

 

Település Ráfordított összeg ezer Ft-ban  

 2010 2011 2012 2013 összesen 

Balatongyörök 0 142 0 0 142 

Bókaháza 0 50 0 0 50 

Esztergályhorváti 0 0 100 0 100 

Gétye 0 0 0 0 0 

Gyenesdiás 0 0 180 0 180 

Karmacs 0 0 181 0 181 

Keszthely 1.660 726 1.250 1.142 4778 

Szentgyörgyvár 85 0 0 0 85 

Vállus n.a. n.a. n.a. 0 0 

Várvölgy 130 0 0 0 130 

Vindornyafok 0 0  0 0 

Vindornyalak n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Vonyarcvashegy 0 0 256 0 256 

Zalaapáti 270 560 446 700 1976 

Zalaszántó 0 0 125 0 125 

Zalavár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
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Közgyógyellátás 
 

A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és 

helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány adható 

ki. A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a 

társadalombiztosítási támogatásba befogadott-járó beteg-ellátás keretében rendelhető 

gyógyszerekre ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is 

gyógyszerkerete erejéig, gyógyászati segédeszközökre, ideértve a protetikai és fogszabályozó 

eszközöket is, valamint azok javítására és kölcsönzésére, továbbá- az orvosi rehabilitáció 

céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra. 

 

Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult: 

 az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú, 

 a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy, 

 a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott, 

 a központi szociális segélyben részesülő, 

 a rokkantsági járadékos, 

 az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti 

nyugellátásban, 

 az, aki saját jogán jogosult magasabb összegű családi pótlékra, vagy aki után szülője 

vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül. 

 

 

 

Normatív alapon közgyógyellátásra jogosult:  

Normatív alapon jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek esetében a havi rendszeres 

gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja - az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja, feltéve, hogy - a családjában 

az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét 

egyedül élő esetén 200 %-át   

Az egyéni havi gyógyszerkeret 2011-ben legfeljebb havi 12.000,- Ft, az eseti keret évi 6.000,- 

Ft 

Forrása: Központi költségvetés, és az önkormányzat költségvetése 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
A járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek 

állapítja meg szociális rászorultságát 

 akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 120%-át, 

 aki egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

   150%-át nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. 

A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt állít ki.  

A bizonyítvány hatályossága 1 év.  

Forrása: Központi költségvetés 

Közgyógyellátás (2013-tól méltányosságból megállapított) 
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Település Igénybevevők száma 

 2010 2011 2012 2013 összesen 

Balatongyörök 1 0 0 0 1 

Bókaháza 26 24 15 12 77 

Esztergályhorváti 24 24 17 12 77 

Gétye 12 10 3 3 31 

Gyenesdiás 25 26 27 29 107 

Karmacs 43 27 16 6 92 

Keszthely 474 505 382 197 1558 

Szentgyörgyvár 7 8 4 2 21 

Vállus n.a. n.a. n.a. 0 0 

Várvölgy 4 15 1 0 20 

Vindornyafok 13 13 8 5 58 

Vindornyalak n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Vonyarcvashegy 20 25 6 5 56 

Zalaapáti 125 91 40 48 304 

Zalaszántó 1 1 1 1 4 

Zalavár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

 

Ráfordított összeg ezer Ft-ban 

 

Település Ráfordított összeg ezer Ft-ban  

 2010 2011 2012 2013 összesen 

Balatongyörök 32 0 0 0 32 

Bókaháza 463 303 455 242 1463 

Esztergályhorváti 351 323 485 365 1524 

Gétye 255 159 86 119 619 

Gyenesdiás 630 654 622 744 2650 

Karmacs 1.077 928 392 142 2539 

Keszthely 0 0 0 0 0 

Szentgyörgyvár 181 189 95 74 539 

Vállus n.a. n.a. n.a. 0 0 

Várvölgy 124 91 26 0 241 

Vindornyafok 430 430 210 158 1469 

Vindornyalak n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Vonyarcvashegy 357 260 77 140 834 

Zalaapáti 1.178 1.221 1.067 743 3110 

Zalaszántó 46 52 69 51 218 

Zalavár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

1997. évi XXXI., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 

szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások 
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Rendszeres gyermekvédelmi támogatás, illetve a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény 

 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 

igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 

 a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 

 a pénzbeli támogatásnak, 

 az ingyenes tankönyvnek az igénybevételére. 

A feltételek fennállása esetén a település jegyzője annak a gyermeknek állapítja meg a 

jogosultságát, 

 akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át (2010-ben 39.900 Ft) 

  ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza,  

 a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos,  

 a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek  

 a fentiekbe nem tartozó esetekben annak a gyermeknek, akinek családjában az egy 

főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegétnek 130 %-át (2010-ben 37.050 Ft) feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata 

során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott 

értéket. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság lehetőséget biztosít:  

 a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,  

 a pénzbeli támogatásnak (évi két alkalommal)  

 ingyenes tankönyv igénybevételére.  

Az önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra megállapítja a gyermek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. 

Évek óta zajló, a szakminisztérium által pályázati formában elérhető a nyári szociális 

gyermekétkeztetés. A program lényege, hogy pályázati formában, maximum a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak 20%-ig igényelhető támogatás, mely arra 

fordítható, hogy a nyári szünidőben a legrászorultabb gyermekek részére naponta meleg 

étkezést biztosít az önkormányzat.   

 

Forrása: Központi költségvetés 

 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás, illetve a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény 

 

Település Igénybevevők száma 

 2010 2011 2012 2013 összesen 

Balatongyörök 19 13 18 18 58 

Bókaháza 19 26 27 26 98 

Esztergályhorváti 46 45 42 39 172 

Gétye 8 10 8 7 33 
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Gyenesdiás 65 76 62 78 281 

Karmacs 37 62 65 58 222 

Keszthely 519 545 504 517 1625 

Szentgyörgyvár 33 31 24 23 111 

Vállus n.a. n.a. n.a. 8 8 

Várvölgy 74 66 67 61 268 

Vindornyafok 1 1 2 5 9 

Vindornyalak n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Vonyarcvashegy 40 32 34 34 110 

Zalaapáti 128 142 125 117 512 

Zalaszántó 48 77 63 55 243 

Zalavár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

Ráfordított összeg ezer Ft-ban 

 

Település Ráfordított összeg ezer Ft-ban  

 2010 2011 2012 2013 összesen 

Balatongyörök 180 157 191 139 667 

Bókaháza 220 302 313 296 1131 

Esztergályhorváti 534 522 487 441 1984 

Gétye 93 110 46 81 330 

Gyenesdiás 3.354 8.941 8.819 8.463 29577 

Karmacs 423 650 783 673 2529 

Keszthely 2.970 6.247 5.957 7.505 22679 

Szentgyörgyvár 313 273 122 260 968 

Vállus n.a. n.a. n.a. 104 104 

Várvölgy 870 864 812 713 3259 

Vindornyafok 6 6 12 46 70 

Vindornyalak n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Vonyarcvashegy 562 429 383 388 1762 

Zalaapáti 1.485 1.647 1.455 1.357 5944 

Zalaszántó n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Zalavár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki 

 a gyermek tartására köteles, és 

 nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális 

pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. 

A gyám lakóhelye szerint illetékes önkormányzat jegyzője, határozatlan időre. A támogatás 

havi összege gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a, 

mely 2010. január 1-től 6.270 Ft.   
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A települési jegyző annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítő 

gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága: 

2010. július 1-én fennáll, július hónapban 8.400 Ft, 

2010. november 1-én fennáll, november hónapban 8.400 Ft  

 pénzbeli támogatást állapít meg gyermekenként 

 

2011. augusztus 1-jén fennáll, augusztus hónapban 5.800,- Ft,   

2011. november 1-jén fennáll, november hónapban 5.800,- Ft   

pénzbeli támogatást állapít meg gyermekenként. 

 

2012. augusztus 1-jén fennáll, augusztus hónapban 5.800,- Ft,  

2012. november 1-jén fennáll, november hónapban 5.800,- Ft 

pénzbeli támogatást állapít meg gyermekenként 

 

2013.augusztus 1-jén fennáll, az augusztus hónapban 8.400,- Ft  

2013. november 1-jén fennáll, november hónapban 8.400,- Ft  

 pénzbeli támogatást állapít meg gyermekenként 

 

2014. augusztus 1-én fennáll, augusztus hónapban 8.400,- Ft,   

2014. november 1-én fennáll, november hónapban 8.400,- Ft 

 pénzbeli támogatást állapít meg gyermekenként 

 

Forrása: Központi költségvetés 

 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében meghatározott 

mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti ha a gyermeket gondozó család 

időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

élethelyzetbe került. A rendkívüli támogatás iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes 

képviselő a települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy az önkormányzat 

rendeletében meghatározott szervnél terjeszti elő. Forrása: önkormányzati költségvetés 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

Település Igénybevevők száma 

 2010 2011 2012 2013 összesen 

Balatongyörök 3 0 0 0 3 

Bókaháza 20 22 26 14 82 

Esztergályhorváti 0 0 0 0 0 

Gétye 5 0 10 0 15 

Gyenesdiás 64 49 20 51 184 

Karmacs 3 3 4 5 15 

Keszthely 132 118 128 116 494 

Szentgyörgyvár 31 0 0 22 53 

Vállus n.a. n.a. n.a. 21 21 
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Várvölgy 2 0 0 0 2 

Vindornyafok 14 14 13 0 41 

Vindornyalak n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Vonyarcvashegy 2 2 0 0 4 

Zalaapáti 24 4 22 28 78 

Zalaszántó 5 8 6 6 25 

Zalavár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

Ráfordított összeg ezer Ft-ban 

 

Település Ráfordított összeg ezer Ft-ban  

 2010 2011 2012 2013 összesen 

Balatongyörök 60 0 0 0 60 

Bókaháza 140 110 130 70 450 

Esztergályhorváti 0 0 0 0 0 

Gétye 30 0 60 0 90 

Gyenesdiás 719 637 560 665 2.581 

Karmacs 25 25 65 61 176 

Keszthely 1.500 1.508 1.750 1.718 6.476 

Szentgyörgyvár 120 0 0 220 340 

Vállus n.a. n.a. n.a. 185 185 

Várvölgy 8 0 0 0 8 

Vindornyafok 140 140 160 0 440 

Vindornyalak n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Vonyarcvashegy 20 14 0 0 34 

Zalaapáti 192 20 110 229 551 

Zalaszántó 250 400 300 300 1.250 

Zalavár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

 

Óvodáztatási támogatás 

A települési önkormányzat jegyzője, annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyermeknek a szülője részére állapítja meg, aki 

 a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, 

 továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek 

 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll 

A pénzbeli támogatás második és további alkalommal történő kifizetésének összege 

gyermekenként, 2011-től első alkalommal 20.000,- Ft, második alkalommal 10.000,- Ft. 

A helyi önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy az első alkalommal folyósításra kerülő 

pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatás nyújtható.  

A természetben nyújtott óvodáztatási támogatás célja a gyermek rendszeres óvodába 

járásának segítése, formája különösen utcai ruha, utcai cipő, váltóruha, váltócipő, tisztasági 

csomag biztosítása. Az első alkalommal pénzben nyújtandó óvodáztatási támogatásra való 

jogosultság megállapításához a jegyző beszerzi az óvoda igazolását a gyermek óvodai 

beíratásának tényéről, időpontjáról és a gyermek rendszeres óvodába járásáról. 
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Forrása: Önkormányzat költségvetése 

 

Óvodáztatási támogatás 

 

Település Igénybevevők száma 

 2010 2011 2012 2013 összesen 

Balatongyörök 0 0 0 0 0 

Bókaháza 0 0 1 1 2 

Esztergályhorváti 1 1 8 4 14 

Gétye 0 0 2 3 5 

Gyenesdiás 0 0 0 0 0 

Karmacs 0 1 1 1 3 

Keszthely 13 4 3 8 28 

Szentgyörgyvár 0 0 0 0 0 

Vállus n.a. n.a. n.a. 0 0 

Várvölgy 0 0 0 0 0 

Vindornyafok 0 0 0 0 0 

Vindornyalak n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Vonyarcvashegy 0 0 0 0 0 

Zalaapáti 5 9 11 12 37 

Zalaszántó 0 5 5 1 11 

Zalavár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

 

Ráfordított összeg ezer Ft-ban 

 

Település Ráfordított összeg ezer Ft-ban  

 2010 2011 2012 2013 összesen 

Balatongyörök 0 0 0 0 0 

Bókaháza 0 0 20 10 30 

Esztergályhorváti 30 20 110 90 250 

Gétye 0 0 50 60 10 

Gyenesdiás 0 0 0 0 0 

Karmacs 0 30 20 10 60 

Keszthely 130 40 30 180 380 

Szentgyörgyvár 0 0 0 0 0 

Vállus n.a. n.a. n.a. 0 0 

Várvölgy 0 0 0 0 0 

Vindornyafok 0 0 0 0 0 

Vindornyalak n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Vonyarcvashegy 0 0 0 0 0 

Zalaapáti 150 250 230 270 900 

Zalaszántó 0 100 50 20 170 

Zalavár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 



 

 

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0036 

„Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi kistérségben” 
 

48 

 

Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi ellátás  

 

A képviselő-testület döntése alapján a támogatás természetbeni ellátás formájában is 

nyújtható, különösen a védelembe vett gyermekek nevelői számára. 

Természetbeni ellátásnak minősül: 

 az általános iskolás gyermekek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása,  

 a gyermekintézmények étkezési térítésének díjkedvezménye,  

 a tandíj, az egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj,  

 egyéb ellátás kifizetésének átvállalása  

A szociális ellátások körébe tartozó, természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatás összege adómentes.   

 

Forrása: A központi költségvetés és az önkormányzat költségvetése. 

 

 

Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi ellátás  

Település Igénybevevők száma 

 2010 2011 2012 2013 összesen 

Balatongyörök 0 0 0 0 0 

Bókaháza 15 19 8 1 43 

Esztergályhorváti 20 32 21 0 73 

Gétye 0 0 0 0 0 

Gyenesdiás 0 0 0 0 0 

Karmacs 0 1 1 0 2 

Keszthely 0 0 0 0 0 

Szentgyörgyvár 0 0 0 0 0 

Vállus n.a. n.a. n.a. 0 0 

Várvölgy 0 0 0 0 0 

Vindornyafok 0 0 0 0 0 

Vindornyalak n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Vonyarcvashegy 0 0 0 0 0 

Zalaapáti 46 59 22 18 145 

Zalaszántó 0 0 0 0 0 

Zalavár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

Ráfordított összeg ezer Ft-ban 

 

Település Ráfordított összeg ezer Ft-ban  

 2010 2011 2012 2013 összesen 

Balatongyörök 0 0 0 0 0 

Bókaháza 450 508 141 5 1104 

Esztergályhorváti 616 1.369 156 0 2141 

Gétye 0 0 0 0 0 
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Gyenesdiás 0 0 0 0 0 

Karmacs 0 5 11 0 16 

Keszthely 0 0 0 0 0 

Szentgyörgyvár  0  0 0   0  0 

Vállus n.a. n.a. n.a. 0 0 

Várvölgy 0 0 0 0 0 

Vindornyafok 0 0 0 0 0 

Vindornyalak n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Vonyarcvashegy 0 0 0 0 0 

Zalaapáti 1.400 2.431 670 337 2648 

Zalaszántó 0 0 0 0 0 

Zalavár n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 

 

A Keszthely és Környéke Kistérségében működő szociális szervezetek, 

illetve szociális tevékenységgel is foglalkozó alapítványok, egyesületek 

bemutatása 
 

A Szent Erzsébet Jótékonysági alapítvány  
 

Alapítvány neve: Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány Nappali melegedő és Népkonyha 

                             Keszthely, Bakacs u.10.- 

 Tel: 83/510-706; +3620/2074-574 

  email címe: sztejalap@gmail.com 

 

Fenntartó: Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány 

 

Alakulásának éve: Az alapítvány 1993-ban alapították, melyet a Zalaegerszegi Törvényszék 

az Apk.60007/1993/49. sz. végzéssel bejegyzett. 

Jogállása: Közhasznú alapítvány. 

 

Ellátási formák:  
 Nappali melegedő 

 Népkonyha 

 

Az intézmény Keszthely Város Önkormányzatának kötelezően ellátandó feladatát a felek 

között létrejött un.: „Ellátási szerződés” alapján látja el. 

 

Finanszírozás: 

Szakmailag önálló intézmény, amely tevékenységének finanszírozására igénybe vesz állami 

és önkormányzati támogatásokat és magánadományozók is segítik a munkát. 

Tagdíjak és térítési díjak nincsenek, az ellátottak térítésmentesen veszik igénybe a 

szolgáltatásokat. Költségeink 2/3-át a Magyar Állam, 1/3-át Keszthely városa állja. 
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Munkatársak száma: 

 az alapítvány 4 fő alkalmazottat foglalkoztat 

 

1 fő intézetvezető   egyetemi diploma 

1 fő szociális gondozó és ápoló középfokú szakképesítéssel rendelkezik 

1 fő szakács    szakmunkás szakképesítéssel rendelkezik 

1 fő adminisztrátor   középfokú végzettséggel rendelkezik 

 

Időszakosan 1 fő közfoglalkoztatottat is foglalkoztat az alapítvány. 

 

Igénybevevők száma: 

 2013. december 31-én 60 fő vette igénybe szolgáltatásainkat. 

 

Az ellátások igénybevételét nagyban meghatározzák az időjárási körülmények.  

Ellátotti forgalmunk stabil és tervezhető. 

Az intézmény hatékonysága:  

Intézményünk vállalt feladatait maradéktalanul teljesíti és dolgozunk azon, hogy 

ellátottainknak teljesebb körű ellátást biztosítsunk.  

 

A kistérség legfontosabb három problémája, kihívása: 
A szociális szférában tevékenykedők összehangolt munkájára van szükség a valós problémák 

hatékony kezeléséhez. 

 

 

Értelmi Fogyatékosok Érdekvédelmi Szervezete Zala Megyei Közhasznú 

Egyesület 
 

Fenntartója: ÉFOÉSZ  

 

Alakulásának éve: 2008. október 16.  

 

Szolgáltatások, részlegek feladatok:  

Önérvényesítő csoportok működtetése, nyári táborozások, szociális és gyógypedagógiai 

tanácsadás, jogi tanácsadás,  

 

A szervezet finanszírozása:  
Központi ÉFOÉSZ-tól pályázunk működési költségekre, amely állami támogatásból 

származik, tagdíjak, teremhasználati díjak 

 

Munkatársak száma:  
2 megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozó van 1 fő könyvelő és 1 fő adminisztrátor 

titkár 

 Pártoló és pártolt tagok száma együtt 60 fő  

 

Változások a kliensforgalomban és a problémákban, az elmúlt évekhez viszonyítva:  
Kistérségi szinten könnyen elérjük az érintetteket, megyei szervezetként megyei szinten már 

nehéz az együttműködés 
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Pályázatok az elmúlt öt évben: 
Nem adtak be pályázatot. 

Az intézmény hatékonysága: 

Aktív és jól működik a jogi valamint a szociális tanácsadásunk is. 

 

Problémák, a szakmai munkát nehezítő körülmények:  
 

Csökkenő finanszírozás, nincs tényleges együttműködés a szociális és az egészségügyi 

intézmények és dolgozók (háziorvosok) között,  

 

A kistérség legfontosabb három problémája, kihívása: 
 

 Olyan civil fórumok szervezése ahol az egészségügyi valamint szociális jellegű 

egyesülések alapítványok tudnának együtt dolgozni 

 Jobb együttműködést a civil, állami valamint egyházi fenntartású intézmények között 

 Nehéz kommunikálni az egészségügyi intézményekkel. 

 

 

Kolping Támogató Szolgálat  
 

Keszthely Kisfaludy utca 2.  

 

Fenntartó: Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet  

 

Alakulásának éve: 2005 január 1.  

 

Szolgáltatások, részlegek, feladatok:  
Személyisegítő szolgáltatás, szállító szolgáltatás, speciális akadálymentesített szállító 

 szolgáltatás,  

 

Az intézmény finanszírozása:   
Állami pályázati finanszírozás, térítési díjak 

 

 Munkatársak száma: 

4 fő állású dolgozó dolgozik a szolgálatnál, 1 fő Szolgálatvezető szociális munkás 

képesítéssel, 2 fő gondozónő szociális gondozó képesítéssel, valamint egy fő gépkocsivezető 

PÁV 1el. 

Ellátottak száma: 35 fő 

 

Változások a kliensforgalomban és a problémákban, az elmúlt évekhez viszonyítva:  
Személyisegítés szintjén tapasztalható csökkenés a verseny alapúvá alakult ellátó rendszer 

miatt túl sok szolgáltató van jelen a szektorban!  

  

Pályázatok az elmúlt öt évben:  
NRSZH működési finanszírozásra vonatkozó pályázat, NRSZH akadálymentesítési pályázat, 

NRSZH informatikai pályázat, mindegyik sikeres volt! 
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Az intézmény hatékonysága:   

Városi szinten megoldott, de továbbra is gondot jelent a vidéki kliensek felkutatása, 

tájékoztatása a lehetőségekről,  

 

 Problémák, a szakmai munkát nehezítő körülmények:   
Csökkenő finanszírozás, nincs tényleges együttműködés a szociális és az egészségügyi 

intézmények és dolgozók (háziorvosok) között 

 

A kistérség legfontosabb három problémája, kihívása:  
 

 Elérni a kis falvakban élő gondozottakat,  

 Városi szinten a különböző szociális szolgáltatókat nem versenyeztetni hanem 

együttműködésre ösztönözni,  

 Több alkalmat keresni az egészségügyi szervekkel való kapcsolatépítésre, 

együttműködésre. 

 

Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 
 

8315, Gyenesdiás, Bartók Béla utca 2. 

 

Fenntartó: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 

      8315, Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 87 

 

Alakulásának éve: 2008. október 27. 

 

Szolgáltatások: Szociális és gyermekjóléti alapellátás, 20 hetes- 3 éves korú gyermekek 

napközbeni ellátása, időszakos gyermekfelügyelet, só szoba használat 

 

Finanszírozás: Állami normatíva, térítési díj (gondozási + étkezési díjszülők részéről) 

 

Munkatársi létszám: 

4 fő kisgyermeknevelő- 3 fő felsőfokú kisgyermeknevelői képesítéssel, 1 fő 

szakgondozónői képesítéssel 

4 fő technikai dolgozó-2 fő kisegítő, 1 fő karbantartó-udvaros, 1 fő részmunkaidős 

udvaros 

 

Ellátottak száma: 24 fő 

 

Minden évben növekszik az érdeklődők száma. 2014. január óta még erőteljesebben. 

 

Pályázatok az elmúlt öt évben: 

 

NYDOP-2009-5.1.1/B Nyugat-Balatoni térségi bölcsőde létrehozása Gyenesdiáson 

elnevezésű pályázat.  
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Az intézmény hatékonysága:   

Minden évben közel100%-os feltöltöttséggel dolgozunk. A bölcsődei férőhelyünk száma 

szűkös. A felmerülő igényeket nem tudjuk teljes mértékben kielégíteni.  

Problémák, a szakmai munkát nehezítő körülmények:  
Szakdolgozók minimum létszámának biztosítása nagymértékben nehezíti a mindennapos 

munkát. 

 

A kistérség legfontosabb három problémája, kihívása: 
A bevezetésre került Gyed extra kapcsán felmerülő igények kielégítetlenek maradnak, szűkös 

férőhelyhiány 

 

 

Karmelhegyi Boldogasszony Karitasz csoport 

Keszthely Tapolcai út 1/a 

 

Csoportunk a korábbi évekhez hasonló módon elkötelezett a környezetünkben élő rászorultak 

megsegítésében. Mindezt az elmúlt évben 15 fővel végeztük.  

A 2013. év rendhagyó volt a korábbi évekhez képest a tartós élelmiszer osztás tekintetében, 

mivel az EU szállítmány kimaradt. Így a hiányzó élelmiszer készletünket  az országosan 

meghirdetett húsvéti gyűjtésből pótoltuk, ami a régiónkban tekintélyes mennyiségű volt. 100 

fő rászorult igényét tudtuk kielégíteni a gyűjtésből.  

A partner szervezeteinkkel a kapcsolat folyamatos, így közös erővel, pontosabb információ 

birtokában hatékonyabban tudjuk a segítő tevékenységünket kifejteni.  

A Máltai Szeretet Szolgálat önkénteseivel június hónapban a Gyenesdiási Erdei Tornapályán 

elmúlt évben is együtt ünnepeltünk, ami jó alkalom az ismerkedésre, közös gondjaink 

tisztázására. Ez alkalommal Kozma Imre atya által celebrált szentmisével kezdtük az 

együttlétünket.    

Az élelmiszeren kívül egyre szélesebb a segítségre szorultak igénye. Rendszeresen segítettünk 

gyógyszer kiváltásban, használt bútorok továbbításában, költöztetésben, kerékpár 

ajándékozásban, hogy csak a fontosabbakat említsük.    

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségével napi kapcsolatban vagyunk, melynek 

eredményeként rendezvényeiken rendszeresen részt veszünk.  

A Pannon Egyetem kollégiuma iskola szünidőben felajánlásként 19 fő állami gondozottat 

fogadott, melynek ellátásához csoportunk is hozzájárult. Az anyagi segítségen kívül négy 

előadót megnyerve vállaltuk a tábor résztvevőinek a szellemi és lelki gazdagodását.  

A Család segítők által is ismert problémás személy labilis lelki állapotát sikerült segítő 

beszélgetéssel, valamint alkalmi munka közvetítésével stabilizálni, ami nagy sikernek 

mondható.  

Az  Élő Rózsafüzér Balaton körüli zarándoklat szervezője egy lelkes Tagtársunk, akit a 

tavalyi évben is tagjaink szép számban követtek. Térítő, vigasztaló tevékenység ékes példája a 

minden napi örömhír közvetítése számos címre a neten, amit szintén Ő végez.  

A beteglátogatást főleg hölgy tagjaink végzik, s elmondásuk szerint Ők töltődnek lelkileg az 

elesettekkel való találkozáskor.  

Az ősz folyamán almát szüreteltünk a templom kertben, amit az élelmiszer csomagokkal 

kiosztottunk.  
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Halottak napjára az elhagyott névtelen sírokat már több éve két tagunk gondoz.  

Tűzifa igényeket alkalomszerűen bejelentések alapján, lehetőleg a rászorult bevonásával, az ő 

segítségükkel végeztük.  

A tél beálltával egy fabódé lakóját segítettük ki vaskályhával, így tegyük elviselhetővé az 

amúgy sanyarú életét.  

Segítő munkánk során fokozott figyelemmel vagyunk a nehéz helyzetű, de azt csendben 

viselő embertársaink iránt, hogy a lehetőségeink szerint azt elviselhetőbbé tegyük.  

Hála a Jóistennek, hogy már sok-sok éve együtt tevékenykedhetünk a nálunk szomorúbb 

sorsú emberekért, és arra kérjük, hogy tartson bennünket még sokáig egybe, hogy 

munkálkodásunk Neki tetsző lehessen!  

 

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Keszthelyi Csoportja 

Keszthely, Szalasztó u. 16. 

Tel:   06 / 30 400 9546.   és   30/ 633 4362. 

Email cím: csontarpeter@keszthelynet.hu 

 

Fenntartó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, 1125. Budapest, Szarvas G. u. 58-60. 

Alakulásának éve: 1989. év. 

Szolgáltatások: Napi szinten élelmiszerosztás, ünnepek alkalmával 350 – a környékbeli 

falvakat is beleértve – élelmiszer csomagokat osztunk . Ingyenes jogi szolgáltatás működik, 

heti rendszerességgel vérnyomás , vércukor mérés, minden hétfői napon 13 órától 16 óráig 

ingyenes ruhaosztás , egészségügyi felszereléseket adunk otthoni ápolás céljára. 

Bútorok adományozásával, háztartási gépek , egyéb háztartási felszerelések adományozásával 

segítjük még a rászorulókat.  

Minden reggel pékárut osztunk 20- 25 fő részére. 

Karácsony előtt élelmiszergyűjtést szervezünk a bevásárló központokban „Adni öröm„ 

elnevezéssel. 

Adománnyal segít még a C&A . és a TESCO , Z + D és egyéni vállalkozók. 

A hajléktalanoknak hétvégére hideg élelmiszerrel próbálunk segíteni. Télen forró teát 

biztosítunk az ide betérőknek. 

 

Finanszírozás:  

Az intézmény fenntartását Keszthely Város Önkormányzata támogatja, a nagyobb ünnepek 

előtt a környezető önkormányzatok anyagilag támogatják az intézményünket, így tudunk 

segíteni a rászorulóknak élelmiszerrel. 

Munkatársi létszám: 

A szeretetszolgálat tagjai 17 fő - 4 fő egyetemi végzettségű, 4 fő főiskolai végzettségű, 9 fő 

középfokú végzettségű. Ezen kívül még 5 fő önkéntes dolgozik, középfokú végzettségűek, 

akik segítik a szeretetszolgálat munkáját. Aktív dolgozó 14 fő. A szeretetszolgálat 

munkatársai térítésmentesen végzik munkájukat és egyben minden adományt térítésmentesen 

adunk.  

Ellátottak száma:  

350 fő – beleértve a környékbeli falvakat is-. Ezen felül van egy elszegényedett falú ahova 

bútorokat és élelmiszereket is rendszeresen adományozunk. 
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Keszthely, mint átmenő város - emiatt egyre többen jönnek, hogy megélhetést találjanak és ez 

mind a szeretetszolgálatnál csapódik le, ugyanúgy az önkormányzatnál is, mert munkát 

szeretnének találni. 

 

Pályázatok az elmúlt öt évben: 
A szeretetszolgálat nem pályázhat. 

 

Az intézmény hatékonysága:   

A kliensek problémáját úgy tudjuk megoldani , hogy  összefogunk és közös erővel segítünk a 

rászorulókon. / Vöröskereszt, Szt. Erzsébet Alapítvány, Caritas, Család és Gyermekjóléti 

szolgálatok stb. 

 

Problémák, a szakmai munkát nehezítő körülmények:  
Állandó problémánk, hogy - mivel a szeretetszolgálat adományokból próbálja fenntartani 

magát - illetve ebből próbálja a klienseit segíteni, a probléma az, hogy nem tudunk segíteni a 

klienseinknek a közüzemi számláik rendezésében / villany, víz, gáz, fa beszerzése./ 

 

A kistérség legfontosabb három problémája, kihívása: 
Ha a szeretetszolgálat az intézményekkel össze tud fogni , akkor a település meg tudja oldani  

a problémákat, de ehhez összefogásra van szükség és megállapodások megkötésével a 

szervezetek együtt tudjanak dolgozni. 

  

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi 

Otthona 
 

Cím: 8360 Keszthely, Eötvös u. 1.  

Tel.: 06/83/777-051, 30/663-5214, 30/331-7998 

e-mail: klaczne.ibolya@maltai.hu 

 

Fenntartó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

                   Budapest, Szarvas Gábor u. 58-60. 

 

Alakulásának éve: 2007. december 28 

 

Szolgáltatások:  
Szociális alapszolgáltatás/ nappali ellátás - Fogyatékosok nappali ellátása 

 

Finanszírozás: 

Normatív támogatás, térítési díjak, adományok 

 

Munkatársi létszám: 

Főállású dolgozók: 1 fő gyógypedagógus - intézményvezető 

         1 fő konduktor-tanító – terápiás munkatárs 

                    1 fő gyógytornász – terápiás munkatárs 

          3 fő szociális ápoló-gondozó – szociális gondozó 

mailto:klaczne.ibolya@maltai.hu
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          1,5 személyi segítő 

          0,5 fő gazdasági ügyintéző 

          1 fő gépkocsivezető 

          0,5 fő takarító 

                     0,5 fő konyhai kisegítő 

 

Ellátottak száma: 34 fő 

 

Pályázatok az elmúlt öt évben: 
  2010: FSZK – 1.291.000Ft – IMHGY 

            NFÜ – 41.498.366Ft – Szociális infrastruktúra és szolgáltatások 

            fejlesztése 

            Munkaügyi Központ – Út a munkába – 3 fő munkatárs bértám. 

  2011: OFA – 4.613.978Ft – Szakmai munka minőségfejlesztése 

            Mobilitás – 1.926.000Ft – EVS Önkéntes program 

            Munkaügyi Központ – 3.050.078Ft – Bértámogatás  

  2012: MMSZ Egyesület – 4.841.918Ft – Gépjármű vásárlása 

            Mobilitás – 1. 685.899Ft – EVS Önkéntes program 

            Munkaügyi Központ – 3.324.307Ft – TÁMOP 1.1.1,    

                                  Közfoglalkoztatás 

  2013: ESZA – 11.755.000Ft – TÁMOP 1.4.5 

            Mobilitás – 1.339.500Ft – EVS Önkéntes program 

            Munkaügyi Központ – 2.179.648Ft – TÁMOP 1.1.1,          

                                  Közfoglalkoztatás 

  2014: ESZA – 65.994.427Ft – TIOP-3.2.4 

 

Az intézmény hatékonysága:   

Ellátási feladatkörünkön belül igen. Távlati probléma ellátottaink bentlakásának 

megoldatlansága városon belül. (A szülők előrehaladott életkora, elhunyta miatt.) 

 

Problémák, a szakmai munkát nehezítő körülmények:  
 Az írott és elektronikus adminisztráció sokasága, változó törvényi háttér, a   finanszírozás 

apadása. 

A kistérség legfontosabb három problémája, kihívása: 
 Az összefogás hiánya: a.) oktatási intézmény – nappali ellátás 

    b.) napközi otthon – bentlakásos ellátás 

    c.) bentlakásos ellátás – idősek otthona 

    d.) szociális ügyek intézése 

 

 

Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete Keszthelyi Csoport 
8360  Keszthely, Helikon u. 3. 

 

Alakulásának éve: Az Egyesület 1980-ban alakult, a csoport pedig 1981. évben. 

Szolgáltatások: A csoport munkáját Keszthely és térsége területén végzi. 2014. évtől tagdíj 

fizetés ellenében a megváltozott munkaképességűek és az egyéb fogyatékossággal élők is 

kapcsolódhatnak a csoport tagjaihoz. Ezt az Alapszabály módosítása teszi lehetővé.  
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Segítséget nyújtunk az önkormányzati, állami támogatások igénybe vételéhez, kitöltésben, 

nyomtatványok biztosításán keresztül. 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 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. Tagdíj fizetési 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. 

 

 

 

 



 

 

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0036 

„Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi kistérségben” 
 

58 

 

Magyar Vöröskereszt  Keszthelyi Területi Szervezete 

 

     8360. Keszthely, Kossuth u.45. 

     Tel: 83-311-079    keszthely@mvkzala.hu 

    Fenntartó: Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete 8900. Zalaegerszeg, Dísztér 7. 

    Alakulásának éve: A Vöröskereszt Egylete 1881. november 27-én alakult meg Keszthelyen. 

    

    Szolgáltatások:  
    A Vöröskereszt alapelveivel összhangban a Keszthelyi Járás területén  az alábbi 

    feladatokat látjuk el: 

 véradás szervezés 

 elsősegélynyújtás oktatása, vizsgáztatás, elsősegélynyújtó versenyekre 

felkészítés  

 adománykezelés (adománygyűjtés, adományosztás) 

 Fehér Gyűrű Áldozatvédő Szervezet Irodájának működtetése  

 házi betegápolás-gondozás képzés szervezése, lebonyolítása 

 gyógyászati segédeszközök kölcsönzése 

 Aranykorúak Társasága programjainak szervezése 

Finanszírozás:  

A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete, így a Keszthelyi Területi Szervezet is 

tagdíjakból, adományokból finanszírozza a tevékenységeket. 

 

Munkatársi létszám: 

 

A Vöröskereszt Keszthelyi Területi Szervezeténél fő állásban dolgozók száma: 4 fő   (2 fő 

felsőfokú, 2 fő középfokú végzettségű) önkéntesek száma: 4 fő   (1 fő felsőfokú, 3 fő 

középfokú végzettségű) 

 Az intézmény hatékonysága:   

 

 A kliensforgalom számában nagyfokú emelkedés tapasztalható az elmúlt években. A 

munkanélküliség következtében jelentősen megnőtt azon személyek száma, akik 

adományokból tudják megoldani a család megélhetését. 

 

Pályázatok az elmúlt öt évben: 

 

A Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete a Keszthelyi Területi Szervezetet érintően az alábbi 

nyertes pályázatokat bonyolította, ill. bonyolítja le: 

 TÁMOP 5.5.2.  – Önkéntesek bevonása 

 TÁMOP 1.4.5.  – Foglalkoztatási megállapodás 

 TÁMOP 5.3.8.  -   Megváltozott munkaképességűek újbóli munkába helyezése 

 

 

Problémák, a szakmai munkát nehezítő körülmények:  
 

mailto:keszthely@mvkzala.hu


 

 

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0036 

„Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi kistérségben” 
 

59 

 

A Vöröskereszt Keszthelyi Területi Szervezet irányításával 21 Vöröskeresztes alapszervezet 

tevékenykedik, amelyek segítik a kitűzött feladatok végrehajtását, a Vöröskereszt  segítségét 

kérő emberek problémáinak megoldását. A munkanélküliség, a munkahelyek hiánya, a járásra 

jellemző elöregedés, az egészségügyi és szociális ellátás területén jelentkező problémák, az 

áldozattá válás arányának emelkedése nehezíti  a családok, az emberek  életét. 

 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a városban, a Keszthelyi Járásban a szociális területen 

tevékenykedő civil szervezetek tevékenységének összehangolását  Szociális kerekasztal 

folyamatos működtetésével. 

 

Az Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány 

 

8360 Keszthely Zöldmező u. 2. 

Tel: 83/312-597,  info@zoldmezo.hu 

 

Fenntartó: a ZÖLDMEZŐ UTCAI EGYMI tantestülete, a tanulók szülei, külső támogatók. 

Alakulásának éve: Az alapítványunk 1996. 05. 10-én alakult (bírósági határozat a 

nyilvántartásba vételéről). 

       Szolgáltatások:  
       Az alapítvány célja: a tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos gyermekek oktatása 

       tárgyi és személyi feltételeinek javítása, a speciális szakképzés rendszerének fejlesztése, a  

       korszerű oktatási módszerek továbbfejlesztése, a tanulók sport, kulturális és üdülési  

       lehetőségeinek javítása. 

      Finanszírozás:  

       Nonprofit szervezet. Bevétele a felajánlható jövedelemadó 1 %-a, évente 1 alkalommal 

       jótékonysági alapítványi bál bevétele, alkalmanként külső támogatók. 

 

      Munkatársi létszám: 

        

Az alapítvány kuratóriumi tagjai a tantestület tagjaiból választódott, társadalmi munkában   

végzik feladataikat (5 fő) + a tantestület.  

       

     Ellátottak száma: 
     Az iskolai tanulói létszám tanévenként változik. Kb. 180-200 fő közötti. 

 

    Pályázatok az elmúlt öt évben: 

    Nyári táborok szervezésére kiírt pályázatokon (üdülési csekkes, Erzsébet program pályázat) 

    Az alapítványunk támogatást nyújt az iskolai hagyományőrző rendezvényeinek a 

    lebonyolításához, támogatja a szabadidős tevékenységek megszervezését, az iskola udvari  

    játékainak vásárlásában is részt vesz. 

 

    Problémák, a szakmai munkát nehezítő körülmények:  
    A támogatók körét nehéz bővíteni. Tanulóink többsége hátrányos, illetve halmozottan 

mailto:info@zoldmezo.hu
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    hátrányos helyzetű, szüleikkel rossz szociális körülmények között élnek. 

    Támogatni alapítványunkat nem áll módjukban ezeknek a családoknak. 1 % felajánlásból 

     kb. évente 200.000,- Ft összeget kapunk. Újabb források keresése a cél. 

 

    A kistérség legfontosabb három problémája, kihívása: 

    Több munkalehetőség kellene a végzett szakiskolás tanulóink számára és szüleik részére is. 

 

Zalaszántói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
 

A Zalaszántói Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat az önkormányzatok társulásának 

keretében önállóan működő költségvetési szervként működik. Az intézmény fenntartója a 

Zalaszántói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás, Zalaszántó Fő u.50. 

 

Név: Zalaszántói Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat  

 

Székhely: 8353 Zalaszántó Fő utca 3 

 

Tel: 83/370-124, 30/955-7854 

 

email: csaladsegito@zalaszanto8353.t-online.hu  

 

Felügyeleti szerve: Zalaszántói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás 

8353, Zalaszántó, Fő u. 50   

Az intézmény alapítói:  

Balatongyörök Község Önkormányzata (8313 Balatongyörök, Kossuth Lajos u. 29.)  

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata (8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos u.97) 

Karmacs Község Önkormányzata (8354 Karmacs Szent Anna tér 1.) 

Rezi Község Önkormányzata (8373 Rezi, Kossuth Lajos u. 35) 

Vállus Község Önkormányzata (8316 Vállus, Rákóczi u. 57.) 

Várvölgy község önkormányzata (8316 Várvölgy Kossuth Lajos u. 67) 

Vindornyafok község önkormányzata (8354 Vindornyafok Kossuth Lajos u.. 50) 

Vindornyalak Község Önkormányzata (8353 Vindornyalak, Bástya tér 2. ) 

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata (8314 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.) 

Zalaszántó Község Önkormányzata (8353 Zalaszántó, Fő u. 50)  

 

Működési, ellátási területe: 
A Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgáltatás szakfeladat tekintetében a Társulást alkotó 

települések közigazgatási területe: Gyenesdiás, Balatongyörök, Karmacs, Rezi, Vállus, 

Várvölgy, Vonyarcvashegy, Vindornyafok, Vindornyalak, és Zalaszántó 

 Szervezeti felépítés 

A Szolgálat által ellátandó alapfeladat:  

 Gyermekjóléti szolgáltatás 

 Családsegítés 

  

Az intézmény alapfeladatai: 

A Családsegítő Szolgálat szociális alapszolgáltatásokat nyújtó szociális szolgáltató, amely 

családsegítés keretében a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, 
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krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen 

helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése céljából 

nyújt általános és speciális szolgáltatásokat. 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások körében 

Gyermekjóléti Szolgáltatás biztosításával hozzájárul a gyermek testi, érzelmi, értelmi 

fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség 

megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, a gyermek családjából 

történő kiemelésének a megelőzéséhez, valamint a kiemelt gyermek családjába való 

visszahelyezéséhez. 

Az intézmény szakemberei családgondozói feladatokat látnak el, ellátásokat közvetítenek, és 

szervezési tevékenységet végeznek. Az intézmény szolgáltatásai térítésmentesek. 

Szakmai létszám 

A családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladata 10 településre terjed ki. 

Feladatait gondozási körzetekre felosztva látja el. 

Szolgálat létszáma:  

1 fő intézményvezető, családgondozó 

4 fő családgondozó 

1 fő pszichopedagógus (szerződéses jogviszony)  

Intézményvezető végzettségét tekintve, Szociálpedagógus, Családpedagógus. Szociális 

Szakvizsgával rendelkezik gyermekjóléti alapellátásból. 

3 fő családgondozó Szociálpedagógus végzettségű. 1 fő családgondozó óvodapedagógus, 

szociális alapvizsga és szakvizsga 

 

Gyermekjóléti Szolgáltatás 

  

A Gyermekjóléti Szolgálat által ellátottak száma a korábbi évekhez viszonyítva nagy eltérést 

nem mutat, viszont vannak olyan települések ahol az ellátottak száma növekedett a korábbi 

évekhez képest. 

A Gyermekjóléti Szolgáltató tevékenység a kezelt (elsődleges) probléma típusa szerint az 

intézmény ellátási területére vonatkozóan 
 

Megnevezés Kezelt problémák száma 

Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő) 27 

Gyermeknevelés 49 

Gyermekintézménybe történő beilleszkedési 

nehézség 

12 

Magatartászavar, teljesítményzavar 57 

Családi konfliktus 33 

Szülők vagy a család életvitele 57 

Szülői elhanyagolás 7 

Családon belüli bántalmazás 5 

Fogyatékosság, retardáció 7 

Szenvedélybetegségek 2 

Összesen   256 
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A legfontosabb és legjellemzőbb veszélyfaktorok: anyagi problémák, párkapcsolati 

problémák, munkanélküliség, idő hiánya és az előző faktorok okozta feszültség 

következményeként a gyermeknevelési problémák, szülők közötti konfliktusok, érzelmi 

elhanyagolás, néha bántalmazás. Ezen faktorok oda-vissza kölcsönhatásban állnak, így 

gyakran több faktor együttes megléte alakítja ki a veszélyeztetettség tényét. A gyermekjóléti 

szolgálat egész éves munkájának nagyobb részét a veszélyeztetettség megelőzése, feltárása, 

valamint a meglévő veszélyeztetettség csökkentése és megszüntetése teszi ki.  

 Családsegítés 

 

A családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma a tárgyévben nem és korcsoport szerint 

az ellátási területen összességében 
 

Nem, 

életkor 

14-17 

év 

18-34 

év 

35-49 

év 

50-61 

év 

 62 év 

fölött 
Összesen 

Férfi - 21 29 35 16 101 

Nő - 50 62 43 23 178 

Összesen  71 91 78 39 279 

 

A családsegítő szolgálat igénybevevőinek száma a korábbi évekhez viszonyítva szintén nem 

mutat nagy eltérést, nagyjából állandó. Viszont a szolgáltatáson belüli szakmai 

tevékenységek száma évről évre emelkedést mutat, feltételezhetően a problémák 

összetettsége miatt. 

A korábbi évekhez hasonlóan a tartós munkanélküliség miatti a foglalkoztatási nehézség, a 

lakosság eladósodása emelkedik. Jellemző a közüzemi díjhátralékok felhalmozódása. 

Víz, gáz, villanyszámla elmaradások, valamint banki hitelek törlesztési problémái emelkedtek 

számottevően. A szegénység egyre szélesebb körben jelenik meg.   

Az életviteli, lelki- mentális problémákat leginkább a szenvedélybetegségek az alkoholizmus, 

okozza. A környezettel való állandó ütközésekben, a társadalmi normák megszegésében, 

konfliktusokban nyilvánul meg, amely a család működésében súlyos zavarokat okoz.  

 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kliensforgalma a korábbi évekhez viszonyítva 

nagy eltérést nem mutat, nagyjából állandó. Viszont a problémák összetettebbek, több 

probléma jelentkezik együttesen a klienseknél, családoknál.  
 

Pályázatok az elmúlt öt évben 

Az intézmény az elmúlt 5 évben pályázaton nem vett részt. 

 

 

 

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény 
 

Név: Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény 

 

Cím: 8360 Keszthely Csók I. u. 1/A 

 

Tel, fax: 83/311-047  
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Email: eszi@keszthelynet.hu 

 

Fenntartó: Keszthely Város Önkormányzata 

Alapítás éve: 1988.  

 

Az intézmény szolgáltatásai: 

 bölcsőde (62 férőhely) 

 étkeztetés 

 idősek klubja (30 férőhely) 

 idősek otthona (70 férőhely) 

 

Feladatai: Keszthely város lakosságának, illetve a bölcsőde tekintetében Zala megyére 

kiterjedő ellátási területtel, biztosítani a szociális és a gyermekvédelmi törvényben 

meghatározott feladatokat: gyermekek napközbeni ellátása, napi egyszeri meleg étel 

biztosítása, időskorúak, és szociális helyzetük miatt rászorulók számára, idősek nappali 

ellátása, idősek bentlakásos ellátása. 

 

Az intézmény finanszírozása: a mindenkori költségvetési törvényben előírt állami 

támogatások, az ellátottal által fizetett személyi térítési díjak, Keszthely Város 

Önkormányzata költségvetési rendeletében meghatározott fenntartói hozzájárulás. 

Az intézményben foglalkoztatottak száma: 

 

1 fő intézményvezető 

 

Bölcsőde:  

 1 fő bölcsődevezető 

 13 fő kisgyermekgondozó 

 2 fő kisegítő 

 1 fő karbantartó 

 

Étkeztetés. 

 1 fő szociális gondozó 

 1 fő gépkocsivezető 

 

Idősek Klubja 

 1 fő idősek klubja vezető 

 2 fő szociális gondozó 

 

Idősek Otthona 

 

 1 fő intézményvezető ápoló 

 2 fő szociális és mentálhigiénés munkatárs 

 13 fő szociális gondozó 

 3 fő ügyviteli munkatárs 

 2 fő mosodai munkatárs 

mailto:eszi@keszthelynet.hu
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 6 fő kisegítő 

 3 fő gépkocsivezető-karbantartó 

 

Ellátottak száma:  

 Bölcsőde: 50 fő 

 Étkeztetés: 137 fő 

 idősek klubja: 19 fő 

 Idősek otthona: 69 fő 

 

Változások: Az elmúlt időszakban a bölcsőde, idősek klubja tekintetében, az ellátást igénylők 

számában jelentős változás nem történt. Az idősek otthona esetében, éves szinten egyre 

többen érdeklődnek, és kérik felvételüket, elsősorban idős koruk, és betegségeik miatt. Az 

étkeztetés szakfeladaton, az ellátást kérők száma, a 2010 évhez viszonyítva megduplázódott. 

 

Pályázatok:  

Active Ageing- Aktív Időskor Ausztria Magyarország Határon átnyúló pályázaton belül, a 

„házmester” program megvalósítása 2013-2014 

TÁMOP 2.4.5. Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi kistérségben” 

TÁMOP 1.1.1. Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása. 

 

Hatékonyság: az intézmény minden szakfeladaton teljes kihasználtsággal működik, a 

hozzánk fordulók problémáját, a kompetenciánkon belül igyekszünk megoldani, de jó a 

kapcsolatunk a városban működő egyéb szociális szervezetekkel is, így a feladatok 

megosztása jól működik.  

 

Problémák: jelentős problémái az intézménynek nincsenek, a finanszírozása az elmúlt 

években kiegyensúlyozottá vált, munkatársai elkötelezettek. Sajnos azonban kevés az olyan 

pályázati lehetőség, amely az ellátást igénybevevők, elsősorban az idősek otthona lakóinak 

életkörülményeinek javítását szolgálná.  

 

A kistérség, település három legfontosabb problémája: 

 a lakosság elöregedése 

 a szezonális, és tartós munkanélküliség 

 közlekedési nehézségek a kistelepülésen élőknél   

 

 

Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató 

Központ 
 

Név: Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

 

Cím: 8360 Keszthely Csók I. u. 1/A, telephely: 8360 Keszthely Kossuth u. 42 

 

Tel, fax: 83/ 311-019 

 

email: szszk@keszthelytarsulas.hu 

 

mailto:szszk@keszthelytarsulas.hu


 

 

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0036 

„Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi kistérségben” 
 

65 

 

Fenntartó: Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás 

Alapítás éve: 2007. június  

AZ intézmény szolgáltatásai:   

 házi segítségnyújtás, 

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

 családsegítés 

 gyermekjóléti szolgáltatás 

 támogató szolgálat (2014.03.31-ig)  

Finanszírozása: állami normatíva, illetve a települések hozzájárulásai 

Foglalkoztatottak száma:    

 43 fő főállásban  

 6 fő tiszteletdíjas,  

 1 fő megbízásos jogviszonyban  

 3 fő közmunkaprogramban  

 

A Szociális Szolgáltató Központ a korábbi, Keszthely – Hévízi Kistérségi Társulás 

megalakulását követően, 2007 júniusában jött létre, feladati folyamatosan bővültek, jelenlegi 

ellátási formáit 2012 – re érte el. Jelenleg több település jelezte csatlakozási szándékát, 

bevonásuk, a közös feladatellátás folyamatban van.  

 Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás települési önkormányzatai a Szociális 

Szolgáltató Központon keresztül biztosítják, az 1993 évi III. Szociális törvény 59. § (1) 

bekezdése és a 1997. évi XXXI. Gyermekvédelmi törvény 15 § (2) bekezdése alapján azokat 

az alapszolgáltatásokat, amelyekkel segítséget nyújtanak a szociálisan rászorulók részére saját 

otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi 

állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. A 

Szociális Szolgáltató Központ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, melyhez 

tartozik a Keszthely Város Gazdasági Ellátó Szervezete. A 2013-as évtől elvégzi az 

intézmény gazdálkodással összefüggő feladatait együttműködési megállapodás alapján.  

Az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet és a 15/1998. NM rendelet értelmében, a Szociális 

Szolgáltató Központ biztosítja, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, a támogató szolgáltatás, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat önálló 

szakmai egységként történő működtetését. 

A szakmai egységek önálló szakmai irányítás alatt álló szervezeti egységek. A szakmai 

egységeket az egyes szolgáltatások vezetőjére meghatározott képesítési előírásoknak 

megfelelő kinevezett vezető irányítja. 

 

Házi segítségnyújtás 

A szolgálat a házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 

lakókörnyezetében biztosítja az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 

Így különösen: 

 az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,az önálló életvitel fenntartásában, 

 az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való 

közreműködést, 

  a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtást. 

A házi segítségnyújtás ellátási területe: 
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Balatongyörök, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Karmacs, Keszthely, 

Szentgyörgyvár, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, 

Zalaszántó, Zalavár önkormányzatok közigazgatási területe. 

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és 

szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 

időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel 

fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

Szociálisan rászorultnak kell tekinteni: 

 az egyedül élő 65 év feletti személyt 

 az egyedül élő súlyosan fogyatékos 

  vagy pszichiátriai beteg személy 

 ta kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti személyt, 

  a súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személyt, ha egészségi állapota 

indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. 

 

Az ellátás kiterjed: 

 az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő 

30 percen belüli megjelenését, 

 a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali 

intézkedések megtételét, 

 szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátási területe: 

Balatongyörök, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Gyenesdiás, Karmacs, Keszthely, 

Szentgyörgyvár, Vállus, Várvölgy, Vindornyafok, Vindornyalak, Vonyarcvashegy, Zalaapáti, 

Zalaszántó, Zalavár önkormányzatok közigazgatási területe. 

Jelzőkészülékek riasztását fogadó diszpécser központ helye: Keszthelyi Vagyonvill 2000 

Kft. Keszthely, Kisfaludy utca 3. 

 

Támogató szolgálat   

A támogató szolgálat szakmai feladatait az 1993 évi III. törvény 65/C. § határozza meg, 

amely szerint: a támogató szolgálat célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő 

ellátása, a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük 

önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. 

Feladata: személyi segítés   

                szállító szolgálat 

Ezen belül: 

 az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz 

való hozzájutás biztosítása,   

 az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő 

egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való 

hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, 

 információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi 

beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, 

 a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása, 
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 segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi 

kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz, 

 egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek 

speciális szükségleteihez igazodóan, 

 segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, 

valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való 

egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, 

 a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások 

elérhetőségének, igénybevételének elősegítése. 

A támogató szolgáltatást egyaránt biztosítja szolgáltatásait kiskorúak és felnőtt korúak 

részére, akik a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás önkormányzatainak 

közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodnak. 

A szállítási feladatokat egy Renault Trafic (9 személyes, akadálymentes) busszal látjuk el. 

Ezen szakfeladat, jogutódlással, 2014.03.31-én átadásra került a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Gondviselés Háza részére.  

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Keszthely városban 1998. szeptemberében kezdte 

meg tevékenységét, és több változást követően 2012.06.29. óta a Keszthely és Környéke 

Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ önálló szakmai egységeként, 

összesen 7 települést ellátva működik, ezek: Keszthely, Zalaapáti, Zalavár, Szentgyörgyvár, 

Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye.  

Alapfeladata, tevékenységének célja az alábbi: 

Gyermekjóléti szolgáltatás: a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő 

speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és 

eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban 

történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a 

kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 

visszahelyezését. 

Családsegítés: a családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 

krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető 

okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 

céljából nyújtott szolgáltatás.  

Feladatai: 

 gyermekek veszélyeztetettségét észlelő és Jelzőrendszer működtetése: minden 

gyermekintézménnyel, szakemberrel kapcsolatban áll a szolgálat, havonta 

megbeszéléseket tart, valamint a gyermekekről érkező jelzéseket kezeli,  

 pszichológiai – mentálhigiénés tanácsadás: a szolgálat klienseinek, illetve az ellátási 

területünkön élők számára tanácsadást nyújt 

 aktív korú rendszeres szociális segélyezettek beilleszkedési programja: azon 

segélyezettek részére, akiket a Polgármesteri Hivatal együttműködésre kötelez, egyéni 

tanácsadás keretében nyújt szolgáltatást, tanácsadást a személyes életvitelében, 

ellátásában történő pozitív változás érdekében 

 utcai szociális munka: hajléktalan, vagy hajléktalan közeli helyzetben lévő kliensek 

részére nyújtott szolgáltatás, ügyintézéssel, segítő beszélgetéssel, valamint 

adományokkal való ellátásban, krízisidőszakban éjszakai és nappali őrjáratokkal 
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 kórházi szociális munka: a kórházban élő, az egészségügyi problémákon túli, 

személyes, vagy szociális gondokkal küzdők megsegítése, ellátáshoz juttatásának 

megszervezése, előkészítése 

 szabadidős és egyéb programok: lehetőség szerint, főként más szervezetekkel közösen 

kirándulások, ünnepségek, táborok megszervezése, valamint a nyári szociális 

gyermekétkeztetés koordinálása, megszervezése és lebonyolítása  

 

Szakfeladataink esetében a kliensforgalomban az utóbbi években jelentős változást nem 

tapasztaltunk. A házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás terén a térítési 

díjak bevezetését követően kb. 10 %-os visszaesést tapasztaltunk.  

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatások terén egyhe kliensszám emelkedés volt 

tapasztalható, a problémákat tekintve pedig a súlyosabb magatartásproblémák, valamint a 

bűncselekmények elkövetése, illetve az anyagi gondokkal küzdők száma is megemelkedett. 

Megjelent a „középréteg” is, azaz a devizában eladósodottak, illetve munkanélkülivé vált, 

nehéz helyzetű családok is.  

A támogató szolgálatot illetően a kliensszám drasztikus visszaesését tapasztaltuk, mivel egy 

másik, fogyatékossággal élőkre specializált szervezet kezdte meg a kliensek szállítását saját 

intézmény keretein belül. 

 

Pályázatok: a Hajléktalanokért Közalapítvány felé pályázatunk sikerrel az elmúlt 7 évben a 

Keszthelyen élő hajléktalan személyek megsegítésére (gyógyszerrel, ruházattal, élelmiszerrel 

stb.).  

 

Hatékonyság: az intézményt elegendőnek tartjuk, azonban rendszeres forráshiánnyal küzdünk: 

fejlesztési lehetőségeink nagyon alacsonyak, valamint a bővítés, vagy a változtatásra való 

lehetőség esélye is alacsony.  

 

A társulás három legnagyobb problémája: 

 a települési infrastruktúra elégtelensége   

 az egészségügy ellátás minősége, struktúrája 

 a munkahelyek hiánya  
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A kérdőívek kiértékelése 
 

 

A Szociális Térkép elkészítésének egyik alapja, az a 2500 főt érintő kérdőíves lekérdezés, 

melyet a kistérséghez tartozó településeken vettünk fel, az alábbi arányokban. 

 

 

Település neve Lakosságszám  Kérdőívek 

száma 

 Intézmények 

Balatongyörök 1.113 111 SzSzK 

Bókaháza 305 30 SzSzK 

Esztergályhorváti 450 45 SzSzK 

Gétye 122 12 SzSzK 

Gyenesdiás 1. 3720 372 SzSzK, Zalaszántó 

Karmacs 783 78 Zalaszántó 

Keszthely 20.895 1104  SzSzK, ESZI, Szent E.Alapítv. 

Szentgyörgyvár 312 31  SzSzK 

Vállus 131 13 Zalaszántó 

Várvölgy 1045 104 Zalaszántó 

Vindornyafok 123 12 Zalaszántó 

Vindornyalak 81 8 Zalaszántó 

Vonyarcvashegy  2.291 229 SzSzK, Zalaszántó 

Zalaapáti 1.610 161 SzSzK 

Zalaszántó 996 99 Zalaszántó 

Zalavár 915 91 SzSzK 

Összesen 34.902 2500 db  
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Kérdések, és azok feldolgozása után kapott értékek, a kistérséghez tartozó települések 

összességében 

  

A válaszadók neme, az összes településen 
 

 
 

 

Válaszadók életkor és nem szerinti megoszlása   
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A válszadók családi állapota, az összes településen 

 

 
 

 A válaszokból, kiderül, hogy a legnagyobb arányban, a házasságban élők vannak, viszont, ha 

az egyedül él, elvált, illetve özvegy családi állapot összességét tekintjük, akkor a válaszadók 

(974 fő), 38 %-a él, valószínűsíthetően egyszemélyes háztartásban.  

Az özvegy családi állapotuak közül a férfiak aránya 20 %, míg a nőké 80 %.  A házastársukat 

elvesztett nők, kevesebb jövedelemből, támasz nélkül maradnak, míg akár hosszú évekig.     
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A lakások jellege 

 

 
 

Az összes válaszadók 70 %-a lakik családi házban, 17 %-uk társasházban, 9 %-uk lakótelepi 

lakásban.  

4 %-uk nyilatkozott úgy, hogy otthona hétvégi ház, egyéb épület, vagy nem lakáscélra épült. 
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A lakások tulajdon formája 

 

 
  

 A válaszolók 67 %-a lakik saját tulajdonú lakásban, 24 %-uk esetében, a házastársa 

tulajdona. 5% -uk esetében a lakás közös tulajdon. 1 %-uk albérletben lakik, 0,01 %-uk lakik 

olyan bérlakásban, amely az önkormányzat tulajdona. 

Alig mérhetően, de voltak olyan válaszok, ahol tulajdonosként, bankot, a HILD 

ingatlankezelőt, illetve a Magyar Államkincstárt jelölték meg. 
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A lakások komfortossága 
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Az összes válaszadó 9 %-a jelölte meg, hogy családjában él fogyatékkal élő. A fogyatékosság 

típusa szerint, a legmagasabb arányúak, a mozgás, a látás, és az értelmileg sérültek aránya. 
 

 

1% 
1% 2

% 
2% 

10% 

10% 
1% 

4% 

1% 

4% 

1% 

1% 

11% 

1
% 

14% 

1% 
1% 

1% 

17% 

8% 
4% 
1
% 

3% 
1
% 

1
% 1% 

A fogyatékkal élők megoszlása fogyatékosságuk szerint  

   

amputáció 
bénulás 
Chron 
down kór 
enyhe értelmi fogyatékos 
értelmi fogyatékos 
gyengénlátó 
hallás 
Hallás, mozgás 
halmozottan fogyatékos 
idegrendszeri 
krónikus 
látás 
látás, és mozgás 
mozgás 
mozgás,hallás, látás 
mozgás,látás,hallás 



 

 

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0036 

„Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi kistérségben” 
 

77 

 

 

 

A válaszadók iskolai végzettsége, életkora szerint nemenként  
 

 
 

A grafikonból leolvasható, hogy az idősebb korosztály iskola végzettsége elsősorban a 

befejezett nyolcosztály, illetve, nyolc osztály alatti. 

A 16 évtől a 69 évig terjedő korosztályban az iskolai végzettség széles sperktumú. Ami 

jelentős, hogy a nők között, magasabb az egyetemet, főiskolát végzettek aránya. 
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Jövedelem forrás a válaszadók iskolai végzettsége szerint 

 
 

A nyolc osztály alatti végzettségűek többsége nyugdíjas (65 %), kizárólag gyermekneveléshez 

kapcsolódó juttatást kap (14 %), csupán töredéküknek van főállása, amelynek elsődleges oka, 

a magas életkor. 

A szakmunkásképző, szakiskolát, szakközépiskolát, technikumot végzettek, illetve az OKJ 

képzésben részvettek (a válaszadók 19 %-a) kizárólag főállással rendelkezik.  

A válaszadók 9 %-a rendelkezik főiskolai, vagy egyetemi diplomával. Közöttük vannak a 

legtöbben, akik főállásuk mellett valamilyen egyéb munkát is végeznek. Ennek egyik oka, 

hogy a felsőfokú végzettséggel betölthető munkakörökben a jövedelmek nem elegendőek a 

megélhetési kiadások fedezetére.  
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Nyugdíj mellett munkát végzők aránya 

 

 
Magyarországon, a nyugdíj mellett dolgozók aránya, az európai unió országainak átlagához 

képest nagyon alacsony, alig haladja meg, a 3 %-t. 

Felmérésünkben, a nyugdíjasok 3 %-a válaszolta azt, hogy még munkát tud vállalni. 
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A válaszadók iskolai végzettség szerinti havi jövedelme 

 

 A válaszokból kitűnik, hogy az átlag jövedelem a, 60 és 80, illetve a 100 és 140 ezer Ft 

között van, de az is, hogy nagyon sokan erre a kérdésre nem válaszoltak. A nem válaszoltak 

aránya minden iskolai végzettségnél magas, függetlenül attól, hogy a kérdőív kitöltői tudták, 

hogy a kérdőív anonim. 
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Munkanélküliek száma, iskolai végzettség szerint 

 

 
 

A magukat munkanélkülinek bejelölt válaszadók iskolai végzettségét tekintve a leginkább 

érintettek a nyolc osztály be nem fejezettek, a nyolc osztályt befejezettek, illetve a 

szakmunkásképzőt, szakiskolát végzettek. A szakmával nem rendelkezők vannak a 

legrosszabb helyzetben, illetve azok, akiknek tanult szakmájuk a munkaerőpiacon nem 

hasznosítható, pl. megszűntek azok a nagy állami cégek, amelyek a térségben a legjelentősebb 

foglalkoztatók voltak.  

A munkanélküliség időtartama, a nyolc osztályt befejezettek, illetve a szakmunkásképzőt, 

szakiskolát végzettek között, jelentős azoknak a száma, akik 24 hónapnál régebben nem 

tudtak elhelyezkedni.    
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A regisztrált munkanélküliek aránya 

 

   
 

 

Az összes válaszadók közül 174 fő jelölte be, hogy munkanélküli. Ez a válaszadók 7 %-a, 

amely az országos átlagnak megfelelő. 

Ugyanakkor a munkanélküliek 67 %-a jelölte be, hogy nem regisztráltatta magát. 10 %-uk 

nem válaszolt, illetve nem tudta, hogy regisztrálták-e.  

Meg kell említeni továbbá a „lappangó” munkanélküliek és munkavállalók számát is, melyet 

nehéz megbecsülni nehéz: azok, akik nem regisztrálnak, azok, akik külföldi munkát vállalnak, 

illetve azok, akik nem bejelentett munkát végeznek. Ezekre a válaszokból nyilván nem 

derülnek ki, de mint jelenség, természetesen Kistérségünkben is tapasztalható.  
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Megkérdeztük a kérdőív kitöltőit szeretnek-e élni lakóhelyükön, illetve írják le saját 

szavaikkal miért szeretnek, illetve miért nem szeretnek. 

 

A lakóhelyhez való érzelmi kötődés 

 

A kérdőíven arra kérdeztünk rá, hogy szeret-e a lakóhelyén élni, illetve soroljon fel legalább 

három indokot, ami jó, és ami rossz a településen, és a térségben.  

 

Szeret a lakóhelyén élni 

 

 
 

 

 

A megkérdezettek 81 %-a válaszolta azt, hogy szeret a lakóhelyén élni, 19 %-uk nemmel 

felelt.  

A nemmel válaszolók között számos nagyon szubjektív véleménnyel is találkoztunk, mint a 

szomszédok, vagy közeli családtag magatartása. 

 

A következő grafikonok a válaszokat részletesebben mutattják be.  

 

Az igennel válaszolók közel kétharmada nem indokolta a válaszát, és ennek több oka van: 

egyrészt nem könnyű a lakóhelyhez való kötődést szavakkal megfogalmazni, másrészt a 

megkérdezettek természetesnek tartják, különösebb indoklás nélkül, hogy szeretik 

lakóhelyüket.   

Közel hasonló arányban jelölték meg, hogy a település születési helyük, és ott él a családjuk,  

illetve a Balaton közelségét, és a szép természeti környezetet. 
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Szeret élni a lakóhelyén 
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A mit nem szeret a településen, és a térségben ahol él kérdésünkre, is sokan nem írtak 

indoklást. 

A válaszok között a legnagyobb arányúak, a munkalehetőség hiánya, a rossz közlekedés, az 

utak állapota, a drága megélhetés. 

Ezek a válaszok teljesen megegyeznek azokkal a megállapításokkal, melyek kistelepüléseken 

élők számára a leginkább megnehezítik a mindennapokat. A helyi  munkalehetőségek hiánya 

mellett az utak állapota, és a tömegközlekedés elégtelen volta, is közrejátszik abban, hogy 

nem jónak ítélik meg helyzetüket. Mivel a lakóhelyen kevés a munkalehetőség, marad a 

keszthelyi, vagy  a nagyobb településen való munkavállalás, de ennek elérését, megnehezíti, a 

főleg autóbuszos közlekedés elégtelen volta. (hosszú menetidő, a busz nem megy be a 

településre, naponta csak egy-két járat van, este már nincs járat, stb.)   

Maradna a saját autó használata, amellyel nem mindenki rendelkezik, illetve a magas 

üzemanyag árak, autó fenntartási költségek miatt ez csak kevesek számára kivitelezhető.   
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Nem szeret élni a lakhelyén 
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Elköltözni akarók száma 

 

 
 

 

A megkérdezettek közül, összesen, 311 fő jelölte be, hogy szeretne elköltözni. Ez az összes 

válaszadó 12 %-a. 

84 %-uk nem indokolta, miért akar elköltözni, 16 %-uk a megélhetési nehézségeket, illetve a 

munkalehetőség hiányát írta be. 

Az indoklást minden válaszadó szabadon megfogalmazhatta. 

Ez a szám sajnos jelentősnek mondható, fontos lenne olyan lépések meghozatala, ami 

megtartja a jelenlegi lakosságot, esetleg ide vonzza a fiatalokat.  
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A saját egészségi állapotának megítélése, a válaszadók életkora szerint 
 

 
 

A grafikon egyértelműen jelzi, hogy minél idősebb a válaszadó, annál rosszabbnak ítéli meg 

saját egészségi állapotát. 

a 40-49 évesekhez viszonyítva, az 50-59 év közötti korosztálynál, viszont meredeken zuhan 

azoknak az aránya, akik már nem ítélik meg jónak az egészségi állapotukat.  
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Hogyan élnek a válaszadók foglakozásuk szerint 
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A kérdőívben kérdést tettünk fel arra vonatkozóan, hogy a háztartás miből gazdálkodik 

havonta, illetve az elmúlt két évben változott-e a jövedelmük. 

A válaszadók 37 %-a jelölte be, hogy igen, ebből 20 % pozitív emelkedést írt, 17 %-uk 

csökkenést. 

Ennek többféle oka van: az emelkedésnél lehetséges a minimálbér, illetve bérminimum 

emelkedése, a családi adókedvezmény igénybevétele, egy jobban fizető munkahely, vagy 

éppen több állás vállalása. 

A csökkenésnél, ok lehet a nyugdíjazás, a munkahely elveszítése, a munkaidő csökkenése 

miatti bércsökkenés, stb. 

 

A kérdőív következő kérdései arra vonatkoznak, hogy a különböző élethelyzetek 

okoznak-e gondot a családban, vagy az egyén életében. 
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Okoz-e gondot idős ember gondozása? 

 

   
 

Az összes válaszadó közül 870 fő, jelölt bármilyen választ, közülük, 195 fő számára jelent 

gondot idős ember gondozása. Ez a szám szintén jelentősnek mondható, a megkérdezettek 

közel 8%-a küzd napi szinten azzal, hogy megoldja idős családtag ellátást, gondozását, 

felügyeletét. Az elöregedő társadalmat tekintve (főként a kistelepüléseken) fókuszba kell 

helyezni az időseket, mert félő, hogy ez az arány egyre nő.  
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Okoz-e gondot az Ön háztartásában étkezés/étkeztetés a válaszadók életkora szerint 

 

  

 

A válaszokból kiderül, hogy a 30 évestől, egészen a 90 éves és afölötti korosztálynak okoz 

gondot a napi étkezés megszervezése, biztosítása, gyermeke, családtagjai vagy saját maga 

számára. 

Ennek lehetséges okai: idő, és elegendő jövedelem hiánya, idős embereknél, akár információ 

hiánya arról, hogy szervezett formában igénybevehetik az étkeztetést. 
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Okoz-e gondot az Ön háztartásában mosás/takarítás a válaszadók életkora szerint 

 

 
Az életkor előrehaladtával, arányosan nő azok száma, akiknél a lakás takarítása, illetve a 

ruhanemű mosása napi gondot jelent. 
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Okoz e gondot az Ön háztartásában kert udvar gondozása a válaszadók életkora szerint 

 

 
 

Az életkor előrehaladtával, eeben az esetben is arányosan nő azok száma, akiknél a kert, 

udvar gondozása gondot jelent. 

Ennek nyilvánvaló oka, a fizikai erőnlét csökkenése, de ok lehet még az egyedüllét, a segítség 

hiánya (családtagok távolléte). 

Emellett arra is figyelmeztet, hogy az idős háztartásokban, hiszen a többségük családi házban 

él, ez komoly problémát jelent, amelyre szükséges és kell is megoldást találni. 
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Okoz- e gondot az Ön háztartásában a közlekedés a lakásban, és azon kívül a 

válaszadók életkora szerint 

 

 
 

A közlekedés megoldatlansága, lakáson belül, illetve kívül elsősorban a 70 és a 90 és az 

afölött lévő korosztályt érinti. Ennek oka elsősorban az egészségi állapot romlása, de ide 

sorolhatjuk, az egyedül létet, a segítség hiányát, a családtagok távollétét is. 

A szociális, egészségügyi szervezetek számára fontos információ, hogy az idős emberek 

házon kívüli szállításának biztosítása - egészségügyi intézménybe, hivatalba, stb. – elégtelen.  
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Okoz-e gondot kisgyermek napközbeni felügyelete 

 

 
Nyilvánvaló, hogy elsődlegesen a fiatal felnőtt családokban, egyéneknél okoz elsősorban 

gondot a kisgyermekekek napközbeni felügyelete, elsősorban ott ahol nincs bölcsőde, óvoda, 

vagy hiányzik a természetes nagyszülői segítség. 
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Okoz-e gondot az Ön háztartásában idős személy napközbeni felügyelete a válaszadók 

életkora szerint 
 

 
 

Az összes megkérdezett közül, 100 fő jelölte be, hogy a családban gondot okoz az idős ember 

napközbeni ellátása. Fontos megjegyezni, hogy a 100 fő egyben 100 családot is jelent, ami azt 

jelenti, hogy családonként 4 fővel számítva ez legalább 400 embert érint.  

A szociális szolgáltatók számára ez azért fontos, mert mind a házi segítségnyújtás, mind az 

idősek klubja tekintetében van még fejlesztési lehetőség.  
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Okoz-e gondot fogyatékkal élő személy napközbeni felügyelete 

 

 
 

A kérdőívet kitöltők közűl 58 jelezte, hogy a családjában élő sérült ember napközbeni 

ellátása, felügyelete gondot jelent. 

Mivel fogyatékos emberek nappali ellátása csak Keszthelyen van (Máltai Szeretet Szolgálat 

Gondviselés Háza), így azoknak a családoknak, akik a településtől távolabb élnek, és nem 

tudják megoldani az érintett szállítását, szükséges lenne egy hasonló nappali intézmény 

létrehozása, egy másik nagyobb, könnyen megközelíthető településen 

Megoldást jelenthetne a támogató szolgálatok koncentralizált megszervezése, esetleg 

összevonása, összehangolása, valamint nappali intézmények további (esetleg vidéki 

telephelyként működő) létrehozása, a jelenlegi bővítése a vidéki igénybevevők 

beszállításának megszervezésével.  

 

6 4 
14 13 

8 
4 6 3 3 3 1 2 3 1 1 

55 

172 

155 

99 
89 

62 
71 

4 
0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

16-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-fölött 

  

 

  
  

igen 

nem tudja 

nem válaszolt 

nem 

 

 

          

kor2 

          
  



 

 

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0036 

„Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi kistérségben” 
 

100 

 

 

 

Okoz-e gondot fogyatékkal élő személy közlekedése 

 

 
 

A megkérdezettek közül, ahol fogyatékkal élő van a családban, 84 fő jelezte,  gondot okoz, 

hogy megszervezze, biztosítsa a mindennapos közlekedést. 

Ezzel összefüggésben van, hogy a tömegközlekedésben kevés az akadálymentes jármű 

(autóbusz, vanat), elégtelen a járatok száma, illetve, hogy a szállításra szakosodott támogató 

szolgálatok nem rendelkeznek elegendő kapacitással. A támogató szolgálatok finanszírozása 

szűkös, az igénybevevők köre erősen behatárolt, nem életszerűen megszervezett, a 

szolgáltatókat arra ösztönzi, hogy a gépkocsi a szállítható személyek teljes számával fusson, 

napi szinten, ezért a vidékről alkalmanként, vagy rendszeresen szállítandó kliensek szállítása 

nem gazdaságos, vagy kapacitás hiányában nem lehetséges.  
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Okoz- e gondot az Ön háztartásában a bevásárlás 

 

 
Az idősebb korosztály számára kétségkívül, az egészségi állapot romlása okozza a napi 

háztartás vezetésének gondját, a fiatalabbaknál, pedig elsősorban az, hogy a települések egy 

részében nincs bolt.  
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A következő kérdéssor arra vonatkozott, hogy az elmúlt évben, szociális problémával 

mely szervezethez/szervezetekhez/személyekhez fordultak.  

Fontos megjegyezni, hogy a szociális probléma lehet anyagi jellegű, illetve mentális.  

 

1. Helyi önkormányzat, Keszthelyi Járási Hivatal   
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2. Keszthely és K.K.T.T. Szociális Szolgáltató Központ Keszthely 

 

 
 

A válaszolók közül 148 fő jelezte, hogy valamilyen gondjával a szolgáltatóhoz fordult. 

A kistérség településein ez az intézmény biztosítja, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtást, a támogató szolgálatot, illetve a családsegítő és gyermekjóléti 

szolgáltatásokat (megosztva a Zalaszántói szervezettel) 
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3. K.K.T.T. Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

Keszthely 

 
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat segítségét, a megkérdezettek közül 208 fő kérte 

2013 évben. 
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Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Zalaszántó 
 

 
 

A válaszadók közül a szolgálat támogatását, 144 fő kérte, vettet igénybe.  

Az adatok nem azonosak a szolgálat éves statisztikai jelentésében szereplő kimutatásokkal. 
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5. Egyesített Szociális Intézmény Keszthely 

 

 
Az Egyesített Szociális Intézmény legfontosabb szolgáltatása, az idősek otthona, és a 

bölcsőde mellet a napi étkeztetés biztosítása, Keszthely város szociálisan rászorulói részére. 

Évről-évre egyre nő az igény a napi egyszeri meleg étel biztosítására, annál is inkább mivel a 

nagyon alacsony jövedelműek, térítés nélkül, vagy nagyon kedvezményes áron jutnak hozzá. 
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6. Egyházak 

 

 
 

A válaszadók közül 124 fő jelezte, hogy szociális problémájával valamelyik egyházi 

szolgáltatóhoz fordult.  
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7. Civil szervezetek 
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8. Munkaügyi központok 

 

 
 

A munkaügyi központok sokféle szolgáltatást tudnak biztosítani, nem csak a munkájukat 

elvesztőknek, hanem a pályakezdőknek, az átképzésre jelentkezőknek, vagy a közmunka 

programokban résztvevőknek. 
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9. Barát, ismerős 

 

 
A megkérdezettek közül jelentős azoknak a száma, akik, ha segítségre szorulnak, nem 

intézményekhez, szervezetekhez fordulnak, hanem barátaikat, ismerőseiket keresik fel. 
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10. Szomszéd 

 

 
Hasonló arányokat tapasztaltunk a szomszédok megjelölésénél is, mint a barát, ismerős 

válasznál, vagyis a természetes védőhálót használják, az emberek, ugyanakkor, majdnem 

ugyanannyian írtak nemet, amely arra utal, hogy főleg a nagyobb településeken már, 

lazulóban vannak, vagy nincsenek meg a jó szomszédi kapcsolatok. 
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 11. Családtag 

 

 
 

Hangsúlyoznunk kell, hogy a kérdés szociális problémára vonatkozott, így mivel az igenek és 

a nemek aránya majdnem hasonló, nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy a család nem 

az elsődleges támasz, erőforrás. 

Inkább lehet arra következtetni, hogy a családok elszakadnak egymástól – elköltözés, külföldi 

munkavállalás, stb. - a kistelepülések elöregednek, így nehezebb a közvetlen családtagok 

segítségét igénybe venni, illetve azt is, hogy a válságok, illetve a munkalehetőségek alacsony 

számra miatt a családok döntő többsége nincs olyan anyagi helyzetben, hogy segíteni tudna 

rokonának, családtagjának. 
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igen 

nem 

nem tudja 

nem válaszolt 
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12. Önsegítő csoport 

 

 
 

A válaszadók alacsony száma, azt jelzi, hogy kevés önsegítő csoport működik a térségben, 

illetve amelyek működnek, nem elsődlegesen szociális problémák megoldására szakosodtak.  

 

 

54 

736 

7 8 

 

  

igen 

nem 

nem tudja 

nem válaszolt 
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13. Egyéb magánszemély 

 

 
 

A válaszolók közül 161 fő jelölte meg, hogy egyéb magánszemélyekhez is fordulnak 

problémáik esetén.  

Ezek az emberek lehetnek, pl.: munkatársak, egyéb a felsoroltakba nem illeszthető 

szervezetek, személyek. 

 

161 

679 

6 8 

 

 

igen 

nem 

nem tudja 

nem válaszolt 
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A következő grafikonok, arra a kérdésekre kerestek választ, hogy bármilyen baj esetén 

kihez fordulnának segítségért. 

A megkérdezettek többféle választ is bejelölhettek. 

 

1. Családtagok, rokonok 

 

 
 

 

1965 

85 11 

 

 

igen 

nem 

nem válaszolt 
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2. Barátok, ismerősök 

 

 
 

3. Szomszédok 

 

 
 

794 

503 

19 

  
 

igen 

nem 

nem válaszolt 

 

 

          
  

1419 

241 
15 

  
  

igen 

nem 

nem válaszolt 
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4. Helyi önkormányzat 

 

 
 

Ez a szám a válaszadók csaknem fele. Fontos lenne olyan célzott programokat kidolgozni, 

melyek a lehetséges anyagi támogatásokon túl más jellegű megoldásokat is tartalmazhat, pl.: 

tűzifa program, élelmiszer támogatás, krízislakás program, vagy fiatalok életkezdési 

támogatása, lakhatáshoz jutás elősegítése. 

 

1026 

447 

19 

  
 

igen 

nem 

nem válaszolt 
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5. Szociális intézmények 

 

 
 

E grafikon alapján az összes megkérdezett személy 37%-a fordulna szociális intézményhez 

segítségért, ami jelentősnek mondható. Ezért kiemelten fontos lenne, hogy egyrészt az 

intézmények ismertségét növelni lehessen, továbbá az, hogy az intézmények az igényekhez 

igazodó szolgáltatásokat tudjanak nyújtani.  

 

939 

434 

17 

  
 

igen 

nem 

nem válaszolt 
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6. Egyházak 

 

 
 

7. Civil szervezetek 

 

 
 

285 

709 

16 

  
 

igen 

nem 

nem válaszolt 

  

  

          
  

342 

681 

18 

  
 

igen 

nem 

nem válaszolt 
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8. Önsegítő csoportok 

 

 
 

9. Egyéb magánszemélyek pl. munkatársak 

 

 

367 

672 

22 

  
 

igen 

nem 

nem válaszolt 

 

  

          
  

147 

774 

16 

  
 

igen 

nem 

nem válaszolt 
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Milyennek ítéli meg a működő szociális/gyermekvédelmi ellátások színvonalát azon a 

környéken ahol él? 

 
  

Azok a válaszadók, akiknek volt, vagy van kapcsolatuk a szociális/gyermekjóléti 

szolgáltatókkal, nagyrészben elégedettek, kitűnőnek, jónak ítélik meg az ellátások 

színvonalát. 

Ezek a vélemények megerősítenek bennünket abban, hogy munkánkra szükség van, a szakmai 

etikai szabályokat, normákat betartva dolgozunk, képesek vagyunk a változásokra reagálni.      

 

53 

694 

350 

75 
18 

630 

 

 

 

kitünő 

jó 

megfelelő 

nem megfelelő 

elégedett vagyok 

nincs kapcsolatom,nem 
ismerem a munkájukat 
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A következőkben állításokat soroltunk fel, amelyekből a válaszolóknak el kellett 

dönteniük, hogy egyetértenek vele vagy sem. Ez egyfajta értékválasztás, amely arra utal 

az emberek mit gondolnak az egyén és a család, közösség, társadalom viszonyáról.  

1. Aki akar, az segít magán minden helyzetben 
 

 
 

Ez utal arra, is hogy mindenkinek meg kell próbálnia problémáit, először önállóan, önerőből 

megoldania, saját erőforrásait, képességeit mozgósítani.  

 

2. Ha bajba kerülnék, elsősorban a családomhoz fordulnék segítségért. 

 
A család, mint elsődleges támasz, a többségi válaszadónál elfogadott. Ezért nagyon fontos, 

hogy a családokat kell sokféle szempontból támogatni, erősíteni kell. 

1823 

209 

187 
 

  

egyetért 

nem ért egyet 

nem tudja eldönteni. 

 

  

          
  

1266 

575 

376  

 

egyetért 

nem ért egyet 

nem tudja eldönteni. 
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3. Ha egy családban valaki nehéz helyzetbe kerül, a rokonok kötelessége rajta segíteni 

 
A rokonok szerepe, kötelessége nem egyértelmű, hiszen többen vannak azok akik, nem 

értenek ezzel az állítással egyet, vagy nem tudják eldönteni.  

 

 

907 

677 

624 

 

 

egyetért 

nem ért egyet 

nem tudja eldönteni. 
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4 .Ha családom vagy én nehéz élethelyzetbe kerülnénk, igénybe venném az 

állam/önkormányzat segítségét 

 

 
 

A válaszadók többségénél az állam és helyi önkormányzatok általi támogatások igénybevétele 

elfogadott, természetes. Ez valószínűleg nem csak a nehéz helyzetekre vonatkozik, hanem az 

egyéb élethelyzetekben – gyermekszületés, betegség, nyugdíj, stb. –, a társadalmi tagság 

jogán járó támogatásokra is. 

 

 

1389 215 

609 

 

 

 

egyetért 

nem ért egyet 

nem tudja eldönteni. 
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5. Bizonyos esetekben az ember kerülhet olyan élethelyzetbe, amikor az államnak 

gondoskodnia kell róla 

 

 
 

Az állami gondoskodás alapja, a közösséghez tartozás, a társadalmi kohézió, szolidaritás. 

Általános társadalmi elvárás, hogy a befizetett adó és járulékokért kapjon valamit a 

munkavállaló, vagy éppen nyugdíjas. 

 

 

1569 

124 

519 

 

 

 

egyetért 

nem ért egyet 

nem tudja eldönteni. 
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6. Az államnak/önkormányzatnak csak azokat kellene támogatnia, akik megérdemlik 

 

 
 

A válaszadóknak, valószínűleg vannak tapasztalataik arra vonatkozóan, hogy a közpénzek, 

erőforrások nem voltak eredményesek, hiszen nem történt lényeges változás az egyén, család, 

közösség életében.  

 

 

1120 

569 

524 
 

 

egyetért 

nem ért egyet 

nem tudja eldönteni. 
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6. Nem segélyt kellene osztani, hanem munkaalkalmat teremteni 

 

 
 

A munka, mint az elsődleges jövedelemforrás, a hasznosság, az önmegvalósítás lehetősége, is 

megjelenik a válaszadók nagy számában.  

Emellett azonban az is, hogy a segélyeket elosztók – helyi önkormányzatok, állam – feladatai 

közé tartozik az is, hogy segítsenek új, tartós munkahelyek létrehozásában. 

 

1864 

93 

261 

 

 

egyetért 

nem ért egyet 

nem tudja eldönteni. 
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Ajánlások, általános következtetések: 
 

Célok kidolgozása: 
 

Fontos lenne a szociális koncepció kvázi kézikönyvvé tétele, ami egyfajta iránytű lenne az 

intézmények és azok fenntartói számára, valamint a lakosság, az igénybevevők részére is. A 

célokat rövid és hosszú távúként is meg kellene határozni, figyelembe véve a társadalmi 

igényeket, a kormányzati célokat, a helyi adottságokat, valamint a lehetséges forrásokat is.  

Ez azért is különösen fontos, mert ahogy a kérdőívekből kiderült, az emberek jelentős része rá 

van szorulva az önkormányzatok és azok intézményeinek segítségére. A szolgáltatások 

rugalmassá tétele, innovatív megoldások kifejlesztése, más, hasonló adottságú társulásokkal 

kapcsolatfelvétel a tapasztalatcsere szempontjából.  

 

Fejlesztések 
 

Az intézmények számára kiemelten fontos lenne olyan fejlesztések megvalósítása, mely a 

források hiánya miatt évek óta elmaradtak. Értendő mindez az ellátottak, és a dolgozók felé is: 

szebb környezet kialakítása, jobb munkakörülmények, infrastruktúrális fejlesztések 

(számítógépek, programok, technikai ellátottság, de ide értendő a gépkocsi állomány, 

valamint a kerékpárok, tárgyi eszközök beszerzése, cseréje, karbantartása is. A 

fejlesztéseknek azonban mindenképpen irányulnia kellene a humánerőforrásokra is, akár 

szellemi tőke gyarapításával (minőségi továbbképzések, új képzéseken részvétel biztosítása), 

vagy a szakmai létszám növelésével, több, különféle szakember bevonásával.  

 

Szolgáltatások minősége 
 

A szolgáltatások minőségi változásának egyik záloga kell, hogy legyen, az igényekhez 

igazodó szolgáltatások kialakítása, esetleg új szolgáltatások bevezetése. Amennyiben 

megvannak a célok rövid-közép-hosszú távon, akkor a megfelelő forrás megtalálása is 

célzottabban működhet.  

Ilyen változások lehetnek például: 

 idősek számára az orvoshoz eljutás, vagy bevásárlás megszervezése, főként vidékről a 

városokba, 

 a közösségi élet kialakítása, közösségfejlesztés (jó példák, gyakorlatok megismerése, 

megismertetése, átültetése, 

 a családot támogató, problémamegoldó lehetőségek elérhetővé tétele pl. családterápia, 

párterápia által, gyermeknevelési tanácsadás biztosítása különféle szakemberek által, 

 idősek számára hétvégi ellátás megszervezése, 

 idősek otthonai elhelyezés várólistáinak csökkentése, 

 fogyatékkal élők számára, nem keszthelyi székhelyű nappali ellátást biztosító 

intézmény kialakítása, 

 támogató szolgálat bővítése, elsősorban a szállításra fókuszálva, 

 idős háztartások számára kertgondozás biztosítása, akár közmunkaprogram keretein 

belül.  
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1. sz. melléklet Kérdőív 
 

KÉRDŐÍV 

 

Tisztelt Asszonyom, Uram! 
 

A kutatás célja, a Keszthely és Környéke Kistérség Szociális térképének elkészítése, az egyes településeken élő 

családok életkörülményeinek, szociális és demográfiai helyzetének felmérésével. 

A válaszokat név nélkül kezeljük és kizárólag a kutatás céljára használjuk. 

A válaszadás önkéntes, az adatokat csak statisztikai összesítések formájában használjuk fel. 
A kérdőív kitöltése kb. fél órát vesz igénybe. Köszönjük a segítségét! 

A kérdezett települése:…………………. 

A kérdezés dátuma: 2013……………hó…….nap 

 

I. SZOCIO-DEMOGRÁFIAI ADATOK 

 

1. A kérdezett neme: 
1 – férfi 

2 – nő  

2. Születetési év:  …………………. 

3. Családi állapota? 
1 –egyedül él   

2 – házas 

3 – elvált 

4 – élettársi kapcsolatban él  

5 – özvegy 

nem válaszolt 

4. Gyermekei száma: ………….. 

5.  Gyermekei kora: 

1………..év 

2………..év 

3………..év 

4………..év    

6. Él-e fogyatékkal élő személy a háztartásban? 
1 – igen, fogyatékosság típusa:……………………………  

2 – nem 

nem válaszolt 

 

7. Önt is beleszámítva hányan élnek háztartásukban? 
……………………… fő  

nem válaszolt 

 

 

 

8.  Iskolai végzettség és jövedelem 

  

Legmagasabb befejezett 

iskolai végzettsége:                                     

X Miből él jelenleg? X Jövedelme havi 

összege 

 

8 osztály alatt                                                                          kizárólag főállása van   

befejezett 8 osztály                                                                 kizárólag alkalmi munkája van   

szakmunkásképző, 

szakiskola                                                

 a főállásán kívül egyéb munkája is van   
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szakközépiskolai érettségi                                                       nyugdíjat, nyugdíjszerű járadékot, 

rehabilitációs járadékot kap  

  

gimnáziumi érettségi                                                               nyugdíja mellett dolgozik   

technikum     eltartja párja, szülei   

Főiskola   kizárólag gyermekneveléshez kapcsolódó 

juttatást kap GYES, GYED 

  

egyetem  munkanélküli ellátást kap   

egyéb                                                                                       egyéb   

OKJ képesítés  nem  válaszolt   

 

9. Munkanélküliség    

Mióta munkanélküli?     

………..hónapja    

 nem tudja    

 nem válaszolt 

Nyilvántartásba vették a munkaügyi központban? 
 igen, 

 nem 

 nem tudja 

 nem válaszolt 

II. LAKÁS, LAKÓKÖRNYEZET 

 

10. Az épület jellege, amelyben a lakása van? 
1 –  társasház 

2 – lakótelepi épület 

3 –  családi ház 

4 –  hétvégi ház  

5 – nem lakás céljára épült épület 

6 – egyéb 

 nem tudja 

 nem válaszolt 

 

11. A lakás tulajdonformája? 
1 – saját tulajdon 

2 – más tulajdona 

3 – önkormányzati 

4 – szolgálati 

5 – egyéb, éspedig:…………………………. 

nem tudja 

nem válaszolt 

 

 

12. Lakás komfortossága 

1.összkomfortos 

2. félkomfortos 

3. komfort nélküli          

   

13. Szeret itt élni? 
1 – igen 

2 – nem 

nem válaszolt 

 

Miért szeret itt élni:…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Miért nem szeret itt élni:………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………… 

14. Tervezi-e, hogy elköltözik? 
1 – igen  

2 – nem 

 nem tudja 

 nem válaszolt 

Ha igen,miért:……………………………………………………………………………….. 

  

15. Ön szerint mi a három legjobb és legrosszabb dolog ahol lakik? 

( Rangsorolja is a válaszadó!) 

Legjobb      Legrosszabb 

1. . ………………………………    1…………………………………….. 

 

2. ……………………………….    2…………………………………….. 

 

3. ……………………………….    3……………………………………. 

nem tudja 

nem válaszolt 

16. Ön szerint mi a három legjobb és legrosszabb dolog a térségben?   

 Legjobb       Legrosszabb 

1. . ………………………………    1…………………………….. 

 

2. ……………………………….    2…………………………….. 

 

3. ……………………………….    3…………………………….. 

nem tudja 

nem válaszolt 

III. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 

17. Hogyan ítéli meg saját egészségi állapotát? 
1 – nagyon rossz 

2 – rossz 

3 – is-is 

4 – jó 

5 – nagyon jó 

nem tudja 

nem válaszolt            

 

18. Az elmúlt egy évben előfordult-e, hogy munkáját egészségi okokból meg kellett szakítania? 

1 – igen, éspedig…………..napot 

2 – nem 

nem tudja 

nem válaszolt 

19. Az elmúlt egy évben előfordultak-e az alábbiak, Önnél vagy az Önnel együtt lakók körében ?   

 igen nem nem tudja nem válaszolt 

komoly, tartós betegség/krónikus betegség     

fertőző betegség     

baleset     

 

20. Ön vagy a háztartás bármely tagja az utóbbi egy évben milyen gyakran vette igénybe a következő 

egészségügyi szolgáltatásokat? 

az utóbbi egy évben 

 

egyszer 

sem 

 

egyszer 

 

többször (de nem 

havonta) 

havonta 

 

havonta 

többször 

 

 

hetente 

 

háziorvos       

 gyermekorvos       

fogorvos       
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 szakorvos       

kórház bent fekvéssel       

1. Ön szerint hiányzik-e valamilyen egészségügyi szolgáltatás azon a környéken, ahol él? 

1 – igen 

2 – nem 

nem válaszolt 

22. Ha igen, milyen egészségügyi szolgáltatás? 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

nem tudja  

nem válaszolt 

IV. ANYAGI, SZOCIÁLIS HELYZET 

23. Mennyi az Ön nettó (kézhez kapott) havi rendszeres jövedelme? 

……………………………. Ft. 

nem tudja 

nem válaszolt 

24. Az Önök háztartása mennyi pénzből gazdálkodik átlagosan egy hónapban?  

……………………………. Ft. 

nem tudja 

nem válaszolt 

            

25. Az elmúlt hónapban körülbelül mennyit költöttek az Önök háztartásában az alábbi tételekre? 

 összege nem tudja nem válaszolt 

 rezsi (lakbér, villany, gáz, fűtés, közös költség, stb)    

 élelmiszer    

 ruházat, cipő    

 egészségügy (gyógyszer, kezelés)    

általános és középiskolai oktatás    

 szórakozás, művelődés, élvezeti cikkek    

 közlekedés (üzemanyag, menetjegy, bérlet    

 hiteltörlesztés    

 egyéb kiadások, éspedig    

26. Ha figyelembe veszi a háztartás jelenlegi életszínvonalát, mit gondol, hogyan élnek? 

1 – nagy nehézségek árán 

2 – nehezen 

3 – kisebb nehézségekkel 

4 – viszonylag könnyen 

5 – könnyen 

nem válaszolt  

27. Az elmúlt két évben változott-e jövedelmi helyzetük? 

1 – igen 

2 – nem 

nem válaszolt  

28. Ha változott, kérjük, értékelje, milyen irányban változott a jövedelmi helyzetük? 

1– jelentősen romlott 

2 – kissé romlott 

3 – kissé javult 

4 – jelentősen javult 

nem válaszolt 

29. Okoznak-e gondot az alábbiak, az Ön háztartásában?   

 igen nem nem tudja nem válaszolt 

idős beteg ember gondozása, ápolása     

étkezés/étkeztetés     

mosás, takarítás      

kert, udvar gondozása     

közlekedés lakásban, és azon kívül     
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kisgyerek napközbeni felügyelete     

idős személy napközbeni felügyelete     

fogyatékkal élő személy napközbeni felügyelete, ápolása     

fogyatékkal élő személy közlekedése     

bevásárlás      

hivatalos ügyek intézése     

 

30. Az alábbiak közül valamelyik szervezethez/személyhez fordultak-e segítségért az elmúlt egy évben?    

 igen nem nem tudja nem válaszolt 

önkormányzat, Járási hivatal,       

Keszthely és K. K. T. T. Szociális Szolgáltató Központ 

Keszthely 

    

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Keszthely     

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Zalaszántó     

Egyesített Szociális Intézmény Keszthely     

Egyházak     

civil szervezet,       

munkaügyi központ     

barát, ismerős      

szomszéd      

családtag     

önsegítő csoport     

egyéb magánszemély     

 

 

 

31. Van-e kapcsolatuk az alábbi szervezetekkel (szociális okokból)  

 igen nem nem tudja nem válaszolt 

Helyi önkormányzat, Járási hivatal,       

 Keszthely és K. K. T. T. Szociális Szolgáltató Központ 

Keszthely 

    

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Keszthely     

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Zalaszántó     

Egyesített Szociális Intézmény Keszthely     

Egyházak, egyházi intézmények     

civil szervezetek      

munkaügyi központ     

önsegítő csoport     

 

32. Milyen jellegű támogatást/támogatásokat kért, és kapott?    

 Kért Kapott Nem 

kapott 

Nem válaszolt 

pénzbeli segítség, segély     

lakással, lakhatással kapcsolatos támogatás     

egészségi állapottal kapcsolatos segítség (pl. 

közgyógyellátás) 
    

gyermek iskoláztatásával kapcsolatos segítség     

munkával, munkanélküliséggel kapcsolatos segítség     

lelki, mentális segítség     

ügyintézés, jogi segítség     

fogyatékossággal kapcsolatos segítség     

családban ápolt, gondozott beteggel kapcsolatosan     

 intézményi elhelyezés kérelme     

egyéb     
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33.Ha bajba kerülnek, kihez fordulnának segítségért?     

 igen nem Nem válaszolt 

családtagok, rokonok    

barátok, ismerősök    

szomszédok    

helyi önkormányzat,    

szociális intézmények    

egyházak     

civil szervezetek    

önsegítő csoportok    

egyéb magánszemélyek pl. munkatársak    

egyéb    

 

34. Milyennek ítéli meg a működő szociális/gyermekvédelmi ellátások színvonalát azon a környéken, ahol 

él? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

35. Ön szerint hiányzik-e valamilyen szociális/gyermekvédelmi szolgáltatás azon a környéken ahol él? 

1 – igen 

2 – nem 

nem tudja 

nem válaszolt 

36.  Ha igen,milyen szociális/gyermekvédelmi szolgáltatásra gondol?   

…………………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………………………..  

nem válaszolt 

 

37. Állításokat sorolunk fel és arra kérjük, hogy mondja meg, egyetért-e velük vagy sem? 

 nem ért 

egyet 

nem tudja 

eldönteni 

egyetért 

Aki akar, az segít magán minden élethelyzetben 

 
   

Ha bajba kerülnék, elsősorban a családomhoz fordulnék segítségért 

 
   

Ha egy családban valaki nehéz helyzetbe kerül, a rokonok kötelessége 

rajta segíteni. 
   

Ha családom vagy én nehéz élethelyzetbe kerülnénk, igénybe venném az 

állam/önkormányzat segítségét 
   

Bizonyos esetekben az ember kerülhet olyan élethelyzetbe, amikor az 

államnak gondoskodnia kell róla. 
   

Az államnak/ önkormányzatnak csak azokat kellene támogatnia, akik 

megérdemlik 
   

Nem segélyt kellene osztogatni, hanem munkaalkalmat teremteni 

 
   

 

 

 

 

 


