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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

Bevezetés 
Balatonszabadi Község Önkormányzata tudatosan segíti a különböző társadalmi helyzetű családok jobb 
életkörülményeinek megteremtését. Alapvető cél, hogy a település Önkormányzata az általa biztosított 
szolgáltatások révén hozzásegítse a lakosságot egy minőségi, az egyén és közössége számára egyaránt 
értékes élethez, s lehetővé tegye a szükségletek kielégítésével a szolgáltatások magas színvonalon történő 
elérését. A társadalmi integráció megteremtése érdekében, elengedhetetlen a civil szervezetek és egyházak 
szorosabb bevonása a közszolgálati feladatok ellátásába, a pályázati lehetőségek kihasználása, a társadalom 
perifériájára szorult csoportok, így különösen az idősek, egyedülállók, a több gyermeket nevelők, a nehéz 
anyagi helyzetben lévő családok számára olyan segítő, hátránykompenzáló programok indítása, amelyek 
révén biztosítható lesz a település hosszú távú fejlődése.  
Az egyenlő bánásmód elvének betartása az Európai Unió és a hazai társadalom elvárása is.  
A Program az egyéb, esélyegyenlőség biztosítását célzó dokumentumokkal összhangban készült.  
Jelen esélyegyenlőségi helyzetelemzés célja az, hogy a rendelkezésre álló adatok, dokumentumok alapján 
feltérképezze Balatonszabadi község problémáit, lehetőségeit és segítse elő a településen élő hátrányos 
helyzetű személyek életminőségének javítását segítő intézkedési terv megfogalmazását. 
 
Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény 31. § (1) 
bekezdése alapján: „a község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési 
önkormányzat) ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 
(2) A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, 
valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális 
helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés 
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A programalkotás során 
gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által készítendő egyéb 

fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és az integrált 
településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek összhangjáról” 
 
 A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Balatonszabadi Község Önkormányzata 
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a 
település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 
működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri 
kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
 
2020. évben a HEP felülvizsgálata során a kiegészítésre, illetve módosításra került szövegrészek kék színnel 
jelölve olvashatóak. 
 

 
  Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, 
Településfejlesztési koncepció  



  

A település bemutatása 

Balatonszabadi két település – Fokszabadi és Siómaros – egyesítéséből 1950-ben született. Balatonszabadi 
írásos története a középkorig nyúlik vissza. A honfoglalás után magyar törzsek telepedtek le a Balaton déli 
partján. A települést feltételezhetően a 13. század második felében alapították. A Pusztatorony dombtetőn 
az itt élő gyülekezet kőtemplomot épített. Az 1982. április 16-i földmunkák következtében előkerült 
régészeti leleteknek köszönhetően megindult a hely régészeti feltárása. A település közelében húzódott egy 
római út, mely Győrből (római kori neve Arrabona) indult és Pécs (Sopianae) felé haladt. Ezen kívül itt 
vezetett a híres Hadút, amely Budától (Aquincum) Fehérváron (Alba Regia) át Somogyvárig vitt. A mai 
település meglétét 1690-re tehetjük, mikor is a települést többségében református vallású emberek lakták. 
A marosi részen 1880-ban, a szabadi részen 1794-ben épült a református templom, valamint 1778-ban 
megépült a késő barokk stílusú római katolikus templom is Szent Anna tiszteletére. 1894-ben - Kossuth 
Lajos halálának évében -, a siómarosi lakosok közadakozásból összegyűjtött pénzeikből szobrot emeltek a 
tiszteletére, mely a világ első köztéri Kossuth szobraként van nyilvántartva. A 19. század végén, a 20. század 
első éveiben sokat fejlődött a falu. A két világháború között az akkor még a községhez tartozó Balaton-parti 
részen gyors fejlődés mutatkozott. A háború után a községben is megindult a Tsz-esítés, melynek 
eredménye 4 különálló termelőszövetkezet létrejötte lett. Az 1980-as évek végén a Siómente Tsz. átalakult 
Zrt-vé, majd a ’90-es-2000-es években több mezőgazdasági vállalkozás is megkezdte működését a 
településen. 

1950-ben Siómaros és Balatonszabadi egyesült, illetve Veszprém megyétől Somogy megyéhez került. 1966-
ban Balatonszabadi-Fürdőtelepet Siófokhoz csatolták, ezidőtől kezdve a falu nem csatlakozik a Balaton-
parthoz közvetlenül. A 80-as évek elején több civil szervezet és művelődési körök is megkezdték 
tevékenységüket (az 1980-as évek elején népfőiskola is működött), mely a kulturális élet fellendülését 
segítette.  

Napjainkban településünkön az állandó létszám közel 3000 fő, így Balatonszabadi Somogy megye 
legnagyobb lélekszámú községe. Gamásza-puszta településrész a tömegközlekedés nehézségei, valamint a 
foglalkoztatás hiánya miatt leszakadt. Ez a tény az ott élő gyermekek és időskorúak helyzete miatt az 
önkormányzat részéről hangsúlyos odafigyelést, segítést igényel. A szegregáció felszámolását-
megszüntetését nagyon megnehezíti az a tény, hogy Gamásza-puszta területe az ott lakók magánterülete, 
az önkormányzat nem rendelkezik saját tulajdonnal ezen a részen. A 2014/2015-ös tanévtől az iskoláskorú 
gyermekeket nevelő családok életét segíti az iskolai körzethatár megállapítás (Siófoki iskolák fogadják a 
tanköteles gyerekeket, így nem kell több átszállással a székhely Balatonszabadi falu intézményébe járniuk.) 
Az iskola körzethatárral kapcsolatban a Balatonvilágoson tanulók bejárásának megnehezülésekor az 
önkormányzat felajánlotta a napi be és visszaszállítást az önkormányzat járművével és költségére, mely 
helyett a szülők a bérlettámogatást választották. Ezzel a támogatási formával segíti évek óta Balatonszabadi 
a Gamásza-pusztán élő gyermekek tanulását. 

A községben iskola (közel 250 gyermekkel), óvoda (140 férőhellyel) működik. Az óvoda létesítő okirat 
szerinti férőhelyéhez szükséges beépítetlen terület, játszó felület kialakítása az elnyert „TOP-1.4.1-15-SO1-
2016-00053 bölcsődei férőhely kialakítása, óvoda fejlesztése” című pályázat kivitelezése során kerül 
megoldásra. Az óvoda-, valamint az óvodakonyha fejlesztése, továbbá a bölcsőde építése és átadása 
2020.évben szintén pályázatokból megvalósult. A művelődési ház egész évben nyitva áll a lakosok és a civil 
szervezetek előtt is. Egész héten minden munkanapon nyitva tartó posta van.  Háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi rendelés folyik. A védőnői szolgálatot főállású védőnő látja el. Gyógyszertár a 
település központjában, az orvosi rendelőhöz közel megtalálható, valamint magánorvosi rendelések is 
elérhetőek. Bölcsőde, Családi napközi, öregek napköziotthona nincs a településen. A szociális étkezés 
viszont minden rászoruló számára elérhető. Vállalkozás főzi és viszi az ebédet a hét minden napján. Az 
óvodakonyha fejlesztését követően a szociális étkeztetést is ellátja. A 2020.évi vírushelyzetben 
meghirdetett veszélyhelyzet időszaka alatt a rászorulók étkeztetését, az étel kiszállítását is az óvodakonyha 
oldotta meg, az önkormányzat segítségével. 
 



  

A házi segítségnyújtó szolgálatot 2013-tól megállapodás alapján a „Segítő Kezek” Alapítvány végzi. Az ezt 
megelőző években a Siófok és Környéke Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján működött, 
ugyanúgy, mint a Családsegítő- és a Gyermekjóléti Szolgálat is. 2015.december 31-ig a Családsegítő 
Szolgálat a szomszédos Ádánd községgel közös fenntartásban, társulásban működött, a 15/1998.(IV.30.) 
NM rendeletben foglaltak miatt felülvizsgálatra került a szolgáltatás jövőbeni fenntartása.  
Ennek következtében 2016. január 01-től Balatonszabadi Község Önkormányzata önállóan működteti a 
Család-és Gyermekjóléti Szolgálatot helyben, egy fő családgondozóval. 2017. évben a falu járdáinak 
felújítása több kilométeres szakaszon valósult meg térkővel, megfelelő szélességben kirakva, ezzel 
megkönnyítve a segédeszközzel járóképes személyek, valamint a kisgyermekes szülők közlekedését. 
Továbbá a Siómarosi településrészen és a Kossuth-híd teljes szélességében felújításra került a közút. Ez 
nagyban segíti – megkönnyíti Balatonszabadi megközelítését, a közlekedést. Így a kis motoros segédeszközt 
használók is könnyebben és biztonságosabban tudnak közlekedni az úton. 2018-2019-2020-ban újabb 
pályázati lehetőségekkel élve került sor járdaszakaszok felújítására, valamint a közút felújítására is további 
1,2 km-es szakaszon a siómarosi résztől szabadi felé. 

A község különböző pontjain - Makovecz-telep, Balatonszabadi központi része, labdarúgópálya, 
gyógyszertár melletti terület, Siómarosi rész (Kossuth Kör, Árpád és Honvéd utca) európai uniós 
szabványnak megfelelő játszóterek épültek a gyerekeknek. Parkjaink rendezettek, virágosítottak. A 
játszóterek állapota az évek alatt fokozatosan romlott, 2015.évben ellenőrzésük, állapotfelmérésük 
megtörtént, 2016. évtől felújításuk esedékes, az önkormányzat anyagi lehetőségeitől, illetve pályázati 
lehetőségektől függő ütemezésben. A fogyasztóvédelmi felülvizsgálat 38 játszóezközre kiterjedően tiltotta 
meg a használatot, ezért 2016-ban minden köztéri játszóeszköz saját önkormányzati forrásból lecserélésre 
került. Egyben a marosi játszótéren hiányzó eszközök pótlása is megtörtént. A Gólya parkban minden évben 
Gyermeknapon felavatják az újszülöttek tábláját ünnepélyes keretek között. A település köztéri szobrai 
(Kossuth Lajos, Szent István király, Batthyány Lajos mellszobra, az I. és II. világháború hősi halottainak 
emlékére emelt Árpád-, illetve Turul szobor, valamint a Trianon-, és az 1956-os emlékmű) 
közösségkovácsoló erőt és méltó helyszínt biztosítanak a közösség megemlékezéseinek. 



  

A község demográfiai adatai:  

1. számú táblázat: Lakónépesség száma az év végén (forrás: TeIR) 
 

     

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2012 
2994   

2013 2990 99,9% 

2014 2965 99,2% 

2015 2951 99,5% 

2016 2952 100,0% 

2017 2993 113% 

2018 2973 107 % 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
Balatonszabadi lakónépességének változását a fenti táblázat és a diagram a 2012-2017-es időszakot 
felölelve mutatja be. 2017-2018-as adatokból látható, hogy a lakónépesség csökken. 
Községünk a maga 3000 fő körüli népességével még mindig Somogy megye legnagyobb községe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (a 2016-os év adatai) 

Korcsoport  

Fő 

Az állandó 
népességből a 

megfelelő 
korcsoportú nők és 
férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összesen 
(TS 0301) 

Férfiak Nők 

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 1 453 
1 

504 
2 957 49,14% 50,86% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)     70 2,37% 

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 213 210 423 7,20% 7,10% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 58 40 98 1,96% 1,35% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 850 809 1 659 28,75% 27,36% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 115 142 257 3,89% 4,80% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 217 303 520 7,34% 10,25% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 

Fő Változás 

2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma   44 44 

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 37 32 -5 

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 38 25 -13 

Összesen 75 101 26 

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok   

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

(TS 0327) 
Öregedési index (%) 

2012 475 434 109,45% 

2013 495 439 112,76% 

2014 514 439 117,08% 

2015 523 440 118,86% 

2016 520 423 122,93% 

2017     #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. számú táblázat: Belföldi vándorlások (forrás: TeIR) 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó jellegű 
odavándorlás 

(TS 0601) 

Elvándorlás 
(TS 0600) 

Egyenleg 

Állandó oda-, és 
elvándorlások 

különbségének 1000 
állandó lakosra vetített 

száma 
(TS 0602) 

2014 89 89 0,00 n.a. 

2015 70 78 -8,00 -2,69 

2016 95 99 -4,00 -1,35 

2017 137 89 48,00 15,96 

2018 123 101 22,00 7,3 

2019 n.a. n.a. - n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    
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A belföldi vándorlások adat a település vonzerejét mutatja: ha pozitív az egyenleg, akkor 
az odaköltözés, ha negatív, akkor az elvándorlás a jellemző. Balatonszabadira 2008-2010 évekre az 
odavándorlás volt jellemző, mely sajnos a 2011. évre már nem mondható el. Ekkor már az elvándorlás 
került túlsúlyba, 2012-2013-ban ez a tendencia többszörös negatívumot mutatott. Ezt a folyamatot sikerült 
megállítani. A legújabb migrációs adatok alapján elmondható, hogy a földrajzi elhelyezkedés szerinti a 
helyzetünk, nincs számottevő elvándorlás. A településen megvalósuló fejlesztéseknek köszönhetően 
megállt az elvándorlás. 2017-ben kiugró a bevándorlók létszáma, azonban ez a tendencia 2018-ban már 
nem folytatódott, sőt az előző évhez képest felére esett vissza a beköltözők száma. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Élveszületések száma 

(TS 0701) 
Halálozások száma 

(TS 0702) 

Természetes 
szaporodás (fő) 

(TS 0703) 

2014 30 26 4 

2015 26 33 -7 

2016 24 39 -15 

2017 30 35 -5 

2018 22 40 -18 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   

    



  

 
 
 
 
 
A természetes szaporodás értéke akkor jó, ha az adott évi halálozások száma kevesebb, mint az élve 
születések száma. A 2008-2011-es években a halálozások száma évente magasabb volt, mint az élve 
születések száma. A halálozások száma 2012-ben duplája a korábbinak, és elsősorban a 60 év feletti férfiak 
halnak korán. 2013-2014-ben tapasztalható volt egy kisebb pozitívum, (több gyermek született), majd 2016-
ban már a vizsgált időszak legmélyebb pontját mutatja a statisztika. Ebből az adatsorból is látható, hogy a 
település elöregedő. Az ezzel járó feladatok a jövőben kihívást jelentenek mind az önkormányzat, mind 
az egészségügy, mind a civil szervezetek számára. 
A 2016-os mélypont után kicsit javult a statisztika, azonban 2018-ban a korábbinál is mélyebbre esett a 
település természetes szaporodás értéke. Előreláthatólag a következő néhány évben sem várható javulás, 
ezért nagyon fontos az idős korosztályra koncentrálni, ellátásukat megoldani.  



  

Megközelítése 

Balatonszabadi község Somogy megye északkeleti részén található, a Sió-csatorna partján, Siófoktól 6 km-re 
délkeletre. 
 A települést a 70-es útról az Aranypartnál dél felé kanyarodva, az M7-es autópálya felett áthaladva lehet 
elérni. Gamásza-puszta településrész a 70-es út mellett fekszik, közvetlen közúti kapcsolat nem köti a 
székhelytelepülés Balatonszabadihoz. Az ott élők Siófokon keresztül tudják megközelíteni, VOLÁN busz 
tömegközlekedéssel, átszállással. 
További elérhetőség: a 65-ös úton Siófok-Siófok-Kiliti-Ságvár-Ádánd-Siójut-Balatonszabadi. A 65-ös út teljes 
felújításon esett át 2018. évben, továbbá új buszjárat indult Siófok-Balatonszabad-Ádánd-Ságvár-
Bábonymegyer-Tab útvonalon, ezzel szintén bővült a Balatonszabadiból közvetlenül elérhető települések 
köre. Balatonszabadi-Siómarostól Enyingig földesút köti össze a két települést. 
Kerékpárúton: a Sió csatornával párhuzamosan futó kerékpárút Siófok-Ádánd távolságban 
Balatonszabadi: GPS koordináták : 46.89150, 18.13317 

 
Értékeink, küldetésünk 

 
Őrizzük értékeinket! Éltessük hagyományainkat!  
Teremtsünk új lehetőségeket!  
Mutassuk meg, mit tudunk!  
Segítsünk az elesetteken!  
Higgyünk a jövőben! 
Gondozzuk a tehetséget! Nyissuk ki a tudás kapuját!  
Bízzunk az ifjúságban!  
Aranyozzuk be az ősz fejeket! 
Ismerjük és értsük meg a velünk együtt élőket!  
Ismerjük meg egymás hagyományait, szokásait, és tartsuk azokat tiszteletben!  
Éljük át az egészség örömét, de ismerjük meg a sötétséget, némaságot, mozdulatlanságot, a csendet is. 
Tiszteljük, szeressük, segítsük a nőket – általuk születik az Élet!  
Senki ne legyen öregen egyedül, betegen, fáradtan, szomorúan: vidáman és megelégedéssel gondoljon 
vissza a múltjára és bizakodva fordítsa tekintetét a jövő felé! 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Község
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sió-csatorna
http://hu.wikipedia.org/wiki/Siófok
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=70-es_főút&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Siófoki_Aranypart&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/M7_(autópálya)


  

I. Célok 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Balatonszabadi település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
 

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
- a diszkrimináció-mentességet,  
- szegregáció-mentességet, 
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 
köznevelési intézményeket érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó 
központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 
A HEP helyzetelemző részének célja 
 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 
helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT 
tartalmazza. 
 
A HEP IT célja 
 
Célunk: a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, 
kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus 
munkacsoportok munkáját. 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) a dokumentáció alapján nyomon követhető. 
 



  

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program 
elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

• „A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének szempontjai” fejezete és  

• a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI 
rendelet 

• alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

• a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 

• a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 

• a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
(továbbiakban: Flt.) 

• a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) 

• az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 
Gyvt.)  

• 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 

• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) 
előírásaira. 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 
Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás tekintetében az Ebktv. által előírt, hatályos 
HEP-el Balatonszabadi rendelkezik.   

A rendelkezés értelmében a helyi önkormányzat öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogadott el. 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 
programokkal 

Költségvetési koncepció:  
A jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-
ig nyújtja be a képviselő-testületnek.  
Gazdasági program:  
A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, 
feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági 
adottságok átfogó figyelembevételével - az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt 
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.  
A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés 
feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes 
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat. A gazdasági program 
megalkotása, elfogadása igazodik a törvényi előíráshoz. Az elfogadott gazdasági program kapcsán fontos 
megjegyezni, hogy hosszú távon a vállalkozások és befektetők idevonzása továbbra is cél, valamint az 
egész település fejlesztése, egyben élhetőbbé tétele fontos szempont.  



  

 
Településrendezési terv:  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján az építés 
helyi rendjének biztosítása érdekében, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területi Területrendezési Tervének 
megfelelően, és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló törvény alapján, az Országos 
Településrendezési és Építési Követelményekről szóló kormányrendelet, valamint Balatoni Vízparti 
Rehabilitációról szóló kormányrendelet alapján készült el a Helyi Építési Szabályzat, a Településrendezési 
Terv, továbbá a Településszerkezeti Terv, melyet 2019. 2021.évben köteles felülvizsgálni az 
önkormányzat. 
 
Településfejlesztési koncepció: 

A fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító, és a településrendezést is megalapozó, a település 
közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló 
dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza.  
 
További önkormányzati rendeletek, melyek kapcsolódnak az esélyegyenlőségi program megvalósításához: 
 
Többször módosított 1/2016.(II.1.) önk. rendelet a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 
5/2016.(IV.4.) önk. rendelet a szociális ellátásokról 

Töbször módosított 3/2011. (II.15.) rendelete a saját konyhán biztosított gyermekélelmezés intézményi 
térítési díjáról 

17/2016.(XI.3.) önk. rendelet a helyi közművelődésről szóló képviselő-testületi rendelet 

Többször módosított 7/2006. (III.30.) rendelete a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodásról  

8/2020.(VI.26.) rendelete a Balatonszabadi Aranyalma Óvodája és Bölcsődéje által biztosított intézményi 
gondozási és étkezési térítési díjakról 

Többször módosított 17/2005. (X.27.) rendelet a Helyi Építési Szabályzatról 

14/2004. (X.28.) a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj odaítéléséről szóló képviselő-
testületi rendelet (ezt követően évente képviselő-testületi határozat a csatlakozásról) 

Településszerkezeti Terv (megújult 2015-ben) 

 

A törvényi előírásokon túl a rendeletek célja, hogy településünkön olyan támogatási rendszer működjön, 
amely az állampolgárok számára a prevenció, a hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére 
szolgálnak.  

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
A Mötv. 87. §-a értelmében a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy 
egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási 
feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást 
hoznak létre.  
Jelenleg Balatonszabadi nem hozott létre, és nem tagja ilyen típusú jogi személyiségű társulatnak.  
 
2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 
kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat a 2/2012.(VI.5.) EMMI rendelet 1. sz. melléklete 
tartalmazza. A program készítésénél e szerint jártunk el. A felhasznált források felsorolása:  
 
1./A település bemutatása témakör: TeIR, KSH-TSTAR,  



  

2./A mélyszegénységben élők és romák helyzete, esélyegyenlősége témakör: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal, KSH, helyi önkormányzat adatai, MÁV, VOLÁN adatai (menetrendek), Kincskereső ÁMK - Petőfi 
Sándor Művelődési Ház, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, 
3./ A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység témakör: TeIR, KSH Tstar, Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Kincskereső ÁMK-Aranyalma Napköziotthonos Balatonszabadi Aranyalma Bölcsőde 
és Óvoda és konyha, Védőnői Szolgálat, Kincskereső ÁMK, Kincskereső Általános Iskola, önkormányzati 
adatok 
4./ A nők helyzete, esélyegyenlősége témakör: mTeIR, Védőnői Szolgálat, Család-és Gyermekjóléti 
Szolgálat, önkormányzati adatok,  
5./ Az idősek helyzete, esélyegyelősége témakör: TeIR, KSH-Tstar, önkormányzati adatok, helyi civil 
szervezetek beszámolói, Kincskereső ÁMK-könyvtár, „Segítő Kezek” Szociális és Házi Segítségnyújtó 
Alapítvány, Balatonszabadi Népdalkör Egyesület, Magyar Cukorbetegek Balatonszabadi Egyesülete, Kossuth 
Művelődési Kör Egyesület,  
6./ A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége témakör: TeIR, KSH-TStar, önkormányzati adatok, 
„Segítő Kezek” Szociális és Házi Segítségnyújtó Alapítvány beszámolója, Család-és Gyermekjóléti szolgálat. 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység.  Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik 
tartósan a létminimum szintje alatt élnek, és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. A 
mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai - többek között - társadalmi és gazdasági hátrányok, 
iskolai-, képzettség-és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési 
zavarokhoz vezetnek. A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási 
körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából 
meghatározó társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység.  
A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Fontos azonban tudomásul venni, 
hogy a cigányság és a mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a 
kettő nem fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben elő ember cigány/roma. Az 
viszont kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket 
érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak kíméletlen érvényesülése miatt (Cserti-Csapó-Orsós 2012)  

Nem rendelkezünk olyan adatokkal, amelyekből szűrhető lenne, hogy hány ember, család, gyerek tartozik a 
mélyszegények rétegébe. Természetesen becsült adataink lehetnének, de ne számszerűsítsünk. Mindenki 
tudja, hogy mélyszegénység a településünkön is létezik. Mindenki ismer olyan embereket, családokat, 
gyerekeket – legyenek azok cigányok/romák, vagy sem –, akik nagyon nehéz anyagi helyzetben élnek.  
Cigányok/romák munka nélkül, rendszeres jövedelem nélkül, sok gyerekkel. Nem cigány/roma munka 
nélkül, rendszeres jövedelem nélkül sok gyerekkel. Ismerünk olyan gyerekeket, akik az iskolában és az 
óvodában kapott étkezésen kívül otthon már nem jutnak vacsorához, és másnap reggel alig várják az 
intézményekben a tízórait.  Tudunk olyan kamasz gyermekről, aki a mélyszegénységből úgy próbált kitörni, 
hogy önmaga kérte a családjából való kiemelést, és nevelő családhoz került. Rendszeresen kerülnek a 
látókörünkbe olyan családok, ahol a szülők hosszú idő óta munkanélküliek, és esélyük sincs az 
elhelyezkedésre, évek óta közfoglalkoztatottként dolgoznak a községben. A munkaerő-piaci helyzet 
változása, a munkaerőhiány, mind a keresetekben, mind a betölthető állások tekintetében áttörést hozott. 
A veszprémi és siófoki ipari centrum buszjárataival 2017-re már 10 főre emelkedett azok száma, akik 
betanított munkával, kulturált munkakörülmények között havi nettó 140 - 150 ezer Ft-ot vihettek 
haza.2017. évben már alkalmazott munkavállalókat a működő Biogáz Üzem. Tervek szerint az 
elkövetkező időszakban megvalósul egy tyúk tojótelep is a volt TSZ területén, legkésőbb 2022-ig, ahol 
szintén helyi lakosokat alkalmaznak majd munkavállalóként. A tojótelep 2020. áprilisában kezdte volna 
meg működését, azonban a vírushelyzet miatt a megnyitás csúszott. A munkavállalók betanítása viszont 
folyamatos volt a vállalkozó ádándi telephelyén, így a nyitáskor már azonnal meg tudták kezdeni az 
érdemi munkát a tojótelepen. 



  

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a 
foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci 
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, 
illetve nemek szerinti bontásban. 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

A vizsgált évek (5 év) 2012 - 2016, mert a 2017. december 31-es pontos adatok még nem állnak 
rendelkezésünkre.  
A jövedelmi helyzetnél jelzett változás jól érzékelhető a munkaerő piacon. Szakképzett óvónők, szakácsok, 
dajkák felvétele, önkormányzati adminisztratív dolgozók, valamint a karbantartó brigád kieső tagjainak 
pótlása is csak a jó munkahelyi környezet miatt lehetséges. Általános gyakorlattá vált, hogy a munkahely 
elvesztése miatt az önkormányzathoz segítségért fordulók nem, vagy nem csak anyagi segítséget 
kapnak, hanem munkaerő közvetítőkhöz adunk közvetlen kapcsolatot, továbbá a polgármesteri 
hivatalban ingyenesen biztosítunk helyet munkaerő-felvételhez tesztírásra. Így még a településről sem 
kell elutaznia az elhelyezkedni kívánóknak. 

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

15-64 év közötti állandó népesség (fő) 
Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma 

(fő) 

Férfi                 
(TS 0803) 

Nő 
(TS 0804)         

Összesen Férfi (TS 0801) Nő (TS 0802) Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2014 1033 992 2025 69,5 6,73% 87,25 8,80% 156,75 7,74% 

2015 1022 989 2011 57,75 5,65% 68,5 6,93% 126,25 6,28% 

2016 1023 991 2014 46 4,50% 61 6,16% 107,00 5,31% 

2017 1027 1005 2032 34,75 3,38% 47 4,68% 81,75 4,02% 

2018 1019 992 2011 28,75 2,82% 44 4,44% 72,75 3,62% 

2019 n.a. n.a. - 26,25 - 48,75 - 75,00 - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint 

Regisztrált munkanélküliek/ 
nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Fő 
összesen 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

157 126 107 82 73 75 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 4,5 4,25 4,75 4 4 3,5 

% 2,87% 3,37% 4,44% 4,89% 5,50% 4,67% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 25 16,5 15,5 9 9,25 6 

% 15,95% 13,07% 14,49% 11,01% 12,71% 8,00% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 13,5 12,75 10 5,75 5,75 8,25 

% 8,61% 10,10% 9,35% 7,03% 7,90% 11,00% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 13,5 11,75 9 5,5 5,5 5,25 

% 8,61% 9,31% 8,41% 6,73% 7,56% 7,00% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 24,25 17 12,75 7 9,5 7,75 

% 15,47% 13,47% 11,92% 8,56% 13,06% 10,33% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 16,75 12 11,75 7,5 7,5 9,25 

% 10,69% 9,50% 10,98% 9,17% 10,31% 12,33% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 15 12,25 9,5 10,75 6,75 5 

% 9,57% 9,70% 8,88% 13,15% 9,28% 6,67% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 17,25 14 11,5 8,25 3,75 4 

% 11,00% 11,09% 10,75% 10,09% 5,15% 5,33% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 16,75 17,25 12,75 9,5 7 7,25 

% 10,69% 13,66% 11,92% 11,62% 9,62% 9,67% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 10,25 8,5 9,5 14,5 13,75 18,75 

% 6,54% 6,73% 8,88% 17,74% 18,90% 25,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
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A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat arra, hogy a 
munkanélküliség a különböző korosztály tekintetében miként változik.  

 

Megállapítható, hogy a vizsgált időszakban (2012 - 2017) mind az öt évben az 50 év feletti népességből 
került ki a legtöbb regisztrált munkanélküli a településen. Ez a korral járó egészségügyi, fizikai-mentális 
problémákkal együtt a munkaerőpiacon komoly hátrányt jelenthetnek. Ugyanakkor egyre nagyobb 
arányban kerülnek ki munkanélküliek a 20 - 24 éves korcsoportból. Ők képezik azt a réteget, amelynek 
tagjai a jövőben a legaktívabban tudnának dolgozni. Ebben valószínűleg közrejátszik az a tény is, hogy a 
közfoglalkoztatottak körében az érettségizettek csak betöltött 25 éves kortól alkalmazhatóak irodai 
munkára közfoglalkoztatottként. Így éppen a frissen érettségizettek esnek ki ebből a lehetőségből, 
miközben a munkaerőpiacon a tapasztalattal rendelkező munkavállalókat alkalmazzák, frissen 
érettségizett, tapasztalat nélkülit nem. Bár 2014-től csökkenő tendencia figyelhető meg a regisztrált 
munkanélküliek számában, azonban az 56-60 év feletti (még keresőképes, ugyanakkor nyugdíjazáshoz 
közelítő) korúak körében legmagasabb a munkanélküliség. 2017-2018-ban ez a tendencia nem változott, 
sőt az 50 év feletti korosztályban még tovább romlott a munkanélküliek aránya.  

 
Balatonszabadi viszonylatában a grafikon jól mutatja a 2011 óta fokozatosan csökkenő álláskeresői 
létszámot, amely nagyban köszönhető a közfoglalkoztatási programoknak: évről évre több munkanélküli 
bevonására adódott lehetőség a településen. A tendencia a közfoglalkoztatási program szűkülése mellett is 
folytatódott 2016, 2017-ben. 2017-2018-ban mind az ÁMK Aranyalma Óvodában, mind az önkormányzat 
hivatalában lehetőség nyílt egy-egy közfoglalkoztatott személy állandó alkalmazására, illetve 
kiközvetítésére. Térségünket jól érezhetően időszakos munkaerőhiány sújtja (a még jelen lévő szürke 
foglalkoztatás miatt és az idegenforgalmi szezonalítás miatt is), ez jól látható abból, hogy a munkaerő 
toborzó cégek rendszeresen keresik meg az önkormányzatot hirdetéseikkel, és rendszeresen tartanak 
toborzást mind a polgármesteri hivatal épületében, mind pedig a Művelődési Házban. 

 
 

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

Év  

180 napnál 
hosszabb ideje 

regisztrált 
munkanélküliek 

aránya (TS 
1501) 

180 napon túli nyilvántartott 
álláskeresők száma nemek szerint 

Nők és férfiak aránya, a 180 
napon túli nyilvántartott 

álláskeresőkön belül 

 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők  

2014 21,22 n.a. n.a. - - -  

2015 28,71 n.a. n.a. - - -  

2016 27,56 n.a. n.a. - - -  

2017 29,66 n.a. n.a. - - -  

2018 26,12 n.a. n.a. - - -  

2019 24,33 n.a. n.a. - - -  

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal    
 

 

A fenti adatok, valamint az alábbi diagram arra mutatnak rá, hogy a teljes lakónépességhez képest milyen 
arányú a nyilvántartott álláskeresők száma, ez miként változott az elmúlt években, illetve, hogy milyen az 
arány a férfiak és a nők között a vizsgált területeken.  

 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A százalékos arányok kiszámolása arra mutat rá, hogy milyen arányban vannak a tartós 
munkanélküliek.  Minél magasabb a tartós munkanélküliek számaránya, annál inkább szükséges a 
beavatkozások tervezése.   
A vizsgált öt év távlatában megállapítható, hogy a nyilvántartott munkanélküliek több mint 20-25 
%-a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli, ez magasabb, mint az országos átlag. 
Elmondható, hogy minél tovább munkanélküli valaki, minél tovább van távol a munkaerőpiactól, 
annál kisebb az esélye annak, hogy munkavállalóként el tudjon helyezkedni.  
 

Balatonszabadiban a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 2008-tól 2011-ig folyamatosan 
növekedett. 2012-ben tovább emelkedett a pályakezdő álláskeresők száma, míg 2013-ban az 
összes korábbi adatnál alacsonyabbra csökkent. Ennek egyik oka, hogy a 18-29 éves pályakezdő 
fiatalok közül egyre többen a képzés befejezése után külföldön kezdenek dolgozni, ami nem erősíti 
a hazai munkaerőpiacot.  

Fontos lenne megvizsgálni, mi lehet az oka a pályakezdők állástalanságának. Pl.: olyan szakmát 
sajátítottak el, amely túlsúlyban van a munkaerőpiacon, vagy gyakorlattal rendelkező 
munkavállalókat keresnek...stb.  
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Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

Legalább az általános iskola 8. évfolyamát elvégzett 15 éves és 
idősebb népesség, a megfelelő korúak százalékában  

Iskolai végzettséggel 
nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 
százalékában 

Férfi (TS 1601) Nő TS (1602) Férfi Nő 

  % % % % 

2001 91,7 83,9 8,30% 16,10% 

2011 96,9 92,1 3,10% 7,90% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 
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A népszámlálási adatokon alapuló kigyűjtés 10 év távlatában vizsgálja a 15 éves és idősebb lakosság 
körében az általános iskolai végzettségeket. Az a tendencia itt is megfigyelhető, hogy a vizsgált korú 
lakosság körében a nők vannak többségben. Megfigyelhető, hogy mindkét vizsgált időszakban az általános 
iskolai végzettséggel nem rendelkezők között is a nők aránya a magasabb. Ugyanakkor az alacsonyan 
iskolázott népesség aránya 2011-re 1/3-ra csökkent a 2001. évihez viszonyítva. Törekedni kell arra, hogy 
mindenki végezze el az általános iskolát, akár felnőttoktatás keretein belül.  

2013-2014 évtől kezdődően egyre több olyan képzést indítottak a Megyei-, illetve Járási Munkaügyi 
Központok, amelyek kifejezetten az általános iskolai végzettséggel, vagy még azzal sem rendelkezőket 
segítik a munkaerőpiacra (pl.: általános iskola 7.-8.osztálya, illetve 9.-10.osztály, parkgondozó, konyhai 
kisegítő stb.) A képzések egy része OKJ-s végzettséget ad, de vannak rész-képzések is egy-egy szakmán 
belül. Balatonszabadiban ezeknek a képzéseknek a Petőfi Sándor Művelődési Ház ad helyet és teljes 
infrastruktúrát (számítógéphasználat, vetítési lehetőség stb.) 2017-től kezdődően a Petőfi Sándor 
Művelődési Házban rendszeresen szerveznek képzéseket különböző pályázati lehetőségek kapcsán a 
digitális szakadék felszámolása, a digitális tudás megszerzése érdekében. Ezen képzések fő célja a 
munkaképes korosztály számára megadni a legalapvetőbb tudást az informatikai rendszerek kezelésére 
(internethasználat, levelező programok kezelése stb.) 



  

 
 

 

 

 

2011-re csökkent a 8 osztállyal nem rendelkező munkanélküliek aránya, létszámuk viszonylag állandó. Ez 
az adat származtatható az előző táblázat megállapításaiból is. Azért csökkent ez az arány, mert 
általánosságban is csökkent az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma. Bár az 5 év alatt 
összességében csökkent, de továbbra is magas a 8 általánosnál magasabb végzettséggel rendelkező 
álláskeresők száma.  

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint 

Év 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 
álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 
(TS 0901) 

Általános iskolai 
végzettség (TS 

0902) 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 

végzettség (TS 
0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2014 156,75 8 5,10% 45 28,71% 103,75 66,19% 

2015 126,25 7,25 5,74% 37,5 29,70% 81,5 64,55% 

2016 107,00 6,5 6,07% 29,75 27,80% 70,75 66,12% 

2017 81,75 5,25 6,42% 25 30,58% 51,5 63,00% 

2018 72,75 6,25 8,59% 18,75 25,77% 47,75 65,64% 

2019 75,00 5 6,67% 19,5 26,00% 50,5 67,33% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
      

 
 
 
 

   



  

Ez azt jelenti, hogy a nyolcadik osztály elvégzése után majdnem mindenki továbbtanul, el is végzi az 
iskolát, de ezzel arányosan nő a körükben a munkanélküliség is. A diplomás, vagy több diplomával 
rendelkezők elhelyezkedését nehezíti a diploma és nyelvvizsga pótlék miatti ún.: „diplomás minimálbér”. 
Ezt sok munkaadó próbálja úgy áthidalni, hogy csak arra a feladatra alkalmaz diplomás munkavállalót, 
amire törvény kötelezi, az összes többi munkakört igyekszik „talpraesett”, olcsóbb munkaerővel feltölteni. 

 

3.2.7 – 3.2.8 számú táblázat – Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8. évfolyamot 
eredményesen végzettek - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

Községünkben általános iskolai felnőttképzés nincs. Nem rendelkezünk olyan adatbázissal melyből 
kimutatható, hogy hány fő balatonszabadi lakos vesz részt középfokú felnőttoktatásban.  

 

 

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

 

Álláskeresési járulékra jogosult: az a személy, aki  

• álláskereső, és  

• az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel 
rendelkezik, és  

• kereső tevékenységet nem folytat, tehát munkaviszonyban nem áll, és  

• tevékenységet sem folytat, és  

• munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és  
• számára az illetékes munkaügyi központ kirendeltsége sem tud megfelelő munkahelyet 

felajánlani.  

Az álláskeresési járadék folyósításának időtartama minimum 36, de legfeljebb 90 nap. 

 

 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 
15-64 év közötti állandó 

népesség száma 
(TS 0803 és TS 0804 összesen) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők (fő) - (TS 1101) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők % 

2014 2 025 6,75 0,33% 

2015 2 011 5,00 0,25% 

2016 2 014 5,25 0,26% 

2017 2 032 6,75 0,33% 

2018 2 011 8,00 0,40% 

2019 - 11,25 - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   
 

 
 



  

 
 

 

Az álláskeresési járadék folyósításának letelte után (max. 90 nap), amennyiben a munkanélküli nem talált 
állást, foglalkoztatás helyettesítő támogatást kérhet a járási hivatalnál- amennyiben megfelel a jogosultsági 
feltételeknek. Ugyanakkor a munkanélküli évek nem számítanak be a nyugdíjjogosultság számításánál az 
összesítésbe, mely ténnyel sokan csak akkor szembesülnek, amikor megkapják az éveik összesítését. 

A „munka nélkül” töltött évek számának növekedésével rohamosan csökken az esély arra, hogy 
visszakerülhessen a munkaerő piacra valaki. A közmunka programok során rendszeresen visszatérő elem, 
hogy az állásnélküli igazából dolgozik, így kerül be egyes programokba, de azokon részt nem hajlandó venni 
(pl. 2017 kerti kisgép üzemeltető, 3-ból 2 fő feketén dolgozott). A feketegazdaság visszaszorítása, valamint 
a nagyobb kontroll a csökkenő közterhek mellett vezethet el a statisztikákban megjelenő, de nem valós 
álláskeresők számának csökkentéséhez.  

 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 
munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma  

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyil-

vántartott álláskeresők 
száma 

(TS 1301) 

Álláskeresési 
járadékra 

jogosultak (TS 
1201) 

Fő Fő % 

2014 152,00 14,75 9,70% 

2015 126,25 13,25 10,50% 

2016 95,25 12,00 12,60% 

2017 81,75 15,25 18,65% 

2018 72,75 17,00 23,37% 

2019 75,00 16,00 21,33% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
 



  

 
 

3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma 
  

Év 

Rendszeres szociális segélyben 
részesített regisztrált munkanélküliek 
száma (negyedévek átlaga) - TS 1401 

 
(2015. február 28-tól az ellátás 

megszűnt, vagy külön vált EGYT-re és 
FHT-ra) 

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti 

támogatásban részesülők átlagos 
száma 2015. márc. 1-től érvényes 

módszertan szerint 
(TS 5401) 

  

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek átlagos 
havi száma (2015. március 01-től az 

ellátásra való jogosultság 
megváltozott) 

Fő Fő 15-64 évesek %-ában Fő Munkanélküliek %-ában 

2014 25,25 n.a. - n.a. - 

2015 26,00 9,90 38,08% n.a. - 

2016 23,25 8,16 35,10% n.a. - 

2017 21,50 n.a. - n.a. - 

2018 14,00 n.a. - n.a. - 

2019 16,50 n.a. - n.a. - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     
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Az adatsor azt jelzi, hogy az adott településen a szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
illetve 2012-től az aktív korúak támogatása milyen mértékben van jelen. Rendszeres szociális segélyt az az 
aktív korú személy kaphat, aki nem munkavállaló, vagy egészségkárosodott, vagy támogatott álláskereső, 
vagyis olyan hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek részre nyújtott támogatás, akik nem 
rendelkeznek rendszeres, megélhetést biztosító jövedelemmel. A foglalkoztatás helyettesítő támogatást 
csak a Munkaügyi központtal együttműködő, álláskereső személy veheti igénybe. Az elmúlt évek 
tapasztalata, hogy azok a munkanélküliek, akik kikerültek az FHT (illetve álláskeresési járulék) ellátásból, 
többségében átkerültek az önkormányzati szociális ellátások körébe, nem a munkaerő-piacon találtak 
lehetőséget, foglalkoztatást. Ebben a formában konzerválódik „a segélyből közfoglalkoztatásba – 
közfoglalkoztatásból segélybe” ördögi köre. 2012.évtől aktív korúak támogatása címen kaptak juttatást a 
Munkaügyi Központ ellátásából kikerülő munkanélküli személyek, a helyi önkormányzatnál meglévő 
nyilvántartás szerint, azonban ez az ellátási forma 2015.március 1-től átkerült a Járási Hivatalokhoz, így a 
helyi önkormányzatnak már nem tartozik hatáskörébe.  

 
 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális 
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető 
elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a 
lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, 
elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.  
 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 

 
Lakásállomány 

(db) 
(TS 4201) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Bérlakás 
állomány 

(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Szociális 
lakásállomány 

(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

Egyéb 
lakáscélra 
használt 

nem 
lakáscélú 

ingatlanok 
(db) 

Ebből 
elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma 

2014 1183 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2015 1186 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2016 1187 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 1190 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2018 1193 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok      
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a) bérlakás-állomány: bérlakásokkal az önkormányzat nem rendelkezik, az önkormányzat 
tulajdonában egy szolgálati lakás van, amelyet az óvoda felújítás-bölcsőde építés időszakában 
átmenetileg az Óvoda használ. 

b) szociális lakhatás: az önkormányzat szociális lakhatást nem tud biztosítani 
c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok: nem rendelkezünk adatállománnyal 

 
 

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők száma 

Év 
Lakásfenntartási 

támogatásban részesített 
személyek száma (TS 6001) 

Adósságcsökkentési 
támogatásban részesítettek 

száma (TS 6101) 

2012 156 NA 

2013 122 NA 

2014 108 NA 

2015 70 NA 

2016 28 NA 

2017 33 NA 

2018 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adósságcsökkentési támogatást az önkormányzat nem nyújtott. Lakásfenntartási támogatásra egyre 
többen voltak jogosultak 2011-ig, majd a feltételek szigorításával nagyon lecsökkent a támogatásra 
jogosultak száma. A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás 
tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni 
szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, 
amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.  Azon 
személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakásfenntartási 
támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a készülék működtetését lehetővé tévő 
formában kell nyújtani. Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható 
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.  



  

Eladósodottság 
Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elvesztő vagy alacsony 

jövedelmű, idős és/vagy több gyermekes családoknak. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat hajléktalanná 
leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. Ezekben a családokban nagy 
segítséget jelent a kártyás villanyóra, mert e kártya használatával könnyebben ki tudnak lábalni a 
pénzkezelési problémákból. Ezek a családok a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat látókörében vannak, 
amennyiben hajlandók együttműködni vele, úgy több mindenben tud segítséget nyújtani a családsegítő. 

A lakosság eladósodásáról nem rendelkezünk adatokkal. 
 
Lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 
Településrészek: Gamásza-puszta, Halasi tanya, Kovács tanya, Parrag tanya, Sió-őrház, Szőlőhegy.  
 
Balatonszabadiban szegregátumok nem voltak. Nem volt olyan utcasor, vagy telep, ahol pl. csak 
cigányok/romák élnek. Az évek során Gamásza-puszta fokozatosan leszakadt, szegregátummá vált, mivel a 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés nehezített, az egész telep lepusztulóban van. AZ önkormányzat hosszú 
távú céljai közé sorolta a Gamásza-pusztai lakosok ügyének felkarolását, a szegregáció megszüntetését, 
amit kifejezetten megnehezít az a tény, hogy az önkormányzat nem rendelkezik a területen saját 
tulajdonú ingatlannal, az egész telep az ott lakók magántulajdonát képezi. A szegregáció felszámolására 
indított pályázati programok nem vették figyelembe az ilyen típusú helyzeteket. A pályázat 
indikátorszámainál a gamászai szegregátum kiesik, hiszen a paraméterek között várt cigány foglakoztatást, 
cigány és főként cigány nő önszerveződést nem lehet produkálni. A pályázat kiírói nem gondoltak olyan 
szegregátumra, ahol a cigány népesség alulreprezentált. 
 
Gamásza-puszta 5 km-re helyezkedik el Balatonszabadi községtől, a településrészt néhány egykori 
cselédház alkotja, közigazgatásilag Balatonszabadihoz tartozik. Az ott lakók részére a közösségi közlekedés 
elérhető, buszmegálló a közelben található, iskolába a gyerekek Balatonvilágosra járnak, illetve 2014-
2015-ös tanévtől az iskolai körzethatárok módosításával siófoki iskolák is fogadják felmenő rendszerben 
a Gamásza-pusztai gyerekeket, akiknek így nem kell több átszállással a székhely település iskolájába 
járni – ehhez az önkormányzat bérlettámogatást nyújt. Az önkormányzat más segítséget is nyújt az ott 
lakók részére pl.: a családsegítő-, valamint a védőnői szolgálat munkatársai rendszeresen látogatják a 
Gamásza-pusztai családokat, ruhaadományokat és más felajánlott dolgokat juttatnak el hozzájuk.  

 
A többi felsorolt településrészen is vannak lakóházak, ott is élnek családok. Ezen településrészek némelyike 
sincs közelebb a falu centrumához, mint Gamásza-puszta. A különbség az elhelyezkedésükben van: amíg 
Gamásza-pusztára úgy lehet eljutni, hogy el kell hagyni a közigazgatási területet (Siófok felé haladva, majd 
Enying irányában a 70-es úton), addig a többi településrész a faluból is megközelíthető. Könnyebben be tud 
jönni az ott lakó pl.: a hivatalba ügyet intézni, vagy orvoshoz. 

 

 
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény előírja, hogy a települési önkormányzat az egészségügyi 
alapellátás körében gondoskodik: a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az 
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról.  
 Az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a társadalombiztosítási rendszerekből 
finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi pénzbeli- és természetbeni, valamint személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és biztosítása, a betegségmegelőző programokban és a 
szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyító-megelőző ellátás, a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek 
használata, az élelmezési és egyéb szükségletek kielégítése során. Az egyenlő bánásmódhoz való jog 
magában foglalja különösen az azonos egészségügyi intézmények használatának, az ugyanolyan színvonalú 
és hatékony, illetőleg nem magasabb kockázattal járó gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző 
programokban (szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát.  



  

Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

Balatonszabadi a környező kisebb településekhez viszonyítva kifejezetten jó helyzetben van, mivel a 
faluban helyben megtalálható a felnőtt háziorvos, a gyermekorvos, a fogorvos, valamint a Védőnői 
Szolgálat. 2017. évben beszerzésre került egy defibrillátor, mely az önkormányzat hivatalának 
bejárata mellett van elhelyezve, bárki számára elérhető, és kezelési útmutatóval ellátott készülék.  
Szakellátások Siófokon vehetők igénybe. Azok számára, akik nem tudják tömegközlekedéssel 
(busszal) elérni, és családjukban nem tudják megoldani a szakellátásra való bejutást, a háziorvosnál 
igényelhető ingyenes betegszállító, illetve indokolt esetben az önkormányzat saját gépkocsiját is 
lehet kérni a szállításhoz, szükség esetén akár a megyeszékhelyre történő betegszállításhoz is. 

 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett 

háziorvosi szolgálatok 
száma 

(TS 4401) 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

(TS 4301) 

A házi gyermekorvosok 
által ellátott szolgálatok 

száma 
(TS 4501) 

2014 n.a. 1,00 1,00 

2015 n.a. 1,00 1,00 

2016 n.a. 1,00 1,00 

2017 n.a. 1,00 1,00 

2018 n.a. 1,00 1,00 

2019 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

Községünkben egy felnőtt háziorvosi és egy gyermekorvosi szolgálat működik. A felnőtt háziorvosi 
szolgálat a Balatonszabadiban élő lakosokat látja el. A gyermekorvosi szolgálathoz három település tartozik: 
Balatonszabadi, Siójut és Ádánd.  Mindkét orvos vállalkozásban látja el munkáját. A gyermekorvosi körzet 
ellátása bizonytalanná vált, mivel a gyermekorvos 2019. évben nyugdíjba vonul, és jelenleg még nincs 
arra vállalkozó, aki átveszi a praxist. 

A központi orvosi ügyeleti ellátást Siófokon, a siófoki kistérségen belül látják el, társulás keretében. 

A fogorvosi alapellátás is megoldott: a településen rendel az orvos, de nemcsak a balatonszabadi, hanem 
a siójuti, és az ádándi betegeket is ő látja el, valamint szerda délelőttönként iskolafogászati rendelést tart. 
2014.évtől a hétvégi fogászati ügyelet Siófokon megszűnt, hétvégén és ünnepnapon azonnali beavatkozást 
igénylő, sürgős esetben Kaposvár fogászati ügyelet fogadja a Siófok környéki betegeket. 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

(TS 5601) 

2014 75,00 

2015 74,00 

2016 65,00 

2017 n.a. 

2018 n.a. 

2019 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 



  

 
 

 
 

 

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és 
helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó 
hozzájárulás. Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: alanyi jogon, normatív alapon, 
méltányossági alapon. A közgyógyellátás 2014 év végén átkerült a Járási Hivatalok hatáskörébe, adataink 
a KSH adatbázisából vannak. Balatonszabadi Településtámogatásról szóló rendeletében nem állapít meg 
közgyógyellátást. 

 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

Év 
Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban részesítettek évi 
átlagos száma (TS 5901) 

Ápolási díj, méltányossági 
alapon: támogatásban 

részesítettek évi átlagos száma 
(TS 5902) 

Összesen 

2014 n.a. n.a. 0,00 

2015 n.a. n.a. 0,00 

2016 15,25 n.a. 15,25 

2017 n.a. n.a. 0,00 

2018 n.a. n.a. 0,00 

2019 n.a. n.a. 0,00 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó 
részére biztosított anyagi hozzájárulás. Az ápolási díj megállapítása, nyilvántartása és folyósítása 
kikerült az önkormányzat hatásköréből, arról adatokkal a KSH statisztikáiból rendelkezünk. Ápolási díjra 
jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet 
nélkül), vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi.  

 

A szabályzások és feltételek szigorításával, továbbá az ápolási díj alacsony összege, valamint az 
öregségi nyugdíjra való jogosultság korhatárának 65 évre emelésével egyre többen esnek ki, vagy lépnek 
ki ebből az ellátotti körből, a családok más módon (egymást segítve, összefogással, vagy gondozási 
otthonban elhelyezéssel) kénytelenek megoldani hozzátartozójuk ellátását, 24 órás gondozását. 
Balatonszabadi településen nincs gondozási otthon, környékbeli (Siófok, Balatonföldvár stb.) otthonok 
fogadják a rászoruló, és a feltételeknek megfelelő időseket. 

 

 

Prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való 
hozzáférés     

 
 A Magyar Cukorbetegek Balatonszabadi Egyesülete havonta szervez előadásokat, elsősorban a 
tagjai számára, de a programok nyitottak bárki érdeklődőnek is. 2012 óta megrendezésre került a tavaszi 
egészségnap, ahol a résztvevők hallgathatnak előadásokat, és megkóstolhatnak egészséges ételeket is. 
Előadások pl.: háziorvos (idegrendszer és cukorbetegség, a testsúly és a magas vérnyomás összefüggése), 
dietetikus (főzési technikák cukorbetegeknek), gyógyszerész (immunerősítés, bőrbetegségek), pedikűrös 
(gyógynövények szerepe a lábápolásban). Egészségnapi programok: háziorvos, sebész, 
természetgyógyász előadása, elsősegélynyújtás, véradás, érzékenyítő előadások, valamint egészségnap 
az iskolában.  

A Cukorbetegek Egyesülete közösségi rendezvényeken (falunapon, egészségnapon, futás alkalmából) 
vérnyomás-és vércukormérést szervez. 

 A nagyobb települési rendezvényekhez kapcsolódóan a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének 
tagjai, az Országos Vérellátó Központ siófoki ellátójával együttműködve rendszeres véradást szerveznek. 
Ezeken az alkalmakon is történik szűrés, hiszen akinek gond van a levett vérmintával, azt továbbküldik 
vizsgálatra.  
 A Művelődési Házban évente többször is van lehetőség különböző szűrőprogramokon való 
részvételre (szemvizsgálat, arteriográf egészségügyi szűrés, érvizsgálat). 



  

 A 45 éven felüli nők számára kétévente biztosított az ingyenes mammográfia-, nőgyógyászati- és 
tüdőszűrés a Kaposvári Kaposi Mór Kórházban. Az utazáshoz minden alkalommal az önkormányzat 
ingyenesen biztosítja a különbuszt. 

 Az egészséges életmód fontos a prevenció szempontjából, ezért hozzáférhető bárki számára a 
sport helyben: a Labdarúgó egyesületnek öregfiúk csapat is van. Az általános iskola sportolóit az 
önkormányzat kisbuszával viszik a versenyekre. A Művelődési Házban óvodások számára „Így tedd rá” 
néptánc, az általános iskolásoknak hastánc, illetve néptánc oktatás folyik. Felnőttek választhatnak a 
jóga, a meridián torna, a gerinctorna vagy a zumba foglalkozások közül. 

 A Cukorbetegek Egyesülete 2017-ben nordic walking bemutatóval, és gyakorlati bevezetéssel 
járult hozzá a mozgásgazdag életmódhoz, azóta rendszeres sétákat szerveznek a nordic walking iránt 
rajongóknak. 2018-ban a Tesco pályázatán indulva elnyerték a fitnesz park megvalósításának 
támogatását, amelyet az önkormányzattal közösen hoznak létre, és amelyet 2019-ben birtokba vehet a 
település. 

 Három szomszédos település (Balatonszabadi-Siójut-Ádánd) 2016-ban hívta életre a március 15-
én megrendezett „Talpra magyar! Együttfutás”-t, amely a Balaton déli partjának első tavaszi össznépi 
sport programja, és minden évben több résztvevő futja le. Balatonszabadi önkéntesen szerveződött 
csoport 2018-ban 11 fő felnőtt és 50 gyermek részvételével indult a 8. Országfutáson, ahol 1367 km-t 
teljesítettek. Mindkét sportrendezvény évente ismétlődő kezdeményezéssé vált. 

 

 
 

 

Közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése (forrás: Kincskereső ÁMK) 

 
 Az ellátás során biztosítandó étkezések száma  

Napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén az előírt napi energiaszükséglet 65 %-át egy fő- és két 
kisétkeztetéssel, napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén az előírt napi energiaszükséglet 35 %-át egy 
ebéddel kell biztosítani.  
 
 Tájékoztatási kötelezettség  

A közétkeztető minden, általa biztosított étkezéshez étlapot készít és azt az Intézmény az étkezők, valamint 
nevelési-oktatási intézményekben a szülők - által is jól látható helyen kifüggeszti.  
 
 Naponta biztosítandó élelmiszerek, élelmiszercsoportok 

Napi háromszori étkezés szolgáltatása esetén egy főre biztosítandó legalább  

• 0,3 liter tej vagy ennek megfelelő mennyiségű kalciumtartalmú tejtermék,  

• két adag zöldség - ide nem értve a burgonyát - vagy gyümölcs, ezekből legalább egy adag nyers 
formában,  

• két adag gabona alapú élelmiszer. 
Napi egyszeri étkezés szolgáltatása esetén egy főre biztosítandó legalább  

• egy adag zöldség - ide nem értve a burgonyát - vagy gyümölcs. 
 
 Az italként kínált tej hozzáadott cukrot nem tartalmazhat. 

Tejföl és tejszín kizárólag ételkészítéshez használható fel. 
A szükséges folyadék biztosítására az ivóvízen kívül tea vagy ásványvíz adható. 
Vaj legfeljebb három alkalommal használható fel, a nyersanyag-kiszabati előírásban feltüntetett 
mennyiségben, kivéve a cukrászati termékek készítésénél történő felhasználást.  
Bő zsiradékban sült étel egy alkalommal szerepelhet az étrendben.  
Tejszín egy alkalommal használható fel.  
 
 A közétkeztetésben biztosított étkezések keretében szolgáltatott ételek összesített 

sótartalma nem haladhatja meg a korcsoportonként megengedett sómennyiséget. 
 



  

 Közétkeztetésben az alábbi élelmiszereket nem lehet felhasználni:  
• sótartalmú ételport, sótartalmú leveskockát állományjavításon vagy ételízesítésen kívüli célra,  
• 30 %-nál magasabb zsírtartalmú húst,  
•  23 %-nál magasabb zsírtartalmú húskészítményt,  
• 18 év alatti korcsoport számára koffeintartalmú italt, tea, illetve a kakaó kivételével,  
• a népegészségügyi termékadóról szóló törvény szerinti energiaitalt,  
• alkoholt tartalmazó élelmiszert,  
• szénsavas vagy cukrozott üdítőt, nem gyümölcs alapú szörpöt, 

Településünkön a közétkeztetés keretén belül az iskolás és óvodás gyermekek, illetve az alkalmazottak 
étkeztetése megoldott. Saját konyhán készítik a reggelit, tízórait, ebédet és az uzsonnát.    

 

     

Sportprogramokhoz való hozzáférés 

Az általános iskolai kereteken belül sportszakkörök keretében megoldott a sportprogramokhoz való 
hozzáférés – labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, tömegsport, atlétika, népi tánc, hastánc.  
A településen egy sportegyesület működik: labdarúgó sportegyesület, mely óvodás kortól az „öreg fiúk”-ig 
összefogja a labdarúgást kedvelőket. Jelenleg 130 taggal működnek és a taglétszám folyamatosan bővül. 

A helyi művelődési házban több kezdeményezés is elindult - néhány év alatt rendszeressé vált a heti 
egyszeri gerinctorna, a meridián torna és a jóga. 2018-tól senior zumba, valamint gyermek-zumba is indult. 
Ezek a mozgásformák elsősorban a nők körében közkedveltek, de néhány érdeklődő fiatal férfi is 
csatlakozott már hozzájuk. A foglalkozások időpontjai igazodnak egymáshoz, annak érdekében, hogy aki 
mindegyiken szeretne részt venni, megtehesse.  2019-2020-ban a helyi Sportegyesületben vezetőségváltás 
zajlott, az új vezetőség egyik fő célja a foci utánpótlás nevelés, és a korábban elnyert helyezések, címek 
visszaszerzése. Az új Sportegyesület aktívabban vesz részt a település egyéb programjaiban is. 

 
 
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat.  
A szociális alapszolgáltatások közül településünkön átlagban 36 fő veszi igénybe a szociális étkeztetést. 
Folyamatosan emelkedő tendenciát mutat az étkezést igénybe vevők száma 34 és 39 fő között mozog 
éves átlagban. Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel 
nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. 
A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg. 
Jelenleg siófoki vállalkozó főzi és szállítja is a hét minden napján (munkaszüneti nap, ünnep-és vasárnap 
is) az ebédet. Az Aranyalma Óvoda konyháját 2018. évben minősítették át szociális konyhává, 
2019/2020-as nevelési évtől indulóan az önkormányzat szándékai szerint helyben fog főzni a konyha a 
szociális étkezésre szorulók számára is. Ennek megindításához szükséges az ételkihordásról is 
gondoskodni, ez a most induló 5 éven belül megvalósítandó feladat. A 2020 tavaszán meghirdetett 
pandémia időszakában már az óvoda konyha segítségével oldotta meg az önkormányzat a rászorulók 
étkeztetését, és az étel kiszállítását. 
 
Házi segítségnyújtás: 2012. december 31-ig a siófoki kistérség keretein belül látták el a szolgáltatást. A 
kistérség megszűnésével a feladat ellátását megállapodás alapján a 2011. októberében megalakult „Segítő 
Kezek” Szociális és Házi Segítségnyújtó Alapítvány látja el. Az alapítvány célja és tevékenységi köre a házi 
segítségnyújtás, melynek keretében a többnyire egyedül élő, idős, beteg embereket saját otthonukban 
ellátják, gondozzák. A mindennapi életvitelhez szükséges teendőket (bevásárlás, gyógyszerkiváltás, 
takarítás, mosás stb.) elvégzik vagy segítséget nyújtanak ezek elvégzésében. Folyamatos a kapcsolattartás 
annak érdekében, hogy az idős vagy beteg emberek ne érezzék magukat magányosnak, kiszolgáltatottnak. 
Segítséget nyújtanak a hivatalos ügyeik intézésében is. Balatonszabadiban 2018 januárjában 54 fő ellátott 
volt, ebből 42 fő nő és 12 fő férfi. Az ellátottak létszáma az évek alatt állandónak tekinthető, mivel az 
ellátást végző Alapítvány gondozói kapacitása nem teszi lehetővé több személy ellátásának vállalását.  



  

Az ellátottak nagy része egyedül élő idős ember, néhányan családban élnek, de napközben egyedül 
tartózkodnak otthon. A gondozottak átlagos életkora 78 év, 2018 évben a legfiatalabb gondozott 59 éves, a 
legidősebb 92 éves. (forrás: Segítők Kezek Alapítvány beszámolója)  
 
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. A családsegítést 
végző személy feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő 
családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról. 
A családsegítés keretében biztosítani kell, a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi 
nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz.  
 
A szolgáltatást 2012. december 31-ig a Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő 
Szolgálata látta el. A társulás megszűnésével a feladat ellátása az önkormányzathoz került át, és a feladatot 
2014. december 31-ig Balatonszabadi Ádánd községgel közös fenntartásban látta el. 2016-tól a 
Balatonszabadi Önkormányzat fenntartásában működő Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 1 fővel látja el 
a feladatait. 2018. utolsó negyedévében a két önkormányzat közötti megállapodás alapján a ságvári 
kolléganő helyettesíti családsegítőnket, akinek a helyére a GYES időszakára álláspályázat útján keresünk 
határozott időre jelentkezőt. 2019 évtől ismét főállású családsegítő látja el a szolgálat feladatait. 

A domináns probléma típus az anyagi jellegű gondokkal kapcsolatos. Elsősorban közüzemi hátralékok 
rendezésében kértek segítséget. Nemcsak a részletfizetési kérelem megírásában kapnak segítséget, hanem 
a háztartás költségvetésének helyreállításához is tanácsot kapnak.  

Legfájóbb probléma típus a családi-kapcsolati gondok. Ha sikerül feltárni az okokat, és pozitív érzelmi 
töltést adni a kapcsolatnak, akkor javulhat a helyzet.  Fontos elérni, hogy az érintettek együttműködjenek. 

Nagyon magas az ügyintézéssel kapcsolatos ügyek száma: különböző nyomtatványok kitöltése, kérvények 
beadványok írása. A klienseket a családsegítő otthonukban is rendszeresen felkeresi.  

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik 
melynek tagjai folyamatosan kapcsolatban vannak egymással.  

(forrás: Család-és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója) 

 
 
Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor 
A hátrányos megkülönböztetés, diszkrimináció vagy negatív diszkrimináció a szociológiában ösztönös vagy 
tudatos kirekesztő, megalázó cselekedet. Indítéka lehet a fölérendeltség (uralom, elsődlegesség, 
dominancia) megszerzése vagy megtartása az embercsoporton belül vagy csoportok között. Az egyenlő 
bánásmód elvével ellentétes eljárás. Általa létrejön az esélyegyenlőtlenség, melyet a meglévő 
elsődlegesség, privilégium, aránytalan mentelmi jog, protekció vagy a protekcionizmus bármelyike jellemez. 
Ürügye pedig a személy vagy embercsoport másiktól eltérő tulajdonságáról (másságáról) szerzett ismeret. 

Településünkön nincs hátrányos megkülönböztetés, sem az egyenlő bánásmód követelményeinek 
megsértése a szolgáltatások nyújtásakor.  
 

 
 
Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi 
ellátórendszer keretein belül   

A szociológiában a pozitív diszkrimináció, hátrányt csökkentő megkülönböztetés csoportra, személyre 
vonatkozó jogi, adminisztratív vagy egyéb segítséget jelent, melyre a csoport vagy személy valamilyen 
szempontból a többséghez képest hátrányos helyzete ad okot. Indítéka a domináns egyén vagy csoport 
együttérzése, megértés, illetve a másik fél követelése vagy tiltakozása a gazdasági és társadalmi 
igazságtalanság ellen. Szándéka a szolidaritás, az embercsoportok közötti gazdasági vagy társadalmi 
igazságtalanság enyhítése, vagyis az esélyegyenlőség megteremtésre.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szociológia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dominancia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyenlő_bánásmód
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyenlő_bánásmód
http://hu.wikipedia.org/wiki/Privilégium
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mentelmi_jog
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Protekció&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Protekcionizmus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ismeretelmélet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szociológia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hátrányos_helyzet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Polgári_engedetlenség
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szolidaritás_(szociológia)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Esélyegyenlőség


  

Az önkormányzat saját kisbusszal segíti az arra rászorulók orvos és szakintézménybe jutását. 
Balatonszabadi abban a kivételezett helyzetben van, hogy az önkormányzat hivatalában dolgozik egy 
végzett jelnyelvi tolmács is, aki a hallássérültek életét segíti tudásával, nem csak itt, hanem szükség esetén 
(rendőrségi, bírósági esetekben) Siófokon és környéken is. 

A pozitív diszkrimináció bizonyos esetekben korlátokat állít a hátrányos helyzetben lévőnek, mégis az 
esélyegyenlőséget vizsgálva igazságosabb. Például ilyen egy alulképviselt csoport tagjainak segítése, 
részesülése az arányosság elvén (kvótával). A korábban említett gamászai szegregátumban élő gyermekek 
automatikus bérlet támogatása más földrajzi területünkön nem nyújtott többletszolgáltatás. Idős, beteg 
vagy fogyatékkal élő személyek részére az önkormányzat udvarkarbantartási támogatást állapít meg, 
melynek keretében az önkormányzat karbantartó brigádja meghatározott alkalommal füvet nyír, és 
udvart rendez az arra rászorulók ingatlanán. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

a) közösségi élet színterei, fórumai: A közösségi élet a településen az önkormányzat, a civil szervezetek 
és civil kezdeményezések által valósul meg. Az önkormányzat lapja - a Szabadi Szó - megpróbál kellő 
tájékoztatást adni a településen zajló fontosabb eseményekről. A helyi képviselő-testületi ülések 
nyilvánosak. Évente egyszer közmeghallgatást tart a képviselő-testület. A közösségi élet a kulturális 
eseményekkel is folyamatosan gazdagodik: minden nemzeti ünnepen megemlékezésekre kerül sor, 
melyből a siómarosi településrészen működő Kossuth Művelődési Kör Egyesület is kiveszi részét. A 
Petőfi Sándor Művelődési Ház is folyamatosan szervez programokat a lakóközösség számára. Minden 
év szeptemberében megrendezésre kerül a falunap, és hagyománnyá vált az adventi ünnepi napok is, 
mely az önkormányzat és intézményei, valamint a civil szervezetek összefogásával valósul meg. 
Nagyon fontos a civilek léte a községben, akik nem csak a tagjaiknak, hanem tágabb 
lakókörnyezetüknek is rendszeresen szerveznek különböző programokat. 
Az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja a településen működő civil szerveződéseket, ez 
2016-ban 900.000 Ft, 2017-ben 1.100.000 Ft összeget jelentett. Az újdonság a 2017-es elosztásnál a 
korábbiakhoz képest az volt, hogy a testület a bírálati jogot a polgármesterre ruházta, a polgármester 
pedig a civilekkel közösen, az ő egyezségük alapján döntött a támogatások mértékéről. Az 
önkormányzat civilek által szervezett vagy indított különböző programokban, pályázatoknál 
együttműködő vagy konzorciumi partnerként, esetleg önerőt biztosító támogatóként rendszeresen 
részt vesz. 

 

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 

Etnikai konfliktusokról a településen nem tudunk. A különböző etnikai csoportba tartozó lakosok azonos 
szereplői a mindennapoknak.  Közösségi életben részt vesznek, a szervezett programokon ott vannak. Az 
együttélés során előforduló konfliktusok elsősorban az együttélés szabályait figyelmen kívül hagyó 
szomszédság miatt keletkeznek (nyáron fűnyírás, télen favágás, az év során az égetések miatti füst stb.), 
nem kifejezetten etnikumi alapúak. 

 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 

 A helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai keretében a lakosságnak lehetősége van leadni az 
összegyűjtött ruhaneműket a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnak. Az összegyűjtött ruhák, eszközök, 
iskolaszerek, játékok jótékony célt szolgálnak, szétosztásra kerülnek a rászorulók között. A helyi civil 
szervezetek is rendeznek gyűjtést a rászorultak részére (Thália Művészetbarát Egyesület adventi gyűjtése). 
A Református Egyház kezdeményezésében jól működő Baba-mama Börze (csere-bere) alakult ki havi 
rendszerességgel a templom melletti parkoló területén. Az Együtt Balatonszabadiért Egyesület évente 
karbantartja a Pusztatorony pihenőparkot önkéntes munka keretében. A Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat minden évben felveszi a kapcsolatot különböző szervezetekkel, amelyek tartós élelmiszert tudnak 
adományozni a rászorultaknak (Vöröskereszt, Máltai Szeretetszolgálat). Az így kapott bébiételeket, tartós 
élelmiszert stb. a védőnő, az önkormányzat szociális előadója és a családsegítő együtt osztják szét a 
rászorulóknak. A Magyar Vöröskeresztnek szervezett véradásokon helyi önkéntesek segítik a munkát. 



  

Háziorvosunk és a helyi katolikus plébános együttműködésében idős betegek és családjaik számára nyújtott 
lelki támasz, lelki segítségnyújtás bárki számára elérhető, szükség esetén az érintettek otthonában is. 
Karácsonykor a Thália Művészetbarát Egyesület kórházban fekvő betegek számára szervez beteglátogatást, 
ahol a beszélgetésen túl művészi élménnyel is megajándékozzák a fekvő betegeket. Az Adventi 
Adománygyűjtésből összecsomagolt ruhákat, játékokat testvértelepülésen élő, illetve erdélyi rászorulókhoz 
juttatják el. Minden civil szervezet részt vesz önkéntes munkában a település rendezvényein. 
 

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

Balatonszabadiban nincs települési roma nemzetiségi önkormányzat.  
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 
Beazonosított problémák 

 
Fejlesztési lehetőségek 

 
Munkanélküliség Munkahely teremtés, munkára nevelés akár a közfoglalkoztatásba való 

bevonással, együttműködés a munkaerő toborzó cégekkel, 
infrastruktúra biztosítása, adat továbbítás a munkát keresők számára. 

Élelmezési, ruházkodási problémák Ruhabörze, élelmiszer adomány. Partnerek: lakosság, Máltai 
Szeretetszolgálat, Vöröskereszt, pályázatok 

Életvezetési problémák Életvezetési program.  
A hátrányos helyzet generációkon keresztül 

öröklődik 
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások továbbfejlesztése, felzárkóztatási 
programok szervezése, munkára nevelés 

 

A lakosság egészségi állapotának javítása Egészségtudatos életmódra nevelés a felnőttek körében is, a 
szűrővizsgálatokon való mind nagyobb számú megjelenés, civil 

programok anyagi és infrastrukturális támogatása  
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés 

esélyének javítása   
Olyan programok szervezése, ahol lehetőség van munkaerő piacon való 

elhelyezkedés esélyére.  

 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

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

 

állandó népességben 2016 nők férfiak összesen nők férfiak 

      

0-2 évesek   70   

0-14 éves 210 213 426 7,1 % 7,2 % 

15-17 éves 40 58 98 1,35 % 1,96 % 

A táblázat a 2016-os adatok alapján a 0-17 évesek megoszlását mutatja be nemek szerint.  

 

A korábbi (népesség adatok) táblázatban is látható volt, hogy a gyermekek száma 2013 óta viszonylag 
stagnál. A települési önkormányzat a falu élhetőbbé tételével, munkahely-teremtő vállalkozások 
bevonzásával, bölcsőde létesítésével próbálja megteremteni a kisgyermekes családok számára kedvező 
környezetet, ezzel segítve a gyermekvállalást. 
 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, 
lakhatási helyzete 



  

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

Év 

Védelembe vett kiskorú 
gyermekek száma 
december 31-én 

(TS 3001) 

Veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma december 31-

én (TS 3101) 

2014 n.a. n.a. 

2015 n.a. n.a. 

2016 5,00 n.a. 

2017 5,00 n.a. 

2018 5,00 n.a. 

2019 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jegyző védelembe veszi a gyermeket, ha a szülő vagy törvényes képviselő az alapellátások önkéntes 
igénybevételével a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem tudja, de segítséggel a gyermek 
fejlődése, nevelése a családban biztosítható. A veszélyeztetett gyermek definíciója alatt olyan – magatartás, 
mulasztás vagy körülmény következtében kialakult – állapotot ért a rendelet, amely a gyermek testi, 
értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza.  

A gyermekjóléti szolgálat elsődleges és legmagasabb prioritással bíró célja a célcsoportba tartozók fizikai 
és mentális egészségének – lehetőség szerinti – megóvása, a rendelkezésre álló körülmények között. Ez azt 
jelenti, hogy adott gyermek saját családjában elérhető, lehető legjobb módon történő fejlődésének 
biztosítása, valamint az esetlegesen felbukkanó veszélyeztető körülmények megelőzése érdekében 
tevékenykedik a szolgálat, természetesen a szociális munka nemzetközileg is elfogadott, valamint 
alkalmazott eszközeivel.  
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A prevenció, valamint a családok problémainak időben történő észlelése, felismerése érdekében a 
családgondozó egyik legfontosabb feladata a helyi észlelő- és jelzőrendszer hatékony működtetése. A 
jelzőrendszer tagjai mindazon intézmények képviselői, melyek a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó 
feladatot látnak el (pl. védőnői szolgálat, rendőrség, nevelési tanácsadó)  

Veszélyeztetettség lehet az elhanyagolás, bántalmazás, anyagiak hiánya, szülő antiszociális, a gyermek 
deviáns magatartása, szülő hiánya, átmeneti probléma a családban, helytelen bánásmód, nevelés és egyéb 
mulasztás. A gondozói munka során a szociális munka számos eszköze felhasználásra kerül. A legnagyobb 
problémát a szülők, illetve a családi életvitele okozta, majd ezt követte az ebből adódó gyermeknevelési 
probléma és az anyagi nehézségek. A családfenntartók, illetve a szülők munkanélküliségének 
következményeként alakul ki a hátrányos helyzet, és gyakran jelentkeznek ma a válás utáni kapcsolattartás 
nehézségei is. A gyermekek lelki egészsége, és a súlyosabb konfliktusok megelőzése, illetve csökkentése 
érdekében az abban érintett gyermekek védelembe vétele nagyon fontos. 2015. évben felsőfokot végzett 
fiatal családsegítő vette át a Család-és Gyermekjóléti Szolgálatot, aktivitása megmutatkozik a 
rendelkezésünkre álló adatokban is, valamint a hozzá forduló gyermekek számának emelkedésében, 
továbbá az összegyűjtött és kiosztásra került adományok mennyiségében is.  2018 évtől fiatal 
családsegítőnk GYES-re ment, azóta több családsegítő is dolgozott az önkormányzatnál, ezért az 
adománygyűjtés-és osztás, valamint a gyermekek sorsának figyelemmel kísérése is hullámzóvá vált. 

 
 

b) 4.1.2. számú táblázat - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma (forrás: 
önkormányzati adatgyűjtés)  

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső havi jövedelem 
összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítják meg. Formája: gyermekétkeztetés normatív 
kedvezmény, pénzbeli támogatás (évente két alkalommal: augusztus és november hónapban. jelenleg 
6000.-Ft/gyermek, illetve HH és HHH helyzet esetén 6.500,-Ft gyermekenként) feltéve, hogy a jogosultsága 
tárgyév augusztus 1-jén, illetve november 1-jén fennáll) külön jogszabályban meghatározott egyéb 
kedvezmény.  

Az önkormányzatnak nincs nyilvántartása a tartósan beteg, fogyatékos gyermekek számáról 

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

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma (TS 5801) 

2014 138 

2015 140,5 

2016 124 

2017 109 

2018 68 

2019 67 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 

 



  

 

 
 

 
 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

4.1.3. számú tábla - kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya (forrás: 
önkormányzati adatgyűjtés) 

 

Kedvezményes gyermekétkeztetés: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a 
gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére.  

 
d) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

Nincs adatunk magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekekről.  
 
 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

Szegregációk településünkön nincsenek, ezért nem tudunk adatot szolgáltatni. Gamásza-puszta hivatalosan 
nem szegregáció, ennek ellenére az önkormányzat külön bérlet támogatásban részesíti az ott élő tanköteles 
gyermekeket, ezzel segítve iskoláztatásukat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 3201) 

Egy védőnőre jutó gyermekek 
száma 

2014 1 n.a. 

2015 1 n.a. 

2016 1 n.a. 

2017 1 n.a. 

2018 1 n.a. 

2019 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A védőnő feladatai többek között:  

• a 0-6 éves korú gyermekek gondozása, ennek során a családlátogatás, védőnői tanácsadás 
keretében folyamatos, célzott és szükséglet szerinti gondozás végzése, továbbá a harmonikus szülő-
gyermek kapcsolat kialakulásának, a gyermek nevelésének és a szocializációjának segítése, valamint 
a gyermek fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása, 

• az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis súllyal születettek, valamint az egészségi és környezeti ok miatt 
veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődésének fokozott figyelemmel 
kísérése és segítése, 

• a gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a háziorvos, illetve a gyermekjóléti 
szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermek és családjának fokozott 
gondozásba vétele, 

• a család felkészítése a beteg csecsemő és gyermek, otthoni ápolására, 

• a családok tájékoztatása az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, a védőoltások szervezése, 
nyilvántartása, jelentése, 

• az óvodába járó gyermekek gondozása, szűrése, hygienes ellenőrzése, 

• az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása; 

• a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség 
megelőzése, felismerése érdekében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a harmonikus, szerető 
családi környezet kialakításához, 

• a gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos értesítése, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a 
gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos 
veszélyeztető magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén, 

• figyelemfelhívás a népegészségügyi szűrővizsgálaton történő megjelenés fontosságára, továbbá 
tájékoztatás az önkéntesen igénybe vehető ajánlott szűrővizsgálatokról, 

• az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, 
szervezésében és megvalósításában részvétel. 

Balatonszabadiban az önkormányzat Védőnői Szolgálatot tart fenn. 2011-től 2014-ig a szomszédos 
község – Ádánd – védőnője megbízásban látta el a szolgálatot, amíg a főállású védőnő Gyed-en, illetve 
Gyes-en volt. 2014. májusától ismét saját, főállású védőnőnk látta el a településen a védőnői szolgálat 
feladatait, majd az újabb GYES időszakban Balatonvilágos védőnője helyettesítette őt 2015-2017-ig. 
Jelenleg már ismét főállásban dolgozik a település saját védőnője. Helyettesítésre a szomszédos 
településekkel együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat, így mindig megoldott a védőnői 
feladatok ellátása. 



  

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői  

Év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi 
praxis/ok száma 

Háziorvos által 
ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos 
által ellátott 

gyerekek száma  

Felnőtt házi orvos 
által ellátott 

gyerekek száma  

Házi 
gyermekorvosok 

száma 
(TS 4601) 

2014 0 16521 7946 0 1 

2015 0 8414 n.a. 0 1 

2016 0 8856 8856 0 1 

2017 0 7554 8531 0 1 

2018 0 16761 8004 0 1 

2019 0 17849 7721 0 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés    
 
 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, 
rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 
Aki Óvodába jár, és speciális fejlesztésre szorul, annak a fejlesztése megoldott, a helyi Aranyalma 
Napköziotthonos  Balatonszabadi Aranyalma Bölcsőde és Óvodában fejlesztő óvodapedagógus és integrált 
nevelés segíti a gyermekek felzárkózását. A bölcsőde 2020-ban kerül átadásra. 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 
Önkormányzati 

bölcsődék száma 
(TS 4801) 

Bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

(TS 4701) 

Szociális 
szempontból felvett 

gyerekek száma 
(munkanélküli szülő, 

veszélyeztetett 
gyermek, nappali 
tagozaton tanuló 

szülő) 

Nem 
önkormányzati 

bölcsődék száma 
(munkahelyi, 
magán stb.) 

2014 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2015 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2016 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés   



  

 
Bölcsőde 2020-tól nyitja meg kapuit a gyermekek előtt 2 csoportban 18 férőhellyel. Az új bölcsőde nagy 
előnye, hogy közvetlenül az óvoda mellett található, az óvoda épületével egybeépítve, azonban külön 
udvarral. Így a bölcsődéből óvodába lépő gyermekek nem ismeretlen közegbe kerülnek át.  
Családi napközi nem működik a településen. 
 
2018 év folyamán az önkormányzat pályázatot adott be bölcsőde létesítésére, és egyben az óvoda 
felújítására. 2018. évben megtörtént a volt parókia épületének elbontása, valamint az óvodával 
szomszédos telek összevonása, ezzel bővítve az óvoda udvar területét. Az elnyert pályázatot a 
költségvetésből biztosított önerővel kiegészítve 2019. évben megvalósul a bölcsőde építése, 2020-ban 
megnyitása. 
 
 

d) gyermekjóléti alapellátás: 

Az állam és az önkormányzatok kötelessége a személyes gondoskodás fő ellátási formái: az alap és 
szakellátás biztosítása. Az ellátások fő szabálya az önkéntesség. A gyermekvédelmi gondoskodás keretében 
kötelező ellátás elrendelésével is találkozunk. A különböző intézményekben érdek- képviseleti fórum 
létrehozása, működése biztosítja a kliensek, gondozottak jogainak érvényesíthetőségét. 

  A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások formái: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) gyermekek napközbeni ellátása, 

c) gyermekek átmeneti gondozása  

Gyermekjóléti alapellátások célja: 
Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a 
családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a 
gyermek családjából való kiemelésének megelőzéséhez. 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek 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 megszűntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését. 
A válsághelyzetben lévő várandós anya ellátása is feladata a szolgáltatásnak. Az anya támogatása, segítése, 
tanácsokkal való ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátásokhoz való 
hozzájutás szervezése. 
Ezen kívül szervezi még a helyettes szülői hálózatot, illetve működteti azt, biztosítja a gyermekjogi képviselő 
munkavégzéséhez szükséges helyiséget, részt vesz a Kábítószer – ellenes Fórum munkájában, nyilvántartást 
vezet a helyettes szülői férőhelyekről. 
Az a települési önkormányzat - amelynek területén negyvenezernél több állandó lakos él - gyermekjóléti 
központot köteles működtetni. 
 
A gyermekek napközbeni ellátása új ellátási formákban (például kortárs klubok, rendszeres foglalkozások, 
szabadidős tevékenységek szervezett formái, a gyermekfelügyelet különféle lehetőségei) nagyobb 
szerephez juthatnak majd a civil szervezetek és az önkéntes segítők, akik nagyobb eséllyel tudják biztosítani 
az egyes élethelyzetekhez rugalmasan alkalmazkodó ellátási formákat.  
A gyermekek átmeneti gondozására vonatkozóan egyes ellátások biztosításának feltétele a lakosságszám. 
Gyermekek átmeneti otthonát kell fenntartani 20 ezer, családok átmeneti otthonát 30ezer lakosságszámot 
meghaladó településeknek. 
A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését 
elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségletének megfelelő étkeztetéséről, 
ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, 
lakhatásáról kell gondoskodni. Az átmeneti gondozás a szülő kérelmére vagy beleegyezésével, ideiglenes 
jelleggel, teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési problémája, 
indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani. 



  

e) gyermekvédelem 
A törvény horizontális és vertikális irányban is hiánytalan struktúrát reprezentál a gyermekek ellátása 
érdekében, gondoskodik a szolgáltató tevékenység és a hatósági munka egyértelmű szétválaszthatóságáról. 
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének 
megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő 
gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. 
A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben meghatározott hatósági 
intézkedések biztosítják. 
A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Krízisállapot: 
A krízis külső események hatására kialakult, lélektanilag kritikus állapot A veszélyeztető helyzet az egyénnek 
nem elkerülhető, kénytelen vele szembenézni. Szokásos problémamegoldó eszközei elégtelenek. A személy 
számára kitüntetett fontosságú, minden figyelme, erőfeszítése erre irányul. 
Krízis felismerése: 
Tünetei: depresszió, szorongás, apátia, alvászavar, alkohol és drogfogyasztás, evés zavar, alkalmazkodási 
zavar, kapcsolati élet zavarai, krónikus fáradtság, tanulási-, figyelemzavar, kiégés szindróma, a krízis helyzet 
maga. 
Ezek a tünetek figyelmeztetnek, a krízis kialakulásának veszélyére. 
A tünetek és a krízis helyzetet kiváltó okok együttes megjelenése esetén, ha a krízis már kialakult, azonnali 
beavatkozásra van szükség. Ebben a helyzetben fontos az időfaktor, vagyis a gyors beavatkozás az 
intervenció. 
A krízisintervenció folyamatait, lépéseit mindig a problémára fókuszáltan tervezzük. A kliensnek azt kell 
sugallni, hogy képes önállóan boldogulni. 
Krízisintervenció során a szociális munkaformák lépései: 
- helyzetfelismerés, helyzetfelmérés, helyzetelemzés, ténymegállapítás 
- lehetőségek, erőforrások számbavétele 
- megoldási alternatíva választása  
 
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

A gyerekek az iskolában és az óvodában hozzájutnak az életkoruknak megfelelő egészségfejlesztési, és 
sport programokhoz. Sportversenyekhez való eljutáshoz az önkormányzat saját kisbuszával járul hozzá, 
amelyet ingyenesen biztosít a versenyzők számára. Úszásra Siófokra különbusszal szállítják a gyerekeket az 
iskola szervezésében. Az intézményen kívül lehetőségük van a labdarúgást szerető gyerekeknek részt venni 
már óvodás kortól a Bozsik programba a helyi labdarúgó egyesület szervezésében. Az önkormányzat a 
sportpálya karbantartásával és ingyenes rendelkezésre bocsátásával támogatja a Labdarúgó Sport 
Egyesületet. A községben nagyobb sportegyesületek nem működnek, nincs sok lehetőség a különböző 
sportágak kipróbálására. A közelben Siófokon van lehetőség más sportprogramokon való részvételre is pl.: 
küzdősportok, ökölvívás, kézilabda, de ott sincs olyan sok különböző sportolási lehetőség, mint egy sokkal 
nagyobb városban.  

Szabadidős programokat szervez a művelődési ház is, és elsősorban a civil szervezetek, ahol nem csak a 
saját tagjaik vehetnek részt a programokon, hanem bárki érdeklődő.  

A szünidő hasznos eltöltése gondot szokott okozni. A községben egy hetes művészeti-, néptánc és angol 
tábort szerveznek, és a kisebb gyerekek nyári napközis ellátása is biztosított. A Művelődési Ház rövid 
szünettel egész nyáron nyitva van, rendszeresen szerveznek foglalkozásokat (pl.: kézműves 
foglalkozásokat, vetélkedőket), és Internetezési lehetősége is van azoknak, akiknek otthon nincs erre 
módjuk. Rendszeres programmá vált (főként az óvodás-kisiskolás korú gyermekek számára) az „Így tedd 
rá!” néptánc oktatás program, melynek szervezői táborokat is tartanak a Művelődési Házban. 

 
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv (forrás: önkormányzati 
adatgyűjtés) 



  

 
Óvodáztatási támogatás: a települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három, illetve négyéves gyermekét beíratta 
az óvodása, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll pénzbeli támogatást folyósít.  

 Ingyenes tankönyvellátás: az arra jogosult tanuló 100 százalékosan térítésmentesen kapja az oktatásához 
szükséges valamennyi tankönyvet, munkatankönyvet, nyelvkönyvet, szakmai tankönyvet és az olyan a 
tankönyvhöz kapcsolódó kiadványokat, amelyek az ismeretanyag illusztrálására, illetve a tanultak 
gyakorlására és ellenőrzésére szolgálnak, segítséget nyújtanak a könyvben foglaltak elsajátításához, illetve 
azok használatához.  

Családja jövedelmi és vagyoni helyzetétől függetlenül ingyenességre jogosult a nappali rendszerű iskolai 
oktatásban részt vevő minden olyan tanuló, aki tartósan beteg, sajátos nevelési igényű, három- vagy 
többgyermekes családban él, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, és aki rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül.  

Nyári gyermekétkeztetés: az iskolai időszakon kívül biztosítja a gyermekek számára a napi egyszeri meleg 
étkezés lehetőségét. A szociális nyári gyermekétkeztetésben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult gyermekek vehetnek részt. Balatonszabadiban a tanév folyamán minden szünet (tavaszi-, nyári-, 
őszi-, téli szünetben) biztosított az étkeztetés a rászoruló gyermekek részére.  Az Óvoda konyha nyári 
felújítása-festése-karbantartása időszakára külső szolgáltató szállítja az ebédet a rászoruló családok 
gyermekeinek. 2020 tavaszán a meghirdetett vírushelyzet idején az óvoda konyha látta el a rászorulókat 
naponta meleg étellel. 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

Nem rendelkezünk olyan adatokkal, amelyek arra következtetnének, hogy hátrányos megkülönböztetés 
lenne a szolgáltatások nyújtásakor.  

 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein 
belül 

 
Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma:  

Településünkön bölcsőde még nem működik, jelenleg az elnyert „TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00053 bölcsődei 
férőhely kialakítása, óvoda fejlesztése” című pályázat kivitelezése folyik, melynek befejeztével – 
várhatóan 2020-tól – már biztosított lesz a bölcsődei ellátás. 

Családi napközi: településünkön családi napközi nincs 

 
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási 

lehetőségei és esélyegyenlősége 

 
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók: 

a.) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:  
aa.) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 
ab.) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló 
ac.) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 

 
 
 
 

   

 

 
 



  

 
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai (A táblázat kitöltése és elemzése opcionális.) 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 1 

Óvodai férőhelyek száma 140 

Óvodai gyermekcsoportok száma 
(gyógypedagógiai neveléssel együtt) 

4 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6:30 - 17:00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 2-3 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 9 1 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 8   

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 4 0 

Kisegítő személyzet 1 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés  
 
Helyhiány miatt elutasított gyermek a vizsgált időszakban nem volt.  

A korábbi években csak a 3 éves kort betöltött halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket kellett előnyben 
részesíteni az óvodai felvétel során, míg 2015-től minden hároméves gyermeknek kötelező óvodába járnia.  

Az óvodába minden nevelési évben jártak/járnak olyan gyermekek, akik különleges bánásmódot igényelnek, 
így pl. felzárkóztatásra szorultak, más nyelven beszéltek, ezért a magyar nyelvi tudásuk fejlesztést igényelt 
stb. Ezt a feladatot az óvodapedagógusok mindig megoldották. 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermekcsoportok 

száma - 
gyógypedagógiai 
neveléssel együtt 

(TS 2401)  

Óvodai 
férőhelyek száma 
(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

(TS 2801) 

Óvodai 
feladatellátási 
helyek száma 

(gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

(TS 2701) 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 
(gyógypedagógia

i neveléssel 
együtt) 

(TS 2601) 

Óvodai 
gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 
száma 

(TS 2501) 

2014 n.a. 4 140 2 100 n.a. 

2015 n.a. 4 140 2 91 n.a. 

2016 n.a. 4 140 2 103 n.a. 

2017 n.a. 4 140 2 101 n.a. 

2018 n.a. 4 140 2 111 n.a. 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés    
 



  

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása   

Hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akiknek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságát, családi körülményei, szociális helyzete miatt megállapították.  
 

Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akiknek törvényes felügyeletét ellátó szülője, óvodás 
gyermek esetén a gyermek hároméves korában, tanuló esetén a tankötelezettség beállásának időpontjában 
legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. Erről a szülő önkéntesen 
nyilatkozhat.  Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vetettek.  
 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum-zavarral vagy egyéb 
pszichés fejlődési zavarral küzdők csoportja.  
 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő 
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen 
alul teljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe 
való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül 
sajátos nevelési igényűnek.  

 
4.4.6. Óvodai körzethatár 
Az önkormányzat képviselő-testülete törvényi szabályozás alapján minden évben dönt az óvodai 
körzethatárokról: községünk óvodájába a balatonszabadi és a siójuti óvodás korú gyermekek nyernek felvételt. 
 

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

Tanév 

Általános iskola 1-4. 
évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 1801) 

Általános iskola 5-8. 
évfolyamon tanulók 

száma (gyógypedagógiai 
oktatással együtt) 

(TS 1901) 

Általános 
iskolások száma 

Napközis 
általános 

iskolai 
tanulók 
száma a 
nappali 

oktatásban 
(iskolaottho

nos 
tanulókkal 
együtt) (TS 

1701) 

fő fő fő fő % 

2014/2015 125 129 254 152 59,84% 

2015/2016 135 121 256 184 71,88% 

2016/2017 115 135 250 166 66,40% 

2017/2018 113 151 264 180 68,18% 

2018/2019 121 130 251 162 64,54% 

2019/2020 n.a. n.a. - n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar      

 



  

 
Az általános iskola 1-4 osztályainál iskolaotthonos oktatás folyik, ezért a napközis gyermekek száma 

megegyezik az osztálylétszámmal.  A felső tagozat 5. évfolyamánál a napközis tanulók aránya még 
viszonylag magas, de a felsőbb osztályoknál a napközisek létszáma erősen csökkent. Sajátos nevelési 
igényű tanuló majdnem mindegyik évfolyamon tanul.  Évismétlés a felső tagozatban fordult elő.    
 A tankötelezettség - ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése 
szempontjából nem hátrányos, és a gyermekjóléti szolgálat egyetért vele -, a szülő kérelmére 
magántanulóként teljesíthető. 

 

A magántanulói engedélyeket a szülő kérésére a gyermekjóléti szolgálat egyetértésével az igazgató csak 
nagyon indokolt esetben adja ki. Elsősorban a gyermek érdekeit tartják szem előtt, pl. erősen túlkoros a 
gyermek, társai nem fogadják be, illetve egyéni bánásmódot igényel a tanuló. Minden magántanuló heti 
10 óra egyéni fejlesztésben részesül az iskolában. A hiányzási arány is jó az iskolában, csupán 2 család 
gyermeke hiányzása ügyében kellett eljárniuk hivatalból az igazolatlan hiányzások miatt. 

 

Az iskolában a gyermekvédelmi felelős tanítóként dolgozik, nem függetlenített. A pszichológiai ellátást 
utazó szolgálat biztosítja hetente egyszer, ez elég szűkös időkeret. A kisegítő személyzet a takarítókból és 
a karbantartóból áll. A tanítók és a tanárok a pedagógiai programban meghatározottak szerint 
felzárkóztatást és tehetséggondozást végeznek a tanórákon kívül, amely segíti a hátránykompenzációt 

 
Településünkön nincs jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és az 
intézményekben sem (osztályok, csoportok integráltan vannak szervezve). Kerekesszékkel közlekedő, és 
súlyosan gyengénlátó gyermek is integráltan tanul, a közösség életében aktívan részt vesz az iskolában. 
 
Az iskola a kompetenciamérésekben közel azonos szinten, átlagosan teljesít minden évben. A falusi iskolák 
felső harmadában, illetve a városi iskolák közép teljesítménye között. Ez a teljesítmény a település 
szociokulturális hátterét tekintve jónak mondható. Egy-egy évfolyam kiugróan jó teljesítményt is elér 
matematikából, vagy szövegértésből. Átlag alatti teljesítmény nem jellemző, intézkedési tervre nem volt 
szükség. 

Minden nyolcadik osztályt sikeresen befejező tanuló felvételt nyert valamilyen középfokú oktatási 
intézménybe.  A szakközépiskolai és a szakiskolai képzésre jelentkezők aránya magasabb a gimnáziumi 
képzésre jelentkezőknél, de az érettségizők aránya több, mint a szakképzésben résztvevők száma. 

pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

   



  

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, feladatellátási 
helyek 

Tanév 

Az általános iskolai 
osztályok száma a 
gyógypedagógiai 

oktatásban (a nappali 
oktatásban) 

(TS 2101) 

Az általános iskolai 
osztályok száma (a 
gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 
(TS 2201) 

Általános iskolai feladat-ellátási 
helyek száma (gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 
(TS 2001) 

1-8 évfolyamon összesen 
1-8 évfolyamon 

összesen 
db 

2014/2015 n.a. 12 1 

2015/2016 n.a. 12 1 

2016/2017 n.a. 12 1 

2017/2018 n.a. 13 1 

2018/2019 n.a. 12 1 

2019/2020 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

 
 

Az iskolában a felzárkóztató foglalkozások, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló programok, (sport, 
vetélkedők, versenyek, színház és koncertlátogatások, szakkörök, kirándulások stb.) biztosítják a 
gyermekek fejlődését. Az iskolában kihelyezett tagozatként működött az alapfokú művészeti oktatás 
néptánc és zene tagozata, 2017-től ismét Siófokra járnak a gyerekek, ehhez az önkormányzat biztosítja 
ingyenesen a kisbuszt. 



  

2013. január 1-jétől az iskola működtetője és fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ. 
 

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

Tanév 

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

   

Fő 
   

2014/2015 20 
   

2015/2016 33 
   

2016/2017 29 
   

2017/2018 27 
   

2018/2019 43    

2019/2020 n.a. 
   

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

 
 



  

 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

Beazonosított problémák 
 

Fejlesztési lehetőségek 
 

Családi minta követése Pszichológus, pályázatok 

Csellengés, szabadidővel nem tudnak mit kezdeni Ifjúsági klub létrehozása 

Képességeiknek nem megfelelő kibontakoztatása Széleskörű szakköri fejlesztés. Felzárkóztatás 

Fizikai állóképességük nem megfelelő Sportkör, szakkör 

Beszédbátorság, fellépés magabiztossága Színjátszó szakkör 

Magatartási problémák  Szoktatás, viselkedés korrigálása 

 
 
 
 
 
 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
Az Alaptörvény XV. Cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a férfiakat 
azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog 
tekintetében.  
 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 
(TS 0803) 

Nők 
(TS 0804) 

Férfiak Nők 
Férfiak 

(TS 0801) 
Nők 

(TS 0802) 

2014 1 033 992 963,50 904,75 69,50 87,25 

2015 1 022 989 964,25 920,50 57,75 68,50 

2016 1 023 991 977,00 930,00 46,00 61,00 

2017 1 027 1 005 992,25 958,00 34,75 47,00 

2018 1 019 992 990,25 948,00 28,75 44,00 

2019 n.a. n.a. - - 26,25 48,75 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés     
 



  

 
 
 

 
 
A vizsgált időszakokban ismert a munkavállalási korúak száma nemek szerinti megoszlásban. A 
munkavállalási korú nők száma nagyjából ugyanannyi, mint a férfiaké, de a munkanélküliek számánál a női 
munkanélküliek aránya a magasabb. A foglalkoztatottak számát nem ismerjük.  
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A munka törvénykönyve rendelkezik arról, hogy a munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával 
kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének 
megállapításánál különösen az elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a 
munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, 
felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell figyelembe venni.  

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 

A településen időnként – pályázattól függően - a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási 
Hivatalának Munkaügyi Kirendeltsége foglalkoztatást segítő és képzési programokat szervez. 
 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

A kimutatáshoz nem rendelkezünk megfelelő adatbázissal. 
 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)  

A kimutatáshoz nem rendelkezünk megfelelő adatbázissal  

 
 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi 
napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát 
munkahelyi megoldások stb.) 

 
Bölcsőde: a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és 
nevelését biztosító intézmény.  
 
Családi napközi: a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali 
felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. 

 
Házi gyermekfelügyelet: a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más törvényes képviselő 
otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali intézményben nem 
biztosítható (pl. betegség miatt), és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem, vagy csak részben tudja 
megoldani.  

 
Alternatív napközbeni ellátás: Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás 
keretében nyújtott a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valamint 
egyéb szabadidős és prevenciós szolgáltatás. A csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú 
gyermekek számára biztosított nappali felügyelet, sport, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés, feltéve, ha 
a működtető rendelkezik az ehhez szükséges – külön jogszabályban meghatározott – személyi és tárgyi 
feltételekkel.  

 
Óvoda: a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti 
azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti. 

 
Általános iskola: a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény értelmében 2013. szeptember 1-től az általános 
iskolában 16 óráig lehet megszervezni a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat. Az egész napos iskola 
olyan iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra 
egyenletesen szétosztva szervezik meg.  

 
A településen bölcsőde még nem működik – építése folyamatban van. Az óvodai ellátás biztosított és 

jelenleg még háromévesnél fiatalabb gyermek is felvételre kerülhet. Az általános iskolában 
hagyományos és iskolaotthonos ellátás is folyik. Napközit minden tanévben szerveznek. Reggel hét órától 
már fogadják az iskolába érkező gyermekeket.  

 



  

Ez azért lényeges, mert a szülők többsége, aki Siófokon dolgozik, reggel hét óra körül busszal utazik a 
munkahelyére. A buszmegállóhoz közel található az iskola, délután tanári felügyelettel mennek ki a 
gyerekek a buszhoz. A napköziotthonos óvoda már 6,30-tól fogadja a gyermekeket, és 17,00 óráig tart 
nyitva. Településünk földrajzi elhelyezkedése miatt nagyarányú a szezonális elhelyezkedés. A Balatonnál a 
nyári idegenforgalmi időszakban tudnak munkaviszonyt létesíteni a lakosok, ezért fontos, hogy a gyerekek 
napközbeni elhelyezése és felügyelete nyáron is megoldott legyen. Az általános takarítási szünetre mind az 
iskolában, mind pedig az óvodában augusztus hónapban kerül sor. A tanév végétől a takarítási szünet 
kezdetéig viszont az általános iskolás korúaknak rendelkezésre áll a nyári napközi, az óvodáskorúaknak 
pedig az óvodai ellátás, mely nyáron összevont csoportokban működik. A Művelődési Házban törekednek 
arra, hogy a nyári táborok egy részét, kézműves foglalkozásokat stb. erre az időszakra időzítsék, ezzel 
segítve a családokat.  

A takarítási szünet idejére kell megoldani a kisebb gyerekek felügyeletét. Ezt a szülők rendszerint nagyszülői 
segítséggel (ahol van otthon tartózkodó és jó egészségi állapotú nyugdíjas nagyszülő) oldják meg, esetleg 
szomszédos családok vigyáznak egymás gyermekeire. A nyári táborok nem minden esetben jelentenek 
megoldást, több okból kifolyólag is: a speciális nyári napközis táborokba (foci, nyelv, tánc……stb.) reggel el 
kell vinni a gyermeket, délután pedig haza kell hozni, mely időbeosztás nem biztos, hogy a szezonális 
munkahelyen dolgozó szülőknek megfelelő. Bentlakásos táborok közül is lehet válogatni, de azok viszonylag 
messze vannak a lakóhelytől. A fő probléma pedig a táborok ára.  

 A Művelődési Ház lehetőséget kínál arra is, hogy a gyermekek szabadidős tevékenységét segítse. 
Kézműves foglalkozásokon, közös filmvetítéseken, közös játékokon vehetnek részt a gyermekek. Így az 
oktatási intézmények nyári szüneteiben is biztosítottak a kulturált, nyugodt felügyelet melletti szabadidő 
eltöltésére. 

 

Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a nyári szünetben (főleg a takarítási szünet heteiben) hogyan 
oldható meg a gyerekek napközbeni felügyelete.  

A fent felsorolt okokból kifolyólag előfordul, hogy a nők nem tudnak elhelyezkedni még szezonális 
munkalehetőség elvégzésére sem. 

 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
Átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2014 1 35 - 

2015 1 27 - 

2016 1 30 - 

2017 1 31 - 

2018 1 n.a. - 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés   
 

 



  

 
 

A védőnő feladati többek között:  

• a nővédelem, ezen belül a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, életmód tanácsadás, az 
anyaságra való felkészülés segítése, valamint a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében 
való részvétel; 

• a várandós anyák gondozása 

• a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, 
szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban; 

• a szoptatás és az anyatejes táplálás fokozott figyelemmel kísérése, az anyatejjel való táplálás 
szorgalmazása különösen az első 6 hónapban, az anya tanítása a szoptatás helyes technikájára, a 
tejelválasztás fokozásának és fenntartásának módjaira, 

• a gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos értesítése, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a 
gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos 
veszélyeztető magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén, 

• figyelemfelhívás a népegészségügyi szűrővizsgálaton történő megjelenés fontosságára, továbbá 
tájékoztatás az önkéntesen igénybe vehető ajánlott szűrővizsgálatokról, 

• az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, 
szervezésében és megvalósításában részvéte 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak (forrás: NANE Egyesület)  

A nők elleni erőszak az ENSZ meghatározása szerint: 

"A nők elleni erőszak bármely olyan, a nőket nemük miatt érő erőszakos tett, mely testi, szexuális vagy lelki 
sérülést okoz vagy okozhat nőknek, beleértve az effajta tettekkel való fenyegetést, valamint a kényszerítést 
és a szabadságtól való önkényes megfosztást, történjen az a közéletben vagy a magánszférában 
.Beleértendő, de nem korlátozandó a testi, szexuális és lelki erőszakra, melyet az áldozat a családon belül 
szenved el, ide értve a bántalmazást, a lánygyermekkel való szexuális visszaélést, [...] a házasságon belüli 
nemi erőszakot [...]"( Deklaráció a Nők Elleni Erőszak Megszüntetéséről, 1993.) 

A családon belüli erőszak esetén alkalmazható legfontosabb rendelkezéseket a hozzátartozók közötti 
erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. tv és a Büntető törvénykönyv tartalmazza. A 
családon belüli erőszakról nincs önálló tényállás. A zaklatás, szexuális vagy családon belüli erőszak miatt 
történt rendőrségi feljelentések száma alulmarad a tényleges esetek számától.  



  

Nők elleni erőszaknak nevezünk minden olyan erőszakot, amely a személy nemi hovatartozása miatt 
történhet és történik meg valakivel:  

- Szóbeli (verbális) erőszak  
- -Lelki erőszak  
- -Testi (fizikai) erőszak  
- Szexuális erőszak  
- Gazdasági erőszak  

Számtalan oka lehet annak, hogy a nők nem lépnek ki egy erőszakos kapcsolatból: a gyerekek miatt 
(szükség van az apára), házastársi eskü, szerelem, a valóság letagadás, bűntudat, az önbecsülés hiánya, 
félelem, beletörődés, anyagi biztonság, vagy gazdasági függőség, érzelmi zsarolás. 

 Pontos adatgyűjtéssel nem rendelkezünk arról (éppen a fent leírtak miatt), hogy a településen hányszor 
fordult elő nőket érő erőszak, családon belüli erőszak. Azonban tudjuk, hogy jelen van: a település nagy 
lélekszámú ugyan, de ahhoz nem elég nagy, hogy a szomszédok, családtagok ne ismerjék egymást. 
Mindenki tud olyan esetről, amikor a „mi történt veled? „kérdésre az a válasz: leestem a létráról, 
nekimentem az ajtónak…” stb. és még számtalan kitaláció övezi az erőszak eltitkolását. 

Fontos lenne megtalálni a lehetőségét a nők tájékoztatásának, illetve a társadalmi érzékenyítés lehetséges 
formáinak (pl.: felvilágosító programok már az iskolában, a terhesgondozáson, plakátok stb.). 

Településünkön leginkább a védőnő és a családsegítő találkozik ezekkel az érintettekkel és családjaikkal, 
és próbálják elérni különböző módokon az együttműködést náluk. 

 
Országos szervezetek működnek, melyek segítséget tudnak nyújtani az ilyen esetekben. Az egyik a NANE 
(Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület). Telefonon hívható a bántalmazott nők és gyermekek 
segélyvonala (a „Kékvonal”), valamint a „biztonsági információk külföldön munkát kereső fiatal nőknek” 
segélyvonal. 2018. évben indult 80-as körzetszámmal a „Hazakísérő” segélyvonal, amelyet bárki ingyenes 
hívhat. 

 

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

 

A településen és 50 km-es körzetében önkormányzati fenntartású anyaotthon nem működik. A családsegítő 
szolgálat megfelelő segítséget tud nyújtani a rászorultak részére, hogy eljuthassanak a Somogy megyén 
belül működő anyaotthonok egyikébe.  

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben (forrás: helyi adatgyűjtés) 

 

Az Alaptörvény XV. cikkére visszavezetve vizsgálható, hogy a helyi közéletben a nők és férfiak azonos jogai 
a politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében érvényesülnek-e. Az azonos jogok 
érvényesítéséhez elengedhetetlen a képviselet. A nők részvételére nemcsak a női nem reprezentálása miatt 
van szükség a politikában, azaz a közügyekben való döntési mechanizmusban, hanem mert ez szolgálja 
leginkább a közös érdekeket. A 2015-ös időközi választáson a testületi ivararány 5:2-re változott a férfiak 
javára. A 8 polgármester jelöltből 7 volt férfi, a 16 képviselőjelöltből 6 női jelölt volt. Az össz jelöltek 
számából, 24-ből 7 női jelölt volt a 24 jelöltből 7 fős testületnél a jelöltek arányát figyelembe éppen a 
matematikai átlag szerinti számú női jelölt került megválasztásra. A Polgármesteri Hivatalban kettő férfi 
mellett 7 nő dolgozik, a hivatalt vezető jegyző szintén nő. 

Településünkön a nők aktívan részt vesznek a helyi közéletben. A helyi képviselő-testületben mindig voltak 
nők, sőt 2010-2015 között a nők aránya nagyobb volt a testületben, mint a férfiaké, 2018-ban 2 fő. 

A községben működő 10 helyi civil szervezet közül öt civil szervezet elnöke nő. Intézményeink vezetői, a 
pedagógusok többsége, a házi gyermekorvos, a fogorvos is nő. 

 

 



  

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

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

Beazonosított problémák 
 

Fejlesztési lehetőségek 
 

Nagyarányú munkanélküliség, nyári szünet idejére 
gyermekfelügyelet megoldása  

Otthoni munkalehetőség fejlesztése pályázat útján, 
nyári gyermekfelügyelet pl. családi napközi 

létrehozása  

Kisgyermekes anyukák elszigetelődése Baba-mama klub szervezése 

Életmódból adódó egyre gyakoribb betegségek A nők szemléletbeli váltása, egészséges életmód, 
élettervezési-életvezetési tanácsadás 

A családok gazdasági válsága Adósságkezelés, háztartás-gazdasági tanácsadás, 
tanfolyamok, klubok 

A nőket érő erőszak  Ismeretterjesztés, propaganda, megelőzés 

Visszatérés a munka világába Gyes, Gyed után  Gyes-en, Gyed-en lévő anyákkal folyamatos 
kapcsolattartás, tájékoztatás a változásokról, 
képzési lehetőségekről a település, illetve 
vonzáskörzete vonatkozásában.  
 

 
 
 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek 
stb.) 

 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők 
száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 
száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma (TS 5301) 

Összes nyugdíjas 

2014 338 461 799 

2015 335 444 779 

2016 324 453 777 

2017 317 446 763 

2018 314 451 765 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 
 
 
 



  

 
 
 
Az öregedési index megmutatja, hogy 100 fő 14 alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. 2001-ben 
településünk népességszerkezete fiatalos volt. A 2008-2013 évekre már sajnos az elöregedő település 
típus a jellemző. Ez a tendencia – mint ahogyan országos szinten, úgy itt is -, jellemző maradt jelen 
időszakra nézve is. 

 

Tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

Nem rendelkezünk adatokkal azzal kapcsolatban, hogy a településünkön élő idős emberek közül 
mennyien tanulnak. 

Nyugdíjasklub megalakítása tervezett, remélhetőleg 2019. évben sikerül létrehozni. Több civil szervezet 
tagjai között vannak nyugdíjasok, önkéntesként aktívan részt vesznek a programokban, azonban 
kifejezetten a nyugdíjasok foglalkoztatását támogató egyéb programok nincsenek a településen  

 

 
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

A községben élő nyugdíjasok foglalkoztatásáról nincsenek adataink. A településen élő idős emberek 
helyben, a ház körüli mezőgazdasági termelésből önmaguk és szűkebb családjuk számára zöldséget 
termesztenek, kisállatokat tenyésztenek, többen feltételezhetően közülük kerülnek ki az őstermelők, de 
vannak olyan idősek, akik egyéni gazdasági vállalkozásukat továbbviszik így biztosítva az aktív időskort.  
 

a.) idősek nyugdíjasok foglalkoztatottsága  

Nem rendelkezünk adatgyűjtéssel.  

 

 

 

 
 
 



  

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 
 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

(TS 1010 és TS 1011) 

Tartós 
munkanélkülie

k száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma 

Fő Fő % Fő Fő % 

2014 156,75 27,00 17,22% - n.a. - 

2015 126,25 25,75 20,40% - n.a. - 

2016 107,00 22,25 20,79% - n.a. - 

2017 81,75 24,00 29,36% - n.a. - 

2018 72,75 20,75 28,52% - n.a. - 

2019 75,00 26,00 34,67% - n.a. - 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR      

 
 

 
 

A táblázatból látható, hogy a regisztrált munkanélküliek száma 2012 óta folyamatosan csökken, ugyanakkor 
az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek száma csak kisebb mértékben csökken, nagyjából 20-25 fő közé 
tehető. Ezek az adatok megegyeznek a korábbi táblázatban kimutatott alacsony iskolai végzettségű csoport 
adataival, így elmondható, hogy 55 év felett sem a kor a legfőbb oka a munkanélküliségnek, hanem a nem 
megfelelő képzettség, illetve annak hiánya. 

 

6.3.1 – 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma  

A nappali ellátás szociális alapszolgáltatás, amely lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas 
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére a hajléktalan személyek és a saját 
otthonukban élő következőkben felsorolt személyek részére:  

- tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és 
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek 

- tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg –gyógyintézeti kezelést nem igénylő 
pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek 

- harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, 
de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek  



  

 

6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak 
száma 

Év 

65 év feletti lakosság száma 
(TS 0328) 

Nappali ellátásban 
részesülő 

időskorúak száma 
(TS 5101) 

Fő Fő % 

2014 514 n.a. - 

2015 523 n.a. - 

2016 520 n.a. - 

2017 534 n.a. - 

2018 566 n.a. - 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar    

 
 

 
 

A 65 évnél idősebb népesség száma emelkedő tendenciát mutat, ezért a jövőben az önkormányzat és a 
civil szervezetek számára is fontos feladat ennek a korosztálynak a segítése. Településünkön nappali 
ellátásra jelenleg nincs lehetőség. A pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérésével kell 
lehetőséget teremteni pl. öregek napközi otthonának létrehozására, melynek működtetése szigorú 
előírásoknak kell, hogy megfeleljen, és a fenntartását is finanszírozni kell.  

 

6.3.2. számú táblázat – Időskorúak járadékában részesülők száma (forrás: önkormányzati adatgyűjtés) 

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére 
nyújtott támogatás. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján 
időskorúak járadékában részesülhet az 

a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, 
élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 85%-át, 

b) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, 

c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át. 



  

 
 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos 
száma 

Év 
Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma 

(fő) (TS 5701) 

2014 3,00 

2015 2,00 

2016 2,00 

2017 n.a. 

2018 n.a. 

2019 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
6.4 A Közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 

való hozzáférés 

 

Balatonszabadi település VOLÁN buszjáratokkal jól megközelíthető. Az idős korú, nehezen mozgó 
lakosokat (amennyiben azt kérik), az önkormányzat saját gépkocsival orvoshoz, vizsgálatra elszállítja, 
szükség esetén még a megyeszékhelyre is. Ezzel segítve azokat, akik családon belül nem tudják 
megoldani az eljutást. 
 
 



  

) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

    Szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés: szociális étkeztetés és házi gondozás formájában  

Kiemelt terület az egészségügy, a község a helyben biztosított szűrővizsgálatokkal segíti az idős emberek 
egészségmegőrzését a betegségek korai felismerését. 2017. évben beszerzésre került egy defibrillátor, 
mely a Polgármesteri Hivatal bejárata mellett, bárki számára elérhető (akár lakos, akár mentős vagy 
orvos). 2020.évben a vírusjárvány miatti veszélyhelyzet időszakában az önkormányzat saját gépjármű 
állományával (Suzuki szgk., Renault kisbusz) és saját dolgozói segítségével megszervezte az idősek, 
szociálisan rászorulók és a kötelező- illetve önkéntes karanténban lévők számára a napi szintű vásárlást, 
posta (csekk-levél feladás stb.), gyógyszerkiváltás, ebéd szállítás. A falu minden lakója részére biztosított 
mosható szájmaszkot. A településen idősgondozást ellátó „Segítő Kezek Házigondozó Alapítvány” 
gondozói számára eldobható szájmaszkot és kézfertőtlenítőt adományozott a veszélyhelyzet 
időszakában. 

 

 
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés (forrás: helyi adatgyűjtés)  

Könyvtárlátogatások. Az adatkigyűjtés az 50 éven felüli korosztály könyvtárlátogatásainak számát 
tartalmazza.  

 
 

 

Színházlátogatás:  

Bérletes színházlátogatásra Siófokon van lehetőség, de a településen is szerveznek színházi előadásokat a 
Petőfi Művelődési Ház szervezésében. A környékbeli amatőr színjátszó-csoportoknak lehetősége nyílik a 
bemutatkozásra, a helyi lakosoknak pedig ingyenes, vagy olcsó belépővel előadások megtekintésére.  

Helyi civil szervezetünk a Thália Művészetbarát Egyesület szervezésében is megtekinthetőek 
színielőadások, és nemzeti ünnepeink méltó megünneplésében is aktívan részt vesznek. Az Egyesület 
karolja fel a színjátszáshoz kedvet érző gyermekeket is, a Kreatív Színpad foglalkozásain, akikkel szintén 
fellépnek (pl.: március 15-én, Idősek Napján stb.). Ezekre a fellépésekre a nagyszülők mindig büszkén kísérik 
el az ott szereplő kisunokáikat. 

Közművelődési intézmény rendezvényén részvétel 

 A Balatonszabadi Kincskereső ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Házában egész évben lehetőség van 
különböző rendezvények, kiállítások, előadások látogatására. 

Az önkormányzat minden év novemberében megszervezi az „Idősek Napja” rendezvényét. A 
költségvetésében fedezetet biztosít minden 65. életévét betöltött idős számára 1000.- Ft összegű 
vásárlási utalvány kiosztására. Az ünnepségen időseknek szóló műsorral és ebéddel kedveskednek a 
megjelenteknek, és a településen élő legidősebb nőt és legidősebb férfit külön felköszöntik.  

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai 

Év 
A nyilvános/települési 

könyvtárak száma 
(TS 3801) 

A nyilvános/települési 
könyvtárak egységeinek 
száma (leltári állomány) 

(TS 3901) 

Muzeális 
intézmények 

száma 
(TS 4001) 

Közművelődési 
intézmények 

száma 
(TS 4101) 

2014 1 10323 n.a. 3 

2015 1 10369 n.a. 3 

2016 1 10444 n.a. 2 

2017 1 10444 n.a. 2 

2018 1 10444 n.a. 2 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TEIR    



  

 

Sportrendezvényen való részvétel:  

A Balatonszabadi Labdarúgó Egyesület (2020-tól Balatonszabadi Sport Egyesület) tavasztól késő őszig 
szervezi a mérkőzéseket. Minden második hétvégén hazai pályán mérik össze erejüket a környékbeli 
labdarúgó csapatokkal. A szurkolók között sok idős ember van, olyanok is, akik régen maguk is sportoltak, 
vagy még tagjai az „Öregfiúk” csapatának, most pedig már az unokájuk futballozik. Az önkormányzat 
tulajdonát képező ingatlanon 2019 évben megvalósult, átadásra került a fittnesz park, amelynek 
felnőttek részére kialakított sporteszközeit bárki szabadon használhatja, kortól függetlenül. A 
Cukorbetegek Balatonszabadi Egyesülete nordic walking sétáin többségében idő emberek vesznek részt, 
és ez elmondható a gerinctorna és meridián torna foglalkozásokról is. 

 

c) idősek informatikai jártassága 

 

Az idősek informatikai jártasságáról nincs felmérésünk. A mindennapi életből viszont lehet forrást 
meríteni: a közösségi oldalakon (melyek hozzátartoznak mindennapi életünkhöz) sok ismerős idős 
emberrel találkozhatunk. Ők bizonyos szintű informatikai jártassággal rendelkeznek. A 2013-tól indult 
Nyugdíjas klub szervezésében lebonyolított informatikai foglalkozások azoknak is segítettek ismerkedni a 
számítógépek világával, akik nem rendelkeznek jártassággal ezen a területen.  

Bár a Nyugdíjas Klub működése most szünetel, a Petőfi Sándor Művelődési Házban e-Magyarország pont 
működik, így az az idős ember, aki otthon nem rendelkezik számítógéppel, itt ingyen igénybe veheti azt, 
valamint a hozzá kapcsolódó internetet, továbbá a ház dolgozói segítséget is nyújtanak, ha valaki 
elakadna a használat közben. 

 

 
 

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen  

(forrás: önkormányzati adatgyűjtés)  

 

A település többi civil szervezetének rendezvényein is részt vesznek idősek, sőt az egyesületek sok idős 
taggal is büszkélkedhetnek, akik aktívan részesei a civil életnek. A Magyar Cukorbetegek Balatonszabadi 
Egyesülete nagyrészt idős embereket tudhat tagjai között, éppen ezért programjaikat is úgy szervezik, hogy 
azon a településről bárki részt vehessen, így nyitottak azon idős korúak irányában is, akik nem tagjai az 
egyesületnek. A Polgárőr Egyesület aktív járőröző tagjai között is több nyugdíjas található. 

 

A Petőfi Művelődési Ház által szervezett programok minden hónapban nyújtanak különböző 
kikapcsolódási, művelődési lehetőséget az erre igényt tartók számára. (előadások, találkozások neves 
emberekkel, könyvbemutatók, színdarabok, kézműves foglalkozások stb.) 

 A Művelődési Ház biztosít helyet sok civil szervezetnek, de azok is szervezhetnek rendezvényt ott, akiknek 
másutt van székhelyük vagy telephelyük. A település nagy programjain külön odafigyelnek arra a szervezők, 
hogy az idősebb korosztály is részt tudjon venni azokon, és sokszínű legyen a nap programja. 2013. évben 
megalakult az Idősek Klubja, heti egy alkalommal szerveztek összejövetelt, ezt a kezdeményezést is a 
Petőfi Sándor Művelődési Ház vette a szárnyai alá. Bár a klub jelenleg szünetel, folyamatosan próbálják 
feléleszteni. Reményeink szerint 2019-ben újjáalakul, és ismét működni fog. Az Idősek Klubját 2020-ig 
még nem sikerült újra megalakítani, azonban a szándék és az igény még megvan erre. 

 
Sajnálatos módon a Balatonszabadi Művelődési Kör Egyesület 2013.évben megszűnt. Gyűjteményei, 
kézműves tárgyai a Petőfi Sándor Művelődési Házban megtekinthetők, a közösség számára átadták az 
utókornak. 

 
 
 



  

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Fogyatékos személy: aki érzékszervi – így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit 
jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően 
korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. Fogyatékos 
személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, 
amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő 
társadalmi szerepvállalását.  
 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 
nemenként 

Év 
Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - 
Férfiak (TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű személyek 
szociális ellátásaiban részesülők száma - 

Nők (TS 6301) 
Összesen 

2014 73 65 138 

2015 73 63 136 

2016 60 55 115 

2017 61 48 109 

2018 60 45 105 

2019 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

Beazonosított problémák 
 

Fejlesztési lehetőségek 
 

Lelki-mentális problémák Nőklub, Idősek Klubjának létrehozása (ezen belül 
egészséges életmód, társasági élet fellendítése)  

Idősek becsapása, mozgásukban 
korlátozottaknak információ szolgáltatás  

Rendőrségi tájékoztató, felvilágosítás a község 
újságjában, szórólapok eljuttatása idősekhez 

Mozgás, közlekedés  Idősek szállításának megoldása (pl: orvos, 
ügyintézés) pályázati lehetőségek figyelése 

Egészségügyi problémák  Civil szervezetek fórumain való részvétel, 
egészségügyi dolgozók bevonásával előadások 

szervezése, több propaganda 

Egyedül élő idős, magányos emberek Idősek napköziotthona létrehozása, pályázati 
lehetőségek figyelése  

nem ismerjük, hogy még miben lehetne segíteni  felmérés keretében ismerjük meg, hogy miben 
kérnek tőlünk segítséget 



  

 
A megváltozott munkaképességű személyek számáról nincs adatgyűjtésünk.  

 

 

7.1.2 – nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Településünkön nappali ellátás nem működik, Siófokon a Máltai Szeretetszolgálat tart fenn nappali 
foglalkoztatót, ahová Balatonszabadiból 5 fő fogyatékos személyt szállítanak munkanapokon. A 
szállítást a Máltai Szeretetszolgálat saját gépjárművével és gondozói felügyelettel végzi. 

 

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

A fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett foglalkoztatásra jogosult 
 
Fogyatékkal élő munkavállaló: aki a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy elismerten fizikai, 
elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved 

 
Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki rehabilitációs ellátásban részesül, aki III. csoportos 
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesül. 

Gyakori probléma, hogy kevés a foglalkoztatási lehetőség, nem megoldott a foglalkoztatáshoz szükséges 
akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök, feltételek. Siófokon egy rehabilitációs 
foglalkoztató alkalmaz kizárólag megváltozott munkaképességű munkavállalókat.   

 

Nem rendelkezünk adatokkal azzal kapcsolatban, hogy a településünkön mennyi fogyatékos 
munkavállaló dolgozik, és arról sem, hogy mennyi fogyatékos munkavállaló dolgozik a vonzáskörzetben.  

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Előfordulhat, hogy a fogyatékos személyt akadályozottsága miatt nem foglalkoztatják a végzettségének és 
képzettségének megfelelő álláshelye. A foglalkoztatás akkor is meghiúsulhat, ha a fogyatékos személy nem 
tudja megközelíteni a munkahelyet pl. a településen belüli közlekedési akadályok miatt.  

Nem rendelkezünk adatgyűjtéssel a fogyatékosoknak a foglalkoztatás területén megjelenő hátrányos 
megkülönböztetésével kapcsolatban. 

 

 



  

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

Külön adatokkal nem rendelkezünk arról, hogy a különböző meglévő szolgáltatásokon belül hány személy 
fogyatékos. 
  
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

A fogyatékkal élők pénzbeli, természetbeni ellátása a jogosultság alapján történik. Nem tekinti külön az 
önkormányzat a fogyatékos személyeket egy-egy ellátás biztosításánál. Közülük feltehetően többen 
rokkantnyugdíjasok, gyakrabban szorulnak átmenetei segélyre, a betegségük kezelését a közgyógyellátás 
keretében támogatják.  
Az adatgyűjtés korlátozott, vannak olyan természetbeni ellátások, melyek nem a fogyatékossághoz, hanem 
az alacsony jövedelemhez kötöttek. A helyi önkormányzatok nem tartják nyilván, hogy a pénzbeli, illetve 
a természetbeni ellátásban részesülők fogyatékos emberek-e, mert itt a szociális rászorultság az 
elsődleges.  

Pénzbeli ellátási formák 
- fogyatékossági támogatás: a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi 
rendszerességgel járó pénzbeli juttatás 
- rokkantsági járadék: a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet értelmében, aki a 25. 
életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve 70 %-os vagy azt meghaladó mértékű 
egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást, megváltozott munkaképességű 
személyek ellátását részére nem állapítottak meg, rokkantsági járadékra jogosult.  
- közlekedési kedvezmény: a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet értelmében szerzési és átalakítási támogatásra a súlyos 
mozgáskorlátozott személy jogosult a mellékletben előírt feltételek fennállása esetén. 
- parkolási igazolvány: - aki a közlekedőképességében súlyosan akadályozott 
- aki látási fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak, autistának, mozgásszervi fogyatékosnak minősül. 
- aki vakok személyi járadékában részesül.  
Fogyatékos személyek számára biztosított alap – és szakosított ellátási formák: 
- szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás 
- szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek otthona, 
rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon 
 
A felsorolt ellátási formák közül önkormányzatunk szociális étkeztetést és családsegítést nyújt a 
rászorulóknak. A házi segítségnyújtást a „Segítő Kezek” Alapítvány végzi a községben. Szakosított 
ellátást nyújtó intézmény a községben nem működik.  
Nem rendelkezünk adatgyűjtéssel azzal kapcsolatban, hogy hányan kapnak fogyatékossági támogatást, 
rokkantsági járadékot, közlekedési kedvezményt, parkolási igazolványt.  
Családsegítőnk adományokból villanymotoros segédeszközt is juttatott rászoruló idős számára 2019-ben. 

 

 
7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához 

való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 
Közhasznúak azok az épületek, melyek használata senki számára sem korlátozott. Ebbe a körbe tartoznak az 
oktatás bármely szintjét befogadó épületek, vagy épületrészek, az egészség-, szociális, kulturális, 
művelődés, sport célú építmények. Ilyenek a tevékenységük súlya miatt kiemelten fontosak az 
önkormányzati, a hatósági, a közigazgatási, az igazságszolgáltatási célokra fenntartott épületek, vagy 
épületrészek. A mozgásukban akadályozottak, az idősek, nők- és gyermekek a fizikai akadálymentességet 
igénylik. A fogyatékos csoport számára az infokommunikációs akadálymentesség a jogos igény. Ilyenek a 
kontrasztos színekkel készült táblák, tapintható információk, hallható segítség, jelnyelvi segítség, a belső 
környezetben való tájékozódást elősegítő piktogramok, feliratok. 



  

Balatonszabadi minden közintézménye (önkormányzat, egészségügyi rendelők, óvoda, iskola, művelődési 
ház) fizikai akadálymentes. A kommunikációs akadálymentességet jelnyelvi tolmács segíti helyben. Az 
információhoz való hozzáférést helyi hirdetőtáblákon, a település honlapján, továbbá facebook oldalán 
elhelyezett tájékoztatók, valamint a Szabadi Szó önkormányzati lap biztosítják. Évente egy alkalommal 
közmeghallgatást tart az önkormányzat képviselő-testülete, ahol bárki elmondhatja véleményét, 
javaslatát, felteheti kérdéseit. A honlap akadálymentesítése tervbe van véve, az önkormányzat anyagi 
lehetőségeitől függően fog megvalósulni. 
2017- 2018 évben a falu járdáinak felújítása több kilométeres szakaszon valósult meg térkővel, megfelelő 
szélességben kirakva, ezzel megkönnyítve a segédeszközzel járóképes személyek, valamint a 
kisgyermekes szülők közlekedését. Továbbá a Siómarosi településrészen és a Kossuth-híd teljes 
szélességében felújításra került a közút. 2019.évben a közutat Siómaros irányából Balatonszabadi felé 
további 1,2 km-es szakaszon felújították. Ez nagyban segíti – megkönnyíti Balatonszabadi 
megközelítését, a közlekedést. Így a kis villanymotoros segédeszközt használók is könnyebben és 
biztonságosabban tudnak közlekedni az úton. 
 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

A községben a közhasznú épületek mozgásukban korlátozott személyek részére rámpa segítségével 
megközelíthetőek: iskola, óvoda, orvosi rendelők, művelődési ház, posta, bolt. 

Mozgáskorlátozottak részére kiépített mosdó található az orvosi rendelőben, a kultúrházban, az 
iskolában. 
A polgármesteri hivatal épülete is földszintes, a különálló épületrész irodái bármilyen segédeszközzel 
könnyen megközelíthetők. A jövőben tervezzük az ügyfélközpont bejáratának átalakítását is (küszöb 
kivétele, tágasabb főbejárat kialakítása), melynek köszönhetően a kisgyerekes anyukák, az idősek és a 
mozgássérültek is könnyebben közlekedhetnek a hivatal épületén belül is. Továbbá az újonnan épült 
bölcsőde is akadálymentesen megközelíthető kívülről, a parkolótól, és belső térben is akadálymentes. 

 
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs 
és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége A 
községben az egészségügyi ellátást biztosító „központ” magában foglalja a háziorvosi-, gyermekorvosi-és 
fogorvosi rendelőt, a védőnői szolgálatot. Az épület akadálymentesített, ami a mozgáskorlátozott, illetve 
idős személyek számára az épület könnyebb megközelítését lehetővé teszi.  
Az orvosi rendelőnél az úttest és a járda közötti szintkülönbség is ki lett egyenlítve. A gyógyszertár külön 
akadálymentesített épületegységben található. Mind a közintézmények, mind az orvosi rendelő, 
gyógyszertár előtti parkolóból akadálymentesen megközelíthetőek az épületek. A szakellátások azonban 
Siófokon vagy Kaposváron vannak, az ide történő eljutás feltételezhetően a fogyatékos személyek számára 
problémát jelent. Ebben nyújt segítséget az önkormányzat saját gépjárművével. 
Jelnyelvi segítség elérhető amennyiben szükség van rá. Balatonszabadi szerencsés helyzetben van ebből a 
szempontból, ugyanis nem szorul rá az országos szinten működő Jelnyelvi Szolgálatokra, hiszen a faluban él 
egy végzett hivatásos jelnyelvi tolmács, aki 2014 óta az önkormányzat dolgozója is egyben.  
 

c)munkahelyek akadálymentesítettsége 

Nem rendelkezünk adatgyűjtéssel arról, hogy a községben a különböző foglalkoztatóknál milyen mértékű az 
akadálymentesítés fizikai és infokommunikációs rendszere.  
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 A közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége részben megoldott. A kultúrház előtti 
parkhoz vezető járdaszakasznál megoldották a szintkülönbséget. Az ott található parkot és játszóteret 
könnyen meg tudják közelíteni a mozgáskorlátozottak és a kisgyermekesek is. Nincs vakvezető sáv, 
tapintható információ.  
 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl.: speciális közlekedési 
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye stb.) 



  

Településünkön nem működik fogyatékosok nappali intézménye, nincsenek speciális közlekedési 
megoldások  
 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

2015-től kezdődően évente (akár több alkalommal is) érzékenyítő foglalkozások, előadások kerülnek 
megszervezésre az Egészségnaphoz kapcsolódóan, egyrészt az általános iskolában, másrészt a művelődési 
házban. Ezeken az alkalmakon lehetőség nyílik találkozni, beszélgetni fogyatékkal élő emberekkel, és 
különféle interaktív foglalkozások keretében megismerkedni velük, problémáikkal és életükkel. Bár ezek az 
alkalmak nem szolgáltatások, mégis nagyban segítik a településen élő más fogyatékkal élők és családjaik 
helyzetét, hiszen a lakosság másképp viszonyul hozzájuk egy-egy ilyen találkozást vagy előadást követően. 
A Falunapokon rendszeresen részt vesznek a „Ments-Vár” Alapítvány fogyatékos fiataljai, gondozóikkal. 
Ezeken az alkalmakon a falu lakóinak lehetősége nyílik adományokkal támogatni őket. 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

Beazonosított problémák 
 

Fejlesztési lehetőségek 
 

Elszigeteltség Falugondnoki szolgálat, pályázat segítségével 

Munkához jutás Megfelelő szakértelmű segítők igénybevétele 

Lehetőség szerint fizikai és infokommunikációs 
akadálymentesítés bővítése 

pályázatok útján, lehetőség szerint helyi 
munkaerővel való megoldása  

Az egészséges emberek nem ismerik a 
fogyatékosok mindennapjait 

Szabadi Szóban olyan cikkek megjelentetése, 
amelyből jobban megismerhető a fogyatékosok 

élete, 
az iskolában és a Művelődési Házban érzékenyítő 

foglalkozások (Tolerancia Napok) megtartása, 
érintettek bevonásával 

Az egészséges emberek nem ismerik pl.: a 
fogyatékosok mozgási lehetőségeit 

Civil szervezetek, önkormányzat rendezvényein 
interaktív foglalkozások keretében megismerni. 

Nem tudjuk, miben szeretnének segítséget kérni Felmérés keretében tudjuk meg, hogy miben 
lehetne segíteni 

 
 
 
 
 
 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 
társadalmi felelősségvállalása 

 
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 

önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, 
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) (forrás: civil szervezetek beszámolói)  

 
A bírósági bejegyzések szerint 21 civil szervezetnek van Balatonszabadiban székhelye. Ezek közül egy áll 

végelszámolás alatt 8 szervezetről pedig nem tudjuk, működik-e. 12 civil szervezet viszont nagyon jól 
működik és mindegyik nagy szerepet vállal a település életében. 2014-2015 évben ez a szám 10-re 
csökkent, ennyi civil szervezet aktív a településen.    

  



  

A helyi partnerségről, a szervezetekről 
 
Szervezet neve:  

tevékenységük leírása 
 

Balatonszabadi Kincskereső Oktatási Alapítvány 

Tevékenysége: elsősorban a Kincskereső Általános 
Iskola tanulóközösségének érdekei: a 
tehetséggondozást fő célként szem előtt tartva. 
Tanulmányi versenyek nevezési díjainak, illetve 
utazási költségeinek finanszírozása – Minden 
gyermek versenyezhessen! – a cél. Gyermeknap 
támogatása, falunapon való részvétel. 
Hagyományteremtő céllal Karácsonyi Koncert 
szervezése zeneiskolásaink szereplésével.  
Gyermekek jutalmazása versenyeken való 
szereplésért – Minden résztvevő kapjon emléklapot!  

Célja:  
Balatonszabadiban az oktatás-nevelés fejlesztése; 
olyan eszközök, felszerelések beszerzése, melyek a 
tehetséggondozást, a hátrányos helyzetűek 
felzárkóztatását és a képességfejlesztést szolgálják. 

 

Szervezet neve BALATONSZABADI LABDARÚGÓ EGYESÜLET 

Tevékenysége: egészséges életmódra nevelés, a 
sport megszerettetése már óvodás, - illetve kisiskolás 
kortól. (Bozsik program). A nagyobb gyerekek a 
serdülő, illetve ifjúsági csapatokban, az idősebb 
felnőtt korú   játékosok pedig az első csapatban 
játszanak. Öregfiú válogatott is versenyez a mai 
napig is.  Részvétel a falu rendezvényein: falunap, 
advent, gyermeknap. Minden második hétvégén – a 
futball szezonban – hazai mezőnyön folynak a 
mérkőzések, így lehetősége van a falu lakosságának a 
sportrendezvényen való részvételre.  

BALATONSZABADI SPORT EGYESÜLET (2020-tól) 
Célja:  
Az Egyesület célja a rendszeres sportolás 
(versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen 
igények felkeltése, az egyesület tagjainak nevelése a 
sport speciális eszközeivel, a társadalmi 
öntevékenység és a közösségi élet 
kibontakoztatásának előmozdítása. Az Egyesület 
segíti a település oktatási intézményei tanulói 
rendszeres testedzését, sporttevékenységét. 

 

 

Szervezet neve:  Balatonszabadi Népdalkör Egyesület 

  Célja: kulturális tevékenység 

Tevékenysége: Nőnapi ünnepség, Nemzeti 
ünnepeinken való fellépés, Települési 
rendezvényeken való fellépés, Énekes Műhely, 
Művészeti Gálán fellépés, Falunapon műsor, szüreti 
felvonulás a Kossuth Kör szervezésében, Országos 
versenyeken való szereplések (Aranyoklevél, Arany 
Páva díj/nagydíj) karácsonyi ünnepség, Országos 
verseny elődöntőjének lebonyolítása, Karácsonyi 
Koncert a Katolikus templomban, Adventi 
ünnepségen való részvétel, A népdalt mint 
hagyományt ápoljuk és szélesebb rétegekkel 
megismertessük. Egyre többen kedvelik meg e szép 
hagyományt és lépnek tagjaink sorába, köztük 
fiatalok és gyerekek. További célunk, hogy azokat a 
zenét szerető embereket bevonjuk településünkön a 
népzenei hagyományok ápolásába, éneklésbe, akik a 
szabadidő hasznos eltöltésére, hasonló korú, 
érdeklődési körű emberekkel tudnak és szeretnének 
így kapcsolatba kerülni. 

 



  

 

Szervezet neve Balatonszabadi Polgárőr Egyesület 

Tevékenysége: a működési területen található 
közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az 
ezeket károsító jogsértések megelőzése, 
bűnalkalmak csökkentése. A közbiztonság erősítése 
útján a lakosság biztonságérzetének növelése, 
nyugalmának biztosítása. Folyamatos járőrszolgálat, 
falunapi rendezvények biztosítása, parkoló autók 
védelme települési rendezvényeken, vetélkedők 
szervezése gyerekeknek, közös akciók a kistérségi 
társ egyesületekkel és hatóságokkal. A település 
lakóival a 2008 októberében kiszélesített SZEM 
(Szomszédok Egymásért Mozgalom) jelenti az 
együttműködést, de sajnos nincs kellő mértékben 
kihasználva a rendszer előnye. 

Célja: 
Az egyesület célja a helyi közrend és közbiztonság 
védelme, javítása, a személy- és vagyonvédelem, 
bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, az 
állampolgárok biztonságának védelme, 
biztonságérzetük javítása. 

 

 

Szervezet neve EGYÜTT BALATONSZABADIÉRT EGYESÜLET 

Tevékenysége: A falu virágosítása, játszóterek 
felújítása, hősi emlékművek feliratainak kijavítása, 
általános iskolával közösen környezetvédelmi 
vetélkedő, pályázat, így munkájukkal, szeretetükkel 
még jobban kötődnek a faluhoz. Pusztatorony 
pihenőhely karbantartása, Adventi gyertyagyújtás 
ünnepségsorozat megszervezése. Nemzeti 
ünnepeken való részvétel, együttműködés a 
különböző rendezvények szervezésében, 
lebonyolításában.  

Célja:  
A település múltjához kötődő hagyományok 
megismerése és ápolása. A település természeti és 
épített környezetének védelme. Az e célok 
eléréséhez szükséges ismeretek megszerzése. 
Együttműködés az önkormányzattal, lakossággal, 
intézményekkel, és más szervezetekkel. A 
lakókörnyezet, a közterület szépítése, ápolása, 
állaguk megóvása. A közösségi munkában 
együttműködés a lakosság minden korosztályával. A 
hasonló célú hazai és külföldi mozgalmakkal, 
szervezetekkel és intézményekkel való kapcsolatok 
kiépítése és fejlesztése. A lakosság önképzésének, 
kulturális fejlődésének, művelődésének fejlesztése. 
Együttműködés a Polgárőrséggel. A lakosság - 
különös tekintettel az ifjúságra - bevonása az 
Egyesület céljainak megvalósításába. 

 
 
 

Szervezet neve Galamb- és Kisállat Tenyésztő Egyesület 

Tevékenysége: a község rendezvényein való részvétel 
(advent, nemzeti ünnepek, falunap) 
Galambkiállítások megszervezése, többek között a 
Falunapon is.  

Célja:  
szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység 
 
Az egyesület jelenleg szünetelteti tevékenységét. 

 
 

 
 
 
 



  

Szervezet neve Korszerű Óvodáért Balatonszabadiban Alapítvány 

Tevékenysége: az óvodába járó gyermekek 
támogatása (kirándulások finanszírozása, állatkerti 
belépőjegyek és útiköltség, mikulásnapra ajándékok 
vásárlása, számítógép vásárlása, egészségnevelési 
hétre zöldségek, gyümölcsök beszerzése).  

Célja: A Kincskereső ÁMK Aranyalma Óvodájának az 
esztétikus, egészséges környezet alakítása; olyan 
eszközök, felszerelések beszerzése, melyek a 
tehetséggondozást és a hátrányos helyzetűek 
felzárkóztatását szolgálják; valamint a környezet 
tevékeny megszerettetését elősegítő kirándulások 
szervezése. 

 

 
 

Szervezet neve Kossuth Művelődési Kör Egyesület 

Tevékenysége: családi farsang, rajzverseny 
gyerekeknek, nőnap, nemzeti ünnepekről 
megemlékezés, szavalóverseny, kézműves 
foglalkozások, asztalitenisz verseny, hagyományőrző 
májusfa állítás, májusfa kitáncolás, társadalmi munka 
napja, hagyományőrző szüreti felvonulás és bál, 
Mikulás ünnepség, kirándulás  

Célja: 
Az egyesület célja a község lakói művelődésének, 
szórakozásának, információszerzésének, a falu 
közösségi életének, hagyományainak ébrentartása, 
felújítása, valamint minden más eszköz, lehetőség 
figyelembevétele, amellyel a lakosság megtartásának 
gyarapítása érdekében az egyesület segíteni tud. 

 

 

Szervezet neve Magyar Cukorbetegek Balatonszabadi Egyesülete 

Tevékenysége: Havi összejövetelek az egyesületben, 
vércukor, vérnyomásmérés, egészségügyi előadások, 
dietetikus tanácsadások, növényi gyógykészítmények 
megismerése, a község rendezvényein való aktív 
részvétel: falunap, Advent, Egészségnap szervezése 
és lebonyolítása, vércukormérés az iskolában, 
nemzeti ünnepeken való részvétel  

Célja:  
A cukorbetegek önkéntes társulásán alapuló 
közhasznú társadalmi szervezet, amely a tagok és az 
Egyesületen kívülállók körében a társadalom és az 
egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló 
egészség-megőrzési, egészségügyi rehabilitációs 
tevékenységet folytat. Elősegíti a betegek képzését, 
nevelését, támogatja a cukorbetegek ügyét szolgáló 
komplex társadalmi-egészségügyi tevékenységeket. 
Érdekképviseletet biztosít az e betegségben 
megbetegedetteknek, szoros együttműködésben 
minden olyan szervezettel, amely a cukorbetegek 
érdekében tevékenykedik. Biztosítja, hogy tagjai és 
az egyesületen kívül állók minden lehetséges 
segítséget és lehetőséget megkapjanak ahhoz, hogy 
anyagcserezavaruk ellenére a társadalom teljes 
értékű tagjai lehessenek. Segíti a cukorbeteg 
gondozás színvonalának és hatékonyságának 
növekedését, a későbbi szövődmények 
kialakulásának megelőzését. Részt vesz a diabétesz 
megelőzésével (ún. primer prevencióval) kapcsolatos 
egészségnevelő, felvilágosító tevékenységben. 

 

 
 



  

Szervezet neve Székhelyét áttette Siófokra. 

 

Onogur Hagyományőrző Egyesület 

Tevékenysége: Nemzeti ünnepeinken való részvétel, 
karitatív tevékenység, jótékonysági rendezvények 
jurtával, íjász és közelharci bemutatóval, 
gyermeknap, családi hétvége a Kossuth Körrel (élő 
történelemóra, jurtás életkép) Adventi ünnepségen 
való részvétel. Továbbra is aktív résztvevője a falu 
rendezvényeinek.  

Célja:  
1./ A magyar honfoglalás korának tudományos 
ismeretterjesztő célú bemutatása, harcászat, 
kézművesség és életmód hiteles ismertetése. 2./ 
Tevékenységével kapcsolatban, rendezvényeket 
szervez, bemutató foglalkozásokat tart.  

 

Szervezet neve 
 
Thália Művészetbarát Egyesület Balatonszabadi 

Tevékenysége: a magyar- és egyetem kultúra 
értékeinek ápolása, bemutatása, helyi kulturális 
értékek, hagyományok megismerése és 
megismertetése, önálló alkotások létrehozása. 
Önkéntesség: karitatív tevékenység, 
adománygyűjtési akció: minden adventi vasárnap egy 
időben, három helyszínen ruhaneműk, játékok, 
könyvek, iskolai felszerelések a rászorulók számára 
Karácsonyi szeretetszolgálat a siófoki kórházban. .                                                   

Célja: 
A Balatonszabadiban élő, vagy ide kötődő polgárok, 
művészetbarátok, támogatók szervezeteként a 
község kulturális értékeit védő, gyarapító, 
hagyománytisztelő és teremtő tevékenységet kíván 
folytatni. Az alapítók szándéka szerint az Egyesület 
keretei között a község kultúrabarát közönségének 
lehetősége nyílik színházi, zenei, képzőművészeti 
előadások, rendezvények létrehozására, ilyen 
események megtekintésére és támogatására, a 
szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésére, valamint 
karitatív tevékenység végzésére. 

 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása 

Balatonszabadiban nemzetiségi önkormányzat nincs. A Balatonszabadi Önkormányzat jó kapcsolatot ápol a 
községben mind a katolikus, mind pedig a református egyházzal. A helyi civil szervezetekkel való 
kapcsolattartás nagyon fontos, mert a civil szféra fontos eleme a közéletnek. A Helyi Polgárőr Egyesületet 
támogatta új gépjármű beszerzési pályázatukban, amelyet 2015-ben el is nyertek, továbbá 2017-ben a 
Cukorbetegek Egyesületét szabadtéri fittnesz gépek beszerzésében és elhelyezésükben. 2019-ben a fittnesz 
park átadásra került, azt bárki szabadon használhatja saját felelősségére. A Thália Művészetbarát Egyesület, 
a Kossuth Művelődési kör, a Népdalkör és az önkormányzat közösen látják vendégül minden évben a 
testvértelepülés (Torontálvásárhely) gyermekeit nyári tábor keretében egy hétre. 2015 óta az 
önkormányzat pályázati úton pénzbeli működési támogatást is nyújt a helyi szerveződéseknek. Amennyiben 
a költségvetés engedi, ezt a lehetőséget szeretné az önkormányzat továbbra is fenntartani. Természetbeni 
támogatást is nyújt: székhelyhasználat, a művelődési házban ingyenes helyhasználat a civilek részére 
(találkozók, ülések, ünnepségek stb.) rendezvénysátor igénybevételének lehetősége. A helyi civilek 
sokféleségéből adódóan ők is nagy segítséget tudnak nyújtani az önkormányzatnak pl. a nemzeti ünnepek 
lebonyolításában, aktívan részt vesznek a különböző önkormányzati rendezvényeken pl. a falunapon is. Az 
adventi ünnepségsorozat pedig önkormányzati és civil összefogás nélkül nem is valósulna meg.  
 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

Az önkormányzat aktívan dolgozik a szomszédos településekkel való jó viszony megőrzésén, szoros 
kapcsolatot ápol velük, kölcsönösen részt vesznek egymás ünnepségein (kiemelten a falunapokon).  
Balatonszabadi-Siójut-Ádánd konzorciumban pályáztak a Magyar Falu program keretében gépekre, melyet 
a három település közötti együttműködés alapján közösen használnak. A gyermekorvos letelepedése is az 
összefogásnak köszönhető, így sikerült betölteni a praxist. 
 



  

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

Balatonszabadiban nincs nemzetiségi önkormányzat  
 

c) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

romák és/vagy mélyszegénységben élők: az egyesületek tagjai között romák/cigányok is vannak, 
adománygyűjtést is rendeznek egyes civil szervezetek a rászorultak részére. A mi községünkben minden 
gyermeknek egyaránt (a mélyszegénységben élőknek is) van karácsony, Mikulás ünnepség, húsvéti 
készülődésben való részvétel, karitatív színielőadás stb. a civil szervezetek kezdeményezésében.  
gyermekek: az iskolához és az óvodához szorosan fűződő alapítványaink a gyerekek érdekében alakultak: 
modern eszközök beszerzése, melyek az oktatást szolgálják, versenyek, kirándulások finanszírozása. Több 
egyesület programja között szerepelnek gyermekeknek szóló programok: családi nap, ünnepségek, farsang, 
kézműves sarok, gyereknapi rendezvény, történelmi ismeretek érdekesen, játékosan stb.  
idősek: a civil szervezetek tagsága között sok az idős ember, akik szívesen vesznek részt az egyesületi 
életben, tapasztalatukat, tudásukat átadják a fiataloknak. A fiatalok szívesen hallgatják a régi „meséket, 
hagyományokat, és e közben szinte észrevétlenül az idős emberek (akik között sok a párját már elveszített, 
egyedülálló) nem érzik magukat annyira magányosnak.     
nők: kimondottan női egyesület nincs, de sok női tagja van minden civil szervezetnek. Egyenrangú szerepet 
töltenek be férfitársaikkal együtt, de sokszor ők a mozgatórugók. Részt vesznek a rendezvényeken, férfi 
napot szerveznek mulatsággal a nőnapért „cserébe”, továbbá segítik az időseket és a gyerekeket is.  
fogyatékkal élők: nincs adatgyűjtésünk arról, mennyi fogyatékos tagja van a helyi civil szervezeteknek, de 
ahol van, ott ők is ugyanolyan jogokkal vannak felruházva, mint egészséges társaik. Részt vesznek a 
rendezvényeken, ahová a civilek vállalják a szállításukat is.  

 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

 Nem rendelkezünk kimutatással, ellenben egyre több olyan tevékenység jut tudomásunkra, ahol a for-
profit szféra részt vállal a közösség életéből. Ilyenek pl.: a fogyatékosok számára megszervezett szüret a 
Papp Pince vendéglátásában, az óvodásoknak megrendezett nyitott nap a mezőgazdasági vállalkozók 
géptelepén (traktornéző, kombájn-csodáló program). 



  

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága  

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek 
stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 

A mentor segítségével a továbbképzéseken elsajátítottak alapján a program készítője állítja össze a 
táblázatokat, fogalom-meghatározásokat, saját tudása és tapasztalatai alapján a célcsoportokkal 
kapcsolatos megállapításokat.  
A különféle célcsoportokat közelebbről jobban ismerő szakemberek bevonásával történt a helyzetelemzés: 

- romák és/vagy mélyszegénységben élők: Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, védőnő bevonása 

- gyermekek: iskola, óvoda szakemberei, védőnő, Család– és Gyermekjóléti Szolgálat, művelődési ház, 
könyvtár szakemberei 

- idősek: Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, civil szervezetek, művelődési ház szakembere, „Segítő kezek” 
Alapítvány gondozói 

- nők: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, védőnői szolgálat, civil szervezetek bevonása 

- fogyatékkal élők: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat bevonása  

A program készítésekor a fent megjelölt partnerek mindig rendelkezésre álltak, segítettek azon táblázatok 
kitöltésében, melyek a központi adatbázisban nehezen vagy egyáltalán nem találhatóak meg.  

A program előkészítése során évente több nyilvános fórum is megszervezésre került, ahol bárki észrevételt, 
javaslatot tehetett, és aktívan részt vehetett a program összeállításában. 
 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

 

A HEP készítésében részt vevő szervezetek, és azok a civil szervezetek is, akik nem vettek részt benne, 
megkapják észrevételezésre a programot. Visszaigazolják a program készítőjének, hogy látták és olvasták 
azt. Nyilatkozatot kérünk tőlük azzal kapcsolatban, hogy észrevételezték a programot és az abban 
foglaltakat támogatják, vagy ellenzik. Fórum keretében személyesen is elmondhatják véleményüket. 

Az elkészült HEP-et a képviselő testületi elfogadás után mindenki számára elérhetővé tesszük a község 
honlapján: www.balatonszabadi.hu, valamint a Szabadi Szóban tájékoztatjuk a lakosságot arról, hogy a 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot hol tekintheti meg. Lehetőséget biztosítunk az internettel nem 
rendelkezőknek arra, hogy a Polgármesteri Hivatalban elolvashassák, megtekinthessék a programot 
nyomtatott formában is.  

A HEP-ben partner civil szervezetek éves beszámolóikban nyomon követhető a vállalt feladatok elvégzése, a 
programok megvalósulása. 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
A HEP IT négy részből áll:  
1. Tartalmazza mindazokat a részleteket, amelyek a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve 
végrehajtásához elengedhetetlen információnak tekintendők 
2. Része a 2/2012 EMMI rendeletben megadott táblázhat, mint a részletes tartalmakat összefoglaló 
projekttáblázat. Az első két rész elválaszthatatlan és csak együtt értelmezhető 
3. A megvalósítást segítő részletek szerves részét képezik a HEP IT-nek. Az egyes alfejezetekben rögzítettek 
biztosítják, hogy strukturálisan és széleskörűen beágyazottak legyenek az esélyegyenlőség érdekében 
tervezett tevékenységek  
4. A zárófejezet megadja, hogy milyen legitimáció szükséges az elkészült dokumentumhoz 

http://www.balatonszabadi.hu/


  

II. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

Problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

Fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

G
ye

rm
ek

e
k 

Családi minta követése Pszichológus, pályázatok 

Csellengés, szabadidővel nem tudnak mit 
kezdeni 

Ifjúsági klub létrehozása 

Képességeiknek nem megfelelő 
kibontakoztatása 

Széleskörű szakköri fejlesztés. 
Felzárkóztatás 

Fizikai állóképességük nem megfelelő Sportkör, szakkör 

Beszédbátorság, fellépés magabiztossága színjátszó szakkör 

magatartási problémák  Szoktatás, viselkedés korrigálása, 
önismereti fejlesztés, mentorálás 

R
o

m
ák

 é
s/

va
gy

 m
él

ys
ze

gé
n

ys
ég

b
en

 é
lő

k 

munkanélküliség Munkahelyteremtés, munkára nevelés 
akár a közfoglalkoztatásba való bevonás-
sal, együttműködés a munkaerő toborzó 
cégekkel, infrastruktúra biztosítása, adat 
továbbítás a munkát keresők számára 

Élelmezési, ruházkodási problémák Ruhabörze, élelmiszer adomány: Máltai 
Szeretetszolgálat, Vöröskereszt, 

Egyházak, pályázatok 
Életvezetési problémák Életvezetési program  

A hátrányos helyzet generációkon 
keresztül öröklődik 

Szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatások továbbfejlesztése, 

felzárkóztatási programok 
szervezése, munkára nevelés 

a lakosság egészségi állapotának 
javítása 

Egészségtudatos életmódra nevelés a 
felnőttek körében is, a 

szűrővizsgálatokon való mind 
nagyobb számú megjelenés, civil 

programok anyagi és 
infrastrukturális támogatása  

A foglalkoztatáshoz való hozzáférés 
esélyének javítása   

Olyan programok szervezése, ahol 
lehetőség van munkaerő piacon való 

elhelyezkedés esélyére. 



  

 

N
ő

k 

Nagyarányú munkanélküliség, nyári 
szünet idejére gyermekfelügyelet 

megoldása  

Otthoni munkalehetőség fejlesztése 
pályázat útján, nyári gyermekfelügyelet pl. 

családi napközi létrehozása  

Kisgyermekes anyukák elszigetelődése Baba-mama klub szervezése 

Életmódból adódó egyre gyakoribb 
betegségek 

A nők szemléletbeli váltása, egészséges 
életmód, élettervezési-életvezetési 

tanácsadás 

A családok gazdasági válsága Adósságkezelés, háztartás-gazdasági 
tanácsadás, tanfolyamok, klubok 

A nőket érő erőszak  Ismeretterjesztés, propaganda, megelőzés 

visszatérés a munka világába Gyes, Gyed 
után  

Gyes-en, Gyed-en lévő anyákkal folyamatos 
kapcsolattartás, tájékoztatás a 

változásokról, képzési lehetőségekről a 
település, illetve vonzáskörzete 

vonatkozásában. 

Nem tudjuk, hogy miben lehetne segíteni  Felmérés keretében tudjuk meg, hogy 
miben lehetne még segítséget nyújtani  

Id
ő

se
k 

Lelki-mentális problémák Nőklub, Idősek Klubjának létrehozása (ezen 
belül egészséges életmód, társasági élet 

fellendítése 

Idősek becsapása, mozgásukban 
korlátozottaknak információ szolgáltatás  

Rendőrségi tájékoztató, felvilágosítás a 
község újságjában, szórólapok eljuttatása 

idősekhez 

Mozgás, közlekedés  Idősek szállításának megoldása (pl.: orvos, 
ügyintézés) pályázati lehetőségek figyelése 

Egészségügyi problémák  Civil szervezetek fórumain való részvétel, 
egészségügyi dolgozók bevonásával 

előadásokszervezése, több propaganda 

Egyedül élő idős, magányos emberek Idősek napköziotthona létrehozása 
pályázati lehetőségek figyelése  

Nem ismerjük, hogy még miben lehetne 
segíteni  

Felmérés keretében ismerjük meg, hogy 
miben kérnek tőlünk segítséget 

Fo
gy

at
é

kk
al

 é
lő

k 

Elszigeteltség Falugondnoki szolgálat, pályázat 
segítségével 

Munkához jutás Megfelelő szakértelmű segítők 
igénybevétele 

Lehetőség szerint fizikai és infokommu-
nikációs akadálymentesítés bővítése 

Pályázatok útján, az akadálymentesítés 
helyi munkaerővel való megoldása  

Az egészséges emberek nem ismerik a 
fogyatékosok mindennapjait 

A Szabadi Szóban olyan cikkek írása, 
amelyből jobban megismerhető a 

fogyatékosok élete, az iskolában és a 
Művelődési Házban érzékenyítő 
foglalkozások (Tolerancia Napok) 

megtartása, érintettek bevonásával 

Az egészséges emberek nem ismerik pl.: a 
fogyatékosok mozgási lehetőségeit 

Civil szervezetek, önkormányzat 
rendezvényein interaktív 

foglalkozásokkeretében megismerni 

 



  

Jövőképünk 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők munkához való hozzáférésének esélyei javuljanak. 
Fontos számunkra, hogy településünkön a romák helyzete továbbra se legyen rosszabb, mint a többi lakos 
helyzete. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyermekek egészséges testi, lelki, értelmi, érzelmi fejlődésének elősegítését, 
hogy nyugodt, gondoskodó családban nőhessenek fel. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek igényeire, számítunk tudásukra, segítjük őket abban, hogy 
méltósággal, szeretetben élhessenek. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esélyeinek javítását a munka világában történő szerepvállalásukban, 
támogatjuk a család és munka összeegyeztetését. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők szükségleteinek és speciális problémáinak feltárására, 
keressük az életminőségük javítását célzó lehetőségeket. 



  

 

Az intézkedési területek részletes kifejtése  

 
 

Intézkedés címe: Ruhabörze-ruhaosztás  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A mély szegénységben élők, valamint a társadalom perifériájára kisodródott 
egyének/ családok számára a mindennapi megélhetés egyre nagyobb gondot 
okoz, egyre több család küszködik anyagi gondokkal, bevételi forrásuk a 
létminimum alatt van, a gyermekekre egyre kevesebb pénz jut.  

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

A családok számára a mindennapi megélhetéshez szükséges kiadások egyre 
nagyobb problémát okoznak, sok esetben ruházkodásra nem jut elegendő forrás, 
ezért az adomány ruha közvetítése nagy segítség a családok számára. A Család-
és Gyermekjóléti Szolgálat lehetőség szerint egész évben a családok egyéni 
szükségleteit szem előtt tartva csomagot készít a rászorulóknak.  
 Lehetőség szerint évente 2-3 alkalommal meghirdetett ruhaosztás tart. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Az adományok célzott közvetítése a rászorulok részére. 
Ruhagyűjtés megszervezése, ruhák tárolása, ruhák kiosztása.  
 

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők a Védőnői Szolgálat, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai. 
Felelős: családsegítő  

Partnerek 
Önkéntesek, lakosság, más segélyszervezetek (Magyar Máltai Szeretetszolgálat), 
akik felajánlják a ruhákat.  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Adomány ruhák közvetítése folyamatos, ruhaosztás évente 2-3 alkalommal.  
2018.augusztus 1-31 
2019.április 1-30 
2019.október 1-31. 
2020.március 1-31, augusztus 1-31 november 1-30 
2021. március 1-31, október 1-31 
2022.március 1-31.  október 1-31. 

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

A ruhaosztás jelenléti ívvel dokumentálható.  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A lakosság adakozási kedve évről évre csökkenő tendenciát mutat, a legtöbb 
ruha felajánlása segélyszervezetek részéről történik.  
Sok család válogatás nélkül szedi össze a ruhaneműket, számos esetben sokkal 
több ruhát visznek, mint amennyire valójában szükségük lenne.  
A ruha válogatásakor konfliktusok adódnak a családok között.   

Szükséges erőforrások 
Pénzbeli forrást nem igényel.  Önkéntesek keresése fontos, akik segítenek a 
szétosztásban, valamint a lakosság megfelelő értesítése, az adakozási 
lehetőségről, valamint a ruhaosztásról.  

 
 



  

Intézkedés címe: Állatok Világnapja – Állatkerti kirándulás 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

 A mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű gyermekek sohasem jutnak el a 
településen túl, és a család részéről a legritkább esetben kapnak olyan tudást, 
vagy ösztönzést, amely az állatvilág szeretetére, megőrzésére inspirálná őket. 
Nem utaznak, nem éri olyan élmény őket, mint egy állatkerti séta egy messzebb 
lévő városban. Fontos, hogy ők is kiszakadjanak a falu határai közül, világot 
lássanak, ugyanúgy, mint egy másik (bármely) gyermek az óvodás csoportból. 

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

Általános cél: olyan gyermekek is eljussanak Állatkertbe, akik egyébként soha. 
Rövid távú cél: az élmény megélése a kisgyermekek számára, egyben ismeret az 
állatokról, az állatok világáról. Középtávú cél: a program rendszerességét 
biztosítani, annak érdekében, hogy minél több kisgyermek vehessen részt benne 
az évek alatt. Hosszútávú cél: tudás iránti vágyat ébreszteni a felnövekvő 
generációban – ezzel megkönnyíteni a későbbi iskolás éveket számukra, hiszen a 
vágy a tudás iránt segíti a tanulást. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- Minden nevelési évben ősszel (október 4. napján) az Állatok Világnapjához 
kapcsolódóan állatkerti kirándulás szervezése nagycsoportos óvodás 
gyermekek számára. 

- Minden nevelési évben ősszel (október 4. napján) az Állatok Világnapjához 
kapcsolódóan kis- középső csoportos óvodás gyermekek számára 
kutyabemutató a közeli focipályán. 

Résztvevők és 
felelős 

Óvodás gyermekek, nevelőik, az Alapítvány részéről résztvevők-kísérők. Felelős: 
Szobonya Attiláné az Alapítvány titkára 

Partnerek 
Balatonszabadi Kincskereső ÁMK Aranyalma Óvodája, településen működő buszos 
vállalkozó, önkormányzat, óvoda konyhájának dolgozói, kutyás egyesület. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Nevelési év első felében – október 4 napja 

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

A programon résztvevők névsorban rögzítettek, és sok fénykép is készül.  
A fenntarthatóság bevételfüggő, ez meghatározza mind a rövid, mind a hosszú 
távú fenntarthatóságot. 

Kockázatok, és 
csökkentésük eszközei 

A kirándulás anyagi hátterét (különösen a különbusz költségét) meg kell 
teremteni, és ez attól függ, elegendő-e rá az adó 1 %-ából származó alapítványi 
bevétel, továbbá vannak-e olyan kiírt pályázatok, amelyek erre felhasználhatóak. 
Szponzorok felkutatásával, és a helyi vállalkozókkal való jó kapcsolat ápolásával ez 
megoldhatóvá válik. Ennyi óvodás kisgyermekhez megfelelő számú kísérő 
szükséges. 

Szükséges erőforrások 

Az óvodás korú gyermekek szállítására alkalmas különbusz költségeit és az 
állatkerti belépőjegyek árát biztosítani kell. Ehhez elsősorban az adó 1 %-ából 
befolyó bevétellel számol az Alapítvány. Megfelelő számú kísérőről az óvoda 
gondoskodik. 

 
 
 
 
 
 



  

Intézkedés címe: Játéktár bővítés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az óvodába járó gyermekek közül többen jönnek naponta olyan otthonból, ahol 
alig-alig jut ennivalóra is. Ők azok a mélyszegénységben élő gyermekek, akiknek 
csupán néhány játékuk van, és azok a játékok sem biztosa, hogy a képességeik 
fejlesztését szolgálják. Minden kisgyermeknek szüksége van fejlesztésre, hogy 
ügyesedjen, okosodjon, tanuljon, de ezeknek a kicsiknek fokozottan fontos a 
fejlesztő játék. 

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

Általános cél az, hogy a gyermekek hasznosan töltsék játékkal az időt az 
óvodában. 
Rövid távú cél: az örömszerzés, az újdonság varázsa, a játék élménye. 
Középtávú cél: Az óvoda keretei között minden gyermek hozzáférjen olyan 
játékokhoz, amelyek a képességeit fejlesztik. 
Hosszútávú cél: közösségen belül egyetlen gyermeket se érjen hátrány – 
különösen a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetből indulókat ne.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Évente 2 alkalommal az óvodával, az óvodapedagógusokkal előzetesen 
egyeztetett játéktár bővítés. 

Résztvevők és 
felelős 

Korszerű Óvodáért Balatonszabadiban Alapítvány, felelős: Az Alapítvány titkára, 
Balatonszabadi Kincskereső ÁMK  felelős: Pintér Anett intézményvezető 

Partnerek Aranyalma Óvoda, szülők 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

alkalom: május 27; 
alkalom: december 21; 

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

A Játéktár bővítés számlákkal igazolható, számlával elszámolt tevékenység.  
A program fenntarthatósága mind rövid-, mind hosszútávon pénzfüggő. Az 
Alapítvány és az Óvoda közötti hosszú távú együttműködés továbbra is jó alapot 
biztosít a Játéktár bővítéséhez. 

Kockázatok, és 
csökkentésük eszközei 

A projekt kockázata a pénzforrásban van. Évek óta kialakult gyakorlat szerint a 
szülők a báli bevételt vagy annak egy részét felajánlják a Játéktár bővítésre. 
Remélhetőleg a jövőben is megmarad ez a gyakorlat. 

Szükséges erőforrások 
A pénzforráson túl rendkívül hangsúlyos a szakmai tudás szükségessége. A 
fejlesztő játékok kiválasztásához elengedhetetlen a magas szintű szakmai tudás, 
amelynek az óvodapedagógusok megfelelnek. Ez biztosítja a szakmaiságot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Intézkedés címe: A zene – híd az emberek között 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A mélyszegénységben élők és az időskorúak számára nehézséget jelent eljutni 
színvonalas előadásokra, esetleg más településekre. Korunk általános 
problémája az elmagányosodás, elszigetelődés. Egy közösséghez tartozni, 
programjain részt venni segít ennek csökkentésében. 

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

A zene híd az emberek, a korosztályok és a generációk között. A települési 
rendezvényeken részt vevő lakosság számára ingyenes a Balatonszabadi 
Népdalkör fellépéseinek megtekintése, mert az ünnepségeket az Önkormányzat, 
az ÁMK Művelődési Ház, illetve a civil kulturális szervezetek (Kossuth Művelődési 
Kör, Thália Művészetbarát Egyesület) szervezik. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

A települési rendezvényeken népszerűsíteni a Népdalkört, melynek hozadéka 
lehet még új tagok (fiatalok) becsatlakozása a Népdalkörbe. 

Résztvevők és 
felelős 

Balatonszabadi Népdalkör Egyesület, felelős: Szabóné Szóládi Tünde 

Partnerek Civil kulturális szervezetek, Önkormányzat, ÁMK,  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Minden nagyobb települési rendezvény (állami ünnepek, Falunap, Idősek Napja 
stb.) és egyéb rendezvények 
- Évzáró bankett: január 2. szombat: önkéntesek, passzív, „nyugdíjas tagok, civil 
szervezetek képviselői, tagtoborzó 
- Március 15: fellépés, ének koszorúzással, együttműködési megállapodás civil 
szervezetekkel 
- Hősök napja: ének koszorúzással május utolsó vasárnapja 
- Augusztus 20: műsor, koszorúzás 
- Falunap: önálló műsor szeptember első szombatja 
-október első hétvége: szüreti felvonulásban részvétel, tagtoborzás 
- október 6: fellépés, ének koszorúzással 
- Karácsonyi koncert: bemutatkozás, népszerűsítés. Fiatalok bevonása a 
műsorba, a helyi iskolai népdalos gyermekekkel való közös fellépés. 
- Adventi 3. hétvége: önálló műsor, bemutatkozás, Népdalkör népszerűsítése 
- Karácsonyi műsor: civil együttműködés, műsorral 
 

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

A Népdalkör Egyesület tagsága adatbázisban rögzített. A rendezvényeken 
történő fellépések megjelennek a meghívókon, plakátokon, fotókon, 
felvételeken rögzítve. Negyed évente a helyi újságban beszámoló a Népdalkör 
életéről, működéséről, tagtoborzó. Rövid-, közép és hosszútávon is cél a 
dalkedvelő, zenét szerető emberek összefogása, továbbá az érdeklődők számára 
színvonalas előadás nyújtása mindazoknak, akik más zenei rendezvényekre 
esetleg el sem jutnak. 

Kockázatok, és 
csökkentésük eszközei 

A Népdalkör fennmaradását veszélyeztetheti az állandó önkéntesség, illetve az, 
ha minden alkalommal ingyenesen lépnek fel. 
Ezért külsős szervezetek számára térítés ellenében vállal fellépést az egyesület. 
Pályázatokat nyújt be és támogatókat keres. 
Az Egyesület tagjai és támogatói segítik a fellépésekre történő utazást saját 
gépkocsival, önkéntességben. 
Egyre idősebbek a Népdalkör tagjai, ezért énekelni szerető fiatalokat kell 



  

bevonni. Ezt a törekvést nagyban segítheti a mindennapi iskolai énekórák 
bevezetése. A helyi iskolai népdalos csoporttal való kapcsolatfelvétel, 
együttműködés. 

Szükséges erőforrások 

Balatonszabadi Önkormányzata a civil szervezetek körében támogatásra 
méltónak találta a Balatonszabadi Népdalkört az elmúlt években, 2018. évben 
220.000.-Ft összeggel. A támogatás összegét működési költségekre használja fel 
az Egyesület. 
Meg kell tartani önkéntes segítőinket a további működés érdekében. 
Tagtoborzó előadással, közös éneklésre hívó előadással kell tagjaink számát 
növelni, mert az életkor növekedésével csökken a taglétszám. 

 
 



  

Intézkedés címe: Puszta Piknik 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A mélyszegénységben élő családok számára nehézséget okoz olyan programokon 
részt venni, amely nem ingyenes, így a mélyszegénységben élő gyermekek sok 
élményből kimaradnak. 

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

A Pusztatorony kellemes, jól megközelíthető kirándulóhely, ideális arra, hogy 
családok, egyesületek ott piknikezzenek. Rövid távon cél: évi egy alkalommal 
családok számára sporttal, családi versenyekkel egybekötött ingyenes piknik 
szervezése. Középtávú cél: a rendezvényen részt vevőkkel megszerettetni a 
kirándulóhelyet, valamint a közösség segítségével felkarolni a rászoruló 
családokat. Hosszútávú cél: egyrészt a közösség kohéziójának erősítése, másrészt 
a környezet megóvásának terjesztése, harmadrészt tagokat, önkénteseket 
bevonzani az egyesületbe programjainkhoz. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Minden év áprilisában: megkezdeni a piknik programjának megszervezését. 
Minden év májusában előkészíteni a Pusztatorony pihenőhelyet a piknikre. 
Minden év május 31-ig megtartani a programot, ingyen étkezés (szabadtéri 
ételek) és sportprogramok, versenyek biztosításával. 

Résztvevők és 
felelős 

Együtt Balatonszabadiért Egyesület tagjai és önkéntesek a településről 
társadalmi munkában. Felelős: Molnár Árpád 

Partnerek 
A településen működő többi civil szervezet összefogásban, az önkormányzat, 
valamint a település lakói önkéntesként. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2018. / 2019. / 2020. / 2021. / 2022. / 2023. május 31-ig: Puszta Piknik 
megszervezése és lebonyolítása. 
 

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

Az Együtt Balatonszabadiért Egyesület tagsága adatbázisban rögzített, követhető. 
Az Egyesület a település egész területén park-gondozási, területrendezési-, 
szépítési munkákat végez, ezzel erősítve a közösséghez tartozás érzését. A 
tevékenységekbe bevonva minden korosztályt csökkenthető az emberek 
elszigeteltsége. Rövid-, közép és hosszútávon is cél a közösségi érzés erősítése, a 
közösségi program segítségével élmény nyújtása az arra leginkább rászorulóknak. 
Hosszútávon cél: a Piknik hagyománnyá válása a közösség ereje által, egyben a 
környezet védelme, karbantartása, és tagok, önkéntesek bevonása. 

Kockázatok, és 
csökkentésük eszközei 

Nem szabad teljes egészében az önkéntességre támaszkodni, meg kell szervezni a 
munkálatokat. Mindez természetesen pénzbe is kerül, a forrásokat is meg kell 
találni hozzá. Az ingyenes étkezés biztosításához támogatók megkeresése 
(pékség, húsbolt, zöldség-gyümölcs, ital kereskedés stb.) 

Szükséges erőforrások 

Humán erőforrás, és anyagi eszközök is szükségesek a megvalósításhoz. 
Balatonszabadi Önkormányzata a civil szervezetek körében támogatásra 
méltónak találta az Együtt Balatonszabadiért Egyesületet. A támogatás összegét a 
Pusztatorony projekt költségeire használja fel az Egyesület. 
Meg kell tartani önkéntes segítőinket a további működés érdekében, továbbá 
fenn kell tartani a jó együttműködést az önkormányzattal, a többi civil 
szervezettel és a vállalkozókkal is. 
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Intézkedés címe: Pusztatorony pihenőhely karbantartása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Balatonszabadi alvó település, kevés munkalehetőséggel, a város közelsége miatt 
pangó kereskedelmi forgalommal. 

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

Siófok közelségét kihasználva, a turizmus fellendítését nagyban segítheti egy 
kellemes, jól megközelíthető kirándulóhely. A turizmus fellendítése magával 
hozhatja a helyi termelői piac forgalmát, a helyi gazdálkodók, szőlészetek 
terményeinek értékesítését, ezzel segítve a munkanélküliség felszámolását. 
Rövid távon cél: a Pusztatorony emlékhely méltó környezetének megőrzése, 
karbantartása. Középtávú cél: a Pusztatorony pihenőhely becsatlakoztatása a 
Balaton körüli kirándulóhelyek sorába, hiszen gépkocsival és kerékpárral is jól 
megközelíthető. Hosszútávú cél: a helyi gazdálkodók megerősítése, forgalmuk 
növelésével, terményeik jobb értékesíthetőségével a munkanélküliség egy 
szeletének felszámolása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Minden év tavaszán: a Pusztatorony pihenőhely tavaszi növénygondozási és 
karbantartási munkálatainak elvégzése. 
Év közben az emlékhely színvonalának folyamatos karbantartása, megőrzése, 
fűnyírás, gondozás. Reklámtevékenység annak érdekében, hogy minél szélesebb 
körben megismerjék a helyet. A területtel szomszédos Állatmenhely látogatóinak 
tájékoztatása, kutyasétáltatásra lehetőség biztosítása. 
Ősszel felkészítés a téli időszakra, téliesítés. 

Résztvevők és 
felelős 

Együtt Balatonszabadiért Egyesület tagjai és önkéntesek a településről 
társadalmi munkában. Felelős: Molnár Árpád 

Partnerek 
A településen működő többi civil szervezet összefogásban, az önkormányzat, 
valamint a település lakói önkéntesként. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2018. / 2019. / 2020. / 2021. / 2022. / 2023. február-március: tavaszi 
növénygondozási és karbantartási munkálatainak elvégzése.  
2018. / 2019. / 2020. / 2021. / 2022. / 2023.  év közben folyamatos karbantartás, 
fűnyírás, területgondozás.  
2018. / 2019. / 2020. / 2021. / 2022. / 2023.  november 30-ig felkészítés a téli 
időszakra. 

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

Az Együtt Balatonszabadiért Egyesület tagsága adatbázisban rögzített, követhető. 
Az Egyesület a település egész területén park-gondozási, területrendezési-, 
szépítési munkákat végez, ezzel erősítve a közösséghez tartozás érzését. A 
tevékenységekbe bevonva minden korosztályt csökkenthető az emberek 
elszigeteltsége. Rövid-, közép és hosszútávon is cél az élhető, emberléptékű, 
szépen virágosított, növényekkel telepített környezet kialakítása, és annak 
fenntartása. Kellemes, szépen kialakított pihenőhelyekkel, ápolt környezettel 
könnyebb bevonzani a kirándulókat, turistákat a faluba.  

Kockázatok, és 
csökkentésük eszközei 

Nem szabad teljes egészében az önkéntességre támaszkodni, meg kell szervezni a 
munkálatokat. Mindez természetesen pénzbe is kerül, a forrásokat is meg kell 
találni hozzá. A gépek és berendezések kölcsönzésének költségeit csökkenteni 
lehet, amennyiben sikerül az önkormányzattól vagy helyi gazdálkodóktól 
kedvezményesen használatba venni gépeiket. 

Szükséges erőforrások 

Humán erőforrás, és anyagi eszközök is szükségesek a megvalósításhoz. 
Balatonszabadi Önkormányzata a civil szervezetek körében támogatásra 
méltónak találta az Együtt Balatonszabadiért Egyesületet. A támogatás összegét a 
Pusztatorony projekt költségeire használja fel az Egyesület.  Meg kell tartani 
önkéntes segítőinket a további működés érdekében, továbbá fenn kell tartani a jó 
együttműködést az önkormányzattal és a többi civil szervezettel is. 
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Intézkedés címe: Bűnmegelőzés – közlekedésbiztonság 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A gyermekek korukból és helyzetükből adódóan minden közegben fokozottabban 
ki vannak téve a bűnelkövetőknek, rendkívül fontos a felvilágosításuk, 
tájékoztatásuk a bűnmegelőzésről. Balatonszabadi település főutcája egyben főút 
is, amelyen nagy gépek (időszakonként mezőgazdasági gépek), 
tehergépjárművek, menetrend szerinti buszjárat és átmenő forgalom is van. Ez 
fokozott veszélyt jelent az önállóan közlekedő gyermekekre, ezért fontos, hogy 
tisztában legyenek a közlekedési szabályokkal, már óvodás- illetve kisiskolás 
kortól. 

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

Balatonszabadi Polgárőr Egyesülete azon felül, hogy rendszeresen járőr 
szolgálatot lát el a településen, továbbá minden települési rendezvényen 
biztosítja a rendet, és felügyeli a forgalmat, kiemelten odafigyel a gyermekekre is. 
Rövidtávú cél: egy-egy előadás keretében megfelelő információkat juttatni el az 
általános iskolás korosztályhoz, és ezeket az információkat játékos versenyek 
formájában minél erősebben rögzíteni a gyerekekben. Középtávú cél: a 
bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági előadások, versenyek rendszeres 
megtartása, együttműködésben az oktatási intézményekkel. Hosszútávú cél: a 
biztonságos település, és az, hogy a lakosság ismerje és betartsa a rendet, a 
szabályokat, továbbá, hogy a felnövekvő generáció felelősséget érezzen falujáért, 
lehetőség szerint minél többen csatlakozzanak majd fiatal felnőttként a 
Polgárőrséghez. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Minden tanévben:  
Az általános iskolában tanév elején bűnmegelőzési előadások tartása minden 
osztályban. 
II. félévben: közlekedésbiztonsági előadás az általános iskolában, ezt követően a 
tavasz folyamán közlekedésbiztonsági akadályverseny 

Résztvevők és 
felelős 

általános iskolás korosztály, Balatonszabadi Polgárőr Egyesület tagjai, felelős: az 
általános iskola részéről – osztályfőnökök, Polgárőrség részéről – Kiss Tamás 

Partnerek gyerekek, nevelők, lakosság, más települési civil szervezetek, önkéntesek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

 Bűnmegelőzési előadások: időpontegyeztetés alapján megszervezve, minden év 
október 31-ig. 
Közlekedésbiztonsági előadás és akadályverseny minden év június 20-ig. 

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

Az előadásokon résztvevő gyermekek létszámát a Kincskereső Általános Iskola 
dokumentálja, a közlekedésbiztonsági versenyekről fotók és beszámolók 
készülnek. Fenntarthatóság a Polgárőr egyesület és a Kincskereső Általános Iskola 
hosszútávú együttműködésén alapul. 

Kockázatok, és 
csökkentésük eszközei 

kevés polgárőr önkéntes 

Szükséges erőforrások humán erőforrás 
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Intézkedés címe: Bábszínház (óvodai) 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A vidéken élő, hátrányos helyzetű gyermekek és családok ritkán vagy soha nem 
jutnak el kulturális programokra. A hátrányos helyzetű családokban élő 
kisgyermekeknek egy vidéki faluban az az egyetlen lehetősége színházi – 
bábszínházi előadást élvezni, ha azt valaki lehetővé teszi számára (kifizeti az 
utazást, a belépőjegyet, és segít eljutni az előadás helyszínére). 

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

A Bábszínház program általános célja: felébreszteni az igényt az óvodás korú 
gyermekekben a kultúrára, és megajándékozni az élménnyel a hátrányos 
családban élő kisgyermekeket is. Rövid távú cél: maga az élmény, az előadás 
megtekintése. Középtávú cél: kialakítani a gyermekben a kultúra iránti vágyat, az 
igényt rá. Hosszú távú cél: visszatérő programmá váljon a Bábszínház, később 
pedig a különböző kulturális események a családok életében. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Bábszínházi előadás megszervezése (előadó meghívása, szerződéskötés, helyszín 
biztosítása – lehetőség szerint helyben, a Művelődési Házban, gyermekek 
eljuttatása / átkísérése az óvodából az előadásra). 

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők: óvodás korosztályú kisgyermekek, nevelőik, az Alapítvány részéről 
segítők – kísérők, a Művelődési Ház dolgozói. Felelős: Szobonya Attiláné az 
Alapítvány titkára 

Partnerek 
Balatonszabadi Kincskereső ÁMK Aranyalma Óvodája és Petőfi Sándor Művelődési 
Háza 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Egy nevelési év során 3 alkalommal – időpont egyeztetés alapján megszervezve. 
február 06; május 25; december 17; 

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

A programot az Aranyalma Óvoda faliújságjain kiplakátolva hirdetik meg, magáról 
az előadásról fényképek készülnek. 
A Bábszínház projekt fenntarthatósága a Korszerű Óvodáért Balatonszabadiban 
Alapítvány és a Petőfi Sándor Művelődési Ház hosszú távú együttműködésén 
alapul, ez biztosítja a fenntarthatóságot, valamint a különböző Bábszínházakkal, 
előadókkal fennálló jó kapcsolat. 

Kockázatok, és 
csökkentésük eszközei 

A Művelődési Ház sok szervezetnek és eseménynek ad otthont, előfordulhat, hogy 
nem tud helyet biztosítani egy megadott időpontban a Bábszínház programnak. Ez 
előretekintő szervezéssel, egyeztetéssel megelőzhető. Mai világunkban kérdés az 
is, mennyire stabil egy vállalkozásban működő Bábszínház, és ha feloszlik vagy 
megszűnik, mennyiért és hol találunk megfelelő színvonalút. 

Szükséges erőforrások 
A Bábszínház program pénzigényes: az előadókat, a belépőjegyeket az Alapítvány 
által gyűjtött adó 1 %-ából, továbbá az éves báli bevételből finanszírozzuk.  
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Intézkedés címe: Bábszínház, színházi előadás, zenés darab (Művelődési Ház) 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A vidéken élő, hátrányos helyzetű gyermekek és családok ritkán vagy soha nem 
jutnak el kulturális programokra. A hátrányos helyzetű családokban élő 
kisgyermekeknek egy vidéki faluban az az egyetlen lehetősége színházi – 
bábszínházi előadást élvezni, ha azt valaki lehetővé teszi számára (kifizeti az 
utazást, a belépőjegyet, és segít eljutni az előadás helyszínére). 

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

program általános célja: felébreszteni az igényt gyermekekben a kultúrára, és 
megajándékozni az élménnyel a hátrányos családban élő kisgyermekeket is, a 
lakosság kulturális igényeinek a kielégítése. Rövid távú cél: maga az élmény, az 
előadás megtekintése. Középtávú cél: kialakítani a gyermekben a kultúra iránti 
vágyat, az igényt rá, a felnőttben szinten tartani. Hosszú távú cél: visszatérő 
programmá váljon a családok életében. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

szervezés (előadó meghívása, szerződéskötés, helyszín biztosítása a Művelődési 
Házban, hirdetés). 

Résztvevők és 
felelős 

óvodás és iskolás gyermekek, nevelőik, szüleik, lakosság 

Partnerek Aranyalma Óvoda, Kincskereső Általános Iskola és a Művelődési Ház 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

 időpontegyeztetés alapján megszervezve, évente legalább 2 alkalommal 

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

A programokat plakátolva hirdetik meg, az előadásról fényképek készülnek. 
Az intézmények és a Művelődési Ház hosszú távú együttműködésén alapul, ez 
biztosítja a fenntarthatóságot, valamint a különböző színházakkal, előadókkal 
fennálló jó kapcsolat. 

Kockázatok, és 
csökkentésük eszközei 

kevés részvételi szám 

Szükséges erőforrások saját és idegen források 
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Intézkedés címe: Udvar korszerűsítés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az óvoda udvara fokozatosan romló állapotú, folyamatos karbantartást igényel. 
Néhány éven belül teljes felújításra szorul. Ugyanakkor egyre több a nehezen 
kezelhető, integrálásra szoruló, problémás gyermek, miattuk is különösen fontos a 
balesetmentes, jól áttekinthető, jól használható óvodaudvar. 

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

Általános cél: a gyermekek nagy-mozgását fejlesztő, biztonságos, balesetmentes, 
élményeket nyújtó udvar megvalósítása. 
Rövid távú cél: egy ilyen udvar létrehozása. 
Középtávú cél: ennek az udvarnak a fenntartása, karbantartása, fejlesztése. 
Hosszútávú cél: évek során egészségesebb, a mozgást kedvelő, élvező gyermekek 
továbbadása az általános iskolába.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Első körben pályázatfigyelés, majd pályázat írás, támogatók, együttműködő 
partnerek felkutatása. 

Résztvevők és 
felelős 

Korszerű Óvodáért Balatonszabadiban Alapítvány, felelős: Szobonya Attiláné, az 
Alapítvány titkára, Balatonszabadi Kincskereső ÁMK felelős: Pintér Anett 
intézményvezető, Önkormányzat, felelős: a polgármester, helyi vállalkozók 

Partnerek 
Korszerű Óvodáért Balatonszabadiban Alapítvány, Aranyalma Óvoda, 
Önkormányzat, felelős: a polgármester, helyi vállalkozók 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

3-5 éven belül tervezett projekt 

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

A projekt a várható pályázati dokumentáció alapján követhető, számlákkal 
elszámolt beruházás. 
Fenntarthatósága: az óvoda költségvetésébe be kell tervezni a folyamatos 
karbantartást a későbbi évek során. Ezzel biztosítva a fenntarthatóságot. A 
karbantartáshoz szükséges az Alapítvány, az Óvoda, az Önkormányzat és a helyi 
vállalkozók közötti jó együttműködés. 

Kockázatok, és 
csökkentésük eszközei 

A projekt pénzforrást igényel, ez nagyban függ attól, lesz-e olyan pályázati kiírás, 
amely ezt célozza, és ha igen, nyertes lesz-e az óvodaudvar felújítására megírandó 
pályázat. A folyamatos pályázatfigyelés nagyban segíti a sikerességet. Mind a 
megvalósítás során, mind pedig hosszú távon anyagilag is segíthet a helyi 
vállalkozókkal és az önkormányzattal való jó kapcsolat. 

Szükséges erőforrások 
Anyagi erőforrást kell találni a projekthez. A kivitelezés során körültekintően kell 
kivitelezőt választani, ezzel sok gond megoldható. 
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Intézkedés címe: Kutyaterápiás foglalkozások 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

 A Beilleszkedési és magatartási zavarral küzdő gyermekeknek lehetőséget 
biztosítunk - állatok segítségével- az érzelmi nevelés gazdagítására, közösségi 
magatartásuk megalapozására.  

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

Általános cél: A gyerekek jó tulajdonságainak kibontakoztatása, megerősítése.  
Rövidtávú cél: Az élmény megélése a kisgyermekek számára, egyben ismeret az 
állatokról, az állatok világáról. 
Középtávú cél: A program rendszerességét biztosítani, évente 4 alkalommal, 
annak érdekében, hogy minél több kisgyermek vehessen részt benne. 
Hosszútávú cél: Olyan viselkedési formák, jó szokások kialakítása, melyek 
későbbiekben alapszükségletként funkcionálnak. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- Minden nevelési évben 4 alkalommal Kutyaterápiás foglalkozás szervezése 
a gyermekek számára.  

- November; január; március; május hónapokban 

Résztvevők és 
felelős 

Óvodás gyermekek, nevelőik, az Alapítvány részéről résztvevők-kísérők.  
Felelős: Szobonya Attiláné az Alapítvány titkára 

Partnerek 
Balatonszabadi Kincskereső ÁMK Aranyalma Óvodája, Csigabiga Mozgás és 
Képességfejlesztő Alapítvány Budapest; Kincskereső ÁMK Petőfi Sándor 
Művelődési Háza; 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Az előzőekben megadott időpont: hónapok első hete. 

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

A programon résztvevők névsorban rögzítettek, és sok fénykép is készül.  
A fenntarthatóság bevételfüggő, ez meghatározza mind a rövid, mind a hosszú 
távú fenntarthatóságot. 

Kockázatok, és 
csökkentésük eszközei 

A terápia anyagi hátterét (foglalkozás – 10.000.- Ft/ alkalom, + benzin költség – 
NAV üzemanyagár.) meg kell teremteni, a rövidtávú célra pályázat, a 
továbbiakban szponzorok felkutatása, ill. újabb pályázatok. 

Szükséges erőforrások 
Az önkormányzat által civil szervezetek számára kiírt pályázat; ill. egyéb pályázat, 
adó 1 %-ból kapott összeg. 
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Intézkedés címe: Balatonszabadi Kincskereső Oktatási Alapítvány támogatási tevékenysége 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az iskolai oktatás támogatása: pályázatok, versenyek nevezési díjainak, és az 
útiköltségeknek biztosítása, jutalmak, oklevelek, díjazások, osztályprogramok, 
nyári táborozás támogatása. 

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

Az alapítvány célja: Balatonszabadiban az oktatás-nevelés támogatása; olyan 
eszközök, felszerelések beszerzése, melyek a tehetséggondozást, a hátrányos 
helyzetűek felzárkóztatását és a képességfejlesztést szolgálják. 
Rövidtávú cél: az évfolyamokra jellemző, minden évben megrendezésre kerülő 
programok támogatása (egészségnapok, tanulmányi kirándulások, tanulmányi 
versenyek, témahetek, ökoprogramok, ökotáborok…) 
Középtávú cél: a rendszeresség biztosítása, négy évre tervezve a négy alsós és 
négy felsős évfolyam programjaihoz igazodva. Például: négyévente iskolánk felső 
tagozatosait Ópusztaszer megismeréséhez, az alsósok cirkuszlátogatásához 
belépőjegy-támogatást nyújtunk. Évente a nyári ökotábort támogatjuk, valamint 
teljes költségtérítést adunk egy tanulónak, rászorultsági alapon, akit a tantestület 
megszavaz. 
Hosszútávú cél: minden tanuló nyolc év alatt megkapjon minden eszközt és 
élményt, hogy általános iskolai tanulmányait a lehető legjobban elvégezhesse. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

- Minden tanévben az iskola Éves Munkatervét áttekintve az alapítvány 
éves költségvetését figyelembe véve tervezésre kerül a támogatási 
rendszer. 

- a minden évben megrendezésre kerülő ökotábor programjainak 
támogatása, tanuló támogatása 

- Minden negyedik tanévben az egész iskola tanulmányi kirándulásának 
támogatása (minden tanulót egységesen és még a hátrányos helyzet 
figyelembe vételével) 

- szükség esetén eszközbeszerzés, eszközkarbantartás kötségeinek 
biztosítása 

Résztvevők és 
felelős 

Az alapítvány kuratóriuma, az iskola tantestületével együttműködve. Felelős: 
Szabó Zsuzsanna  

Partnerek Szülők, az iskola tantestülete, társult egyesületek, szervezetek. 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Havi programok szerint. 

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

Dokumentáció: Az iskolai és alapítványi éves beszámolók, programbeszámolók, 
versenyeredmények (megyei, területi, országos szinten) a Szabadi Szóban, az 
iskolai honlapon és facebook oldalon megjelent beszámolók. 
Az eredményesség ezekből a forrásokból kiolvashatók. 
Igyekszünk minden évben biztosítani ugyanezeket a támogatásokat tanulóink 
részére, de az anyagi források biztosításához kevés pályázat jelenik meg 
mostanában (öt éve még kétszer ennyi volt). 

Kockázatok, és 
csökkentésük 
eszközei 

Az alapítvány főleg a szja 1%, valamint a pályázatok által elnyert pénzből 
gazdálkodhat. Mindent igyekszünk megtenni, hogy minél sikeresebbek lehessünk.  
(Nyugdíjas, készpénz-befizetéses támogatóink is vannak.)  

Szükséges 
erőforrások 

Aktív pedagógusok, szülők. Pénz. 
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Intézkedés címe: Egészségnap az iskolában (iskolai) 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az egészségünk a legfontosabb kincsünk. Nem mindegy, hogy meddig és milyen 
egészségi állapotban éljük meg a felnőtt kort. 
Ennek érdekében hosszú évek óta rendhagyó tanítási napokat tartunk e 
témakörben. 
Az egészségnapok megtartásának ötlete már több mint 10 éve kezdődött. 2012-
2015 között a TÁMOP-3.1.4. pályázat keretében biztosítottuk rá az erőforrást. 
De addig és azóta is folyamatosan kiemelt célunk, hogy a mozgás, a sport, mint 
mindennapos tevékenység beépüljön a gyermekek életébe, örömteli élményt 
nyújtson. Rávilágítunk arra, hogy az egészség érték, ezért egészségünkért, a 
betegségek elkerüléséért többek között sportolnunk, mozognunk kell. 
Az egészséges táplálkozás, az egészséges élelmiszerek, és a vízfogyasztás 
fontosságára is szeretnénk felhívni a figyelmet. 
Előadás keretében mutatjuk be az élelmiszerpazarlást, mint negatív minta. 
A védőnő, a fogorvosi asszisztens előadásában az egészségmegőrzés 
fontosságával ismerkedhetnek a tanulók. 
A Balaton nyáron veszélyeket is rejt. Ezekről beszélnek a vízirendőrök egy 
interaktív előadás keretében. 
„Fűben-fában orvosság” szól a mondás. Ezek megismertetését fontosnak tartjuk. 
A kamaszkorban kezdődik, a megfelelő bőrápolás, hajápolás, főleg  a problémás 
bőrű kamaszok estében. Ehhez is szakembert hívunk. 
„Ép testben ép lélek.” A lelki egészség is legalább olyan fontos, minta testi 
egészség. 
 

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

Általános cél: egészségünk megőrzésének fontossága általánosságban  
Rövid távú cél: az egészségnapon az élmény, a tapasztalat, az ismeret megszerzése 
Középtávú cél: a program rendszerességét biztosítani, annak érdekében, hogy a 
programok elérjék a kitűzött célt 
Hosszútávú cél: az egészséges életmód iránti igény elültetése a felnövekvő 
generáció fejében, lelkében 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

A projektteamek ötletbörzét tartanak a kollégák, szülők, gyermekek körében. 
Felveszik a kapcsolatot az érintett előadókkal, kollégákkal, szülőkkel, 
intézményekkel, partnerekkel. Összeállítják a nap programját, a tagozatok 
egyeztetnek helyszínt, erőforrást, hogy ne legyen ütközés. Megszervezik az 
esetleges utaztatást. Minden kolléga kap feladatot (videózás, fotózás, 
előadástartás, kísérés, felügyelet, vendégek fogadása, kínálása, jelenléti ívek 
aláíratása. A program végén jön a kiértékelés archiválás. 

Résztvevők és 
felelős 

Iskolás gyermekek 1-8. évfolyamig, pedagógusok, pedagógiai asszisztensek, külsős 
előadók, volt tanítványaink, szülők 
 
Felelős: alsó és felső tagozaton projekt team 

Partnerek 

Balatonszabadi Kincskereső Általános Iskola, Kincskereső ÁMK Aranyalma Óvodája 
és Konyhája, Kincskereső ÁMK Petőfi Sándor Művelődési Háza, Balatonszabadi 
Kincskereső Oktatási Alapítvány, Civil szervezetek, Önkormányzat, Volt 
tanítványok, Szülők, Egészségügyben dolgozó szakemberek, Rendőrség, 
Vízirendészet, Polgárőrség, DRV Zrt., Sióeckes Kft… 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Minden tanévben ősszel és tavasszal 1-1 egészségnap megtartása az iskolás 
gyermekek számára, az adott félévben egyeztetett időpontban. 
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Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Tanulóink visszajelzései alapján nagyon sikeresek, jó hangulatban telnek el ezek a 
napok. Élménydús, változatos és érdekes programjaink, felejthetetlen élményt 
hagynak mindenkiben. Programjaink legtöbbször a gyakorlati életre 
támaszkodnak. Az interaktív órákon a tanulók maguk is részt vehetnek a 
tevékenységekben. 
A programban résztvevő tanulók jelenléti ívet írnak alá, és számos fénykép is 
készül, amely megjelenik az iskola honlapján, a papíralapú krónikakönyvben és a 
helyi sajtóban is. Ezeken a napokon készült élményrajzok, kézműves munkák 
kiállításra kerülnek az iskola aulájában. Fogalmazások is készülnek. 
A mind a rövid, mind a hosszú távú fenntarthatóságot a kimeríthetetlen ötletek 
biztosítják. A programok ismétlődhetnek kétévenként, négyévenként. Más az 
alsós és más a felsős gyermekek érdeklődése, a téma iránti érdeklődés mélysége 
és játékosság foka. A „Rákóczi-kör futás” elmaradhatatlan eleme a tavaszi és őszi 
egészségnapoknak. 

Kockázatok, és 
csökkentésük eszközei 

Rossz idő esetén a kinti program helyszínének átszervezése, programváltoztatás. A 
művelődési házban, mint partnerintézményben lesz-e hely a programjainknak. 
Mert ütközhetnek a programok a két intézmény között. Ha Tankerület pl. 
forráshiány miatt nem finanszírozza a programot, akkor költségtakarékos 
megoldást kell választanunk. 
Folyamatos pályázatfigyelés az esetleges pénzforrásra vagy programra.  

Szükséges erőforrások 

A humánerőforrás fontos. Mindig meg kell találnunk a megfelelő és hiteles 
szakembert a témákhoz, ez lehet kollégánk, vagy külsős előadó.  Az esetleges 
pénzforrást a Siófoki Tankerületi Központtól igényelt költségvetésből költhetjük. 
Az alapítványtól is számíthatunk támogatásra.  
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Intézkedés címe: Egészségnap az iskolában – egészséges életre nevelés (egyesületi) 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A gyermekek igen fogékonyak az új információkra, és tudvalevő, hogy minden 
prevenció esetében fontos a minél fiatalabb korban történő találkozás a 
problémával, és annak megoldási lehetőségeivel. Mai világunkban fokozott 
probléma az elhízás, az egészségtelen étkezés, a túlzott cukorfogyasztás. 
Általános tapasztalat, hogy az emberek kevés információval rendelkeznek erről. 

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

Élve a gyermekek nyitottságával, érdeklődésével, körükben ismeretterjesztő kis 
foglalkozásokat szükséges tartani megelőzés és felvilágosítás céllal. Fontos az 
ismeretek átadása számukra érthető módon. 
Rövid távú cél: egyesületünk részvétele a Kincskereső Általános Iskola 
Egészségnapján. Középtávú cél: az ismeret és a tudás megjelenése az általános 
iskolás korosztály körében. Hosszútávú cél: egészségesebb felnövekvő generáció a 
faluban. Kialakítani az igényt az egészségesebb életmódra már gyermekkortól. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Minden tanévben részt venni az Egészségnapon az általános iskolában egészséges 
életre nevelés. 

Résztvevők és 
felelős 

Általános iskola részéről résztvevők: nevelők, tanárok. Felelős: az intézmény 
igazgatója. Az egyesület részéről résztvevők: az egyesület tagjai, önkéntesek, 
felelős: Mészárosné Horváth Rózsa elnök. 

Partnerek 
Az általános iskolás gyermekek, nevelőik, tanáraik, a Magyar Cukorbetegek 
Balatonszabadi Egyesület tagjai, szűrésekhez önkéntesek. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Minden tanévben az iskola által kijelölt Egészségnapon október 31-ig, illetve 
június 20-ig. 

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

Az Egészségnapon résztvevőkről névsort vezetnek. A szűrések eredményét a 
gyerekek megkapják, amit hazavisznek megmutatni szüleiknek. A vércukor 
vizsgálathoz felhasznált tesztcsíkok és ujjszúrók mennyiségéről az egyesület 
nyilvántartást vezet. A program fenntarthatósága a Magyar Cukorbetegek 
Balatonszabadi Egyesülete és a Kincskereső Általános Iskola hosszú távú 
együttműködésén alapul. 

Kockázatok, és 
csökkentésük eszközei 

Nehézséget jelenthet a Cukorbetegek Egyesületén belül a program megtartására 
és levezénylésére is alkalmas több személyt megtalálni és bevonni, mivel jelenleg 
az elnök személyén nyugszik az Egészségnap. Szükséges megtalálni az utánpótlást. 

Szükséges erőforrások 

A vércukorvizsgálathoz szükséges tesztcsíkok és ujjszúrók beszerzésére az anyagi 
forrást elő kell teremteni, ha van rá lehetőség, akkor pályázni is érdemes. A 
program napján a segítők és az ismeretterjesztő foglalkozások humán erőforrást 
igényelnek. Ehhez több önkéntesre van szükség, bár a program így is fut. 
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Intézkedés címe: Középiskolai előadássorozat 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A gyermekek igen fogékonyak az új információkra, és tudvalevő, hogy minden 
prevenció esetében fontos a minél fiatalabb korban történő találkozás a 
problémával, és annak megoldási lehetőségeivel. Mai világunkban fokozott 
probléma az elhízás, az egészségtelen étkezés, a túlzott cukorfogyasztás. 
Általános tapasztalat, hogy az emberek kevés információval rendelkeznek erről. 

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

Élve a fiatalok nyitottságával, érdeklődésével, körükben ismeretterjesztő 
foglalkozásokat szükséges tartani megelőzés és felvilágosítás céllal. Fontos az 
ismeretek átadása számukra. 
Rövid távú cél: egyesületünk részvétele a középiskolai intézményekben tartandó 
előadássorozaton. Középtávú cél: az ismeret és a tudás megjelenése a 
középiskolás korosztály körében. Hosszútávú cél: egészségesebb felnövekvő 
generáció. Kialakítani az igényt az egészségesebb életmódra már gyermekkortól. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

2018/2019. tanévben részt venni Siófok középiskoláiban az egészséges életre 
nevelés keretében tartandó előadássorozaton. Mivel balatonszabadi tanulók is 
járnak a siófoki középiskolákba, így a településen élők is elérhetőek. 

Résztvevők és 
felelős 

Középiskola részéről résztvevők: nevelők, tanárok. Felelős: az intézmény 
igazgatója. Az egyesület részéről résztvevők: az egyesület tagjai, önkéntesek, 
felelős: Mészárosné Horváth Rózsa elnök. 

Partnerek 
Baross Gábor Szakgimnázium és Szakközépiskola, Krúdy Gyula Szakgimnázium és 
Szakközépiskola, Perczel Mór Gimnázium tanulói, nevelőik, tanáraik, a Magyar 
Cukorbetegek Balatonszabadi Egyesület tagjai, szűrésekhez önkéntesek. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2018/2019. tanévben az iskola által kijelölt napon 2018. december 31-ig. 

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

Az előadásokon résztvevőkről névsort vezetnek. A szűrések eredményét a fiatalok 
megkapják, amit hazavisznek megmutatni szüleiknek. A vércukor vizsgálathoz 
felhasznált tesztcsíkok és ujjszúrók mennyiségéről az egyesület nyilvántartást 
vezet. A program fenntarthatósága a Magyar Cukorbetegek Balatonszabadi 
Egyesülete és a középiskolák együttműködésén alapul, valamint a pályázati 
rendszertől függ. 

Kockázatok, és 
csökkentésük eszközei 

Nehézséget jelenthet a Cukorbetegek Egyesületén belül a program megtartására 
és levezénylésére is alkalmas több személyt megtalálni és bevonni, mivel ez 
jelenleg az elnök személyén nyugszik. Szükséges megtalálni az utánpótlást. 

Szükséges erőforrások 

A vércukorvizsgálathoz szükséges tesztcsíkok és ujjszúrók beszerzésére az anyagi 
forrást elő kell teremteni, ha van rá lehetőség, akkor pályázni is érdemes. A 
program napján a segítők és az ismeretterjesztő foglalkozások humán erőforrást 
igényelnek. Ehhez több önkéntesre van szükség. 
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Intézkedés címe: Gyermeknap, Falunap 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A vidéken élő, hátrányos helyzetű gyermekek és családok ritkán vagy soha nem 
jutnak el kulturális programokra. A hátrányos helyzetű családokban élő 
kisgyermekeknek és családjának kulturális és szórakoztató programokon való 
részvétel megterhelő 

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

A program általános célja: kikapcsolódás, szórakozás, közösségi élmény szerzés 
Rövid távú cél: maga az élmény, az előadás megtekintése. Középtávú cél: 
kialakítani a gyermekben a kultúra iránti vágyat, az igényt rá, a felnőttben szinten 
tartani. Hosszú távú cél: visszatérő programmá váljon a családok életében, 
közösség összetartó – megtartó ereje növekedjen. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

szervezés (előadó meghívása, szerződéskötés, helyszín biztosítása a Művelődési 
Házban, hirdetés). 

Résztvevők és 
felelős 

óvodás és iskolás gyermekek, nevelőik, szüleik, lakosság 

Partnerek 
Aranyalma Óvoda, Kincskereső Általános Iskola, Önkormányzat és a Művelődési 
Ház 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Gyermeknap: szervezés megkezdése minden év februártól, rendezvény 
megtartása minden év utolsó szombatja.  
Falunap: szervezés megkezdése minden év márciustól, rendezvény megtartása 
minden év szeptember első szombatja. 

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

A programokat plakátolva hirdetik meg, az előadásról fényképek készülnek. 
Az intézmények és a Művelődési Ház hosszú távú együttműködésén alapul, ez 
biztosítja a fenntarthatóságot, valamint a különböző színházakkal, előadókkal, 
más szolgáltatókkal fennálló jó kapcsolat. 

Kockázatok, és 
csökkentésük eszközei 

kevés résztvevő szám, önkéntes segítők hiánya 

Szükséges erőforrások saját és idegen források, pályázatokból, valamint humán erőforrás biztosítása 
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Intézkedés címe: Anyatejes Nap    

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az újszülöttek és a felnövekvő generáció szempontjából rendkívül fontos az 
anyatejes táplálás. A jelenlegi divat-trend, a fiatal nők saját testéről alkotott 
énképe, és annak megítélése nem kedvez a szoptatásnak.  

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Az Anyatejes Nap lehetőséget kínál arra, hogy a kismamák olyan körben 
találkozhassanak egymással, ahol érték az anyatejes táplálás, ahol megerősítést, 
bátorítást, önbizalmat kaphatnak. Középtávú cél az egészségesebb csecsemő-és 
kisgyermekkor alapjainak megteremtése. Hosszú távú cél az utánunk jövő 
generáció egészsége, anya és gyermeke szorosabb kapcsolata, ezáltal a családi 
kötődések szorosabbra fűzése. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Anyatejes Nap megszervezése: kapcsolatfelvétel a kismamákkal, tájékoztató 
előadás szervezése, a találkozó megszervezése – ehhez a gyermekorvos, az ÁMK 
Művelődési Ház, az Önkormányzat és civil szervezetek, segítők felkérése, 
támogatási lehetőségek felkutatása 

Résztvevők és 
felelős 

Kismamák, gyermekorvos, szomszédos települések védőnői; Felelős: Varga Tünde 
védőnő 

Partnerek Önkormányzat, ÁMK Művelődési Ház, civil szervezetek, kistérségi vezető védőnő  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Évi egy alkalommal, minden év augusztus 1-31-ig terjedő időszakban.  
2018.augusztus 1-31. 
2019.augusztus 1-31. 
2020.augusztus 1-31. 
2021.augusztus 1-31. 
2022.augusztus 1-31. 

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

Rövidtávon: Névsor lista alapján pontosan nyomon követhető a résztvevők 
száma, meghívóval, fotókkal dokumentálható az esemény. 
Középtávon: az évek során összegyűjtött dokumentációval nyomon követhető a 
programba bevont személyek száma és a civil szervezetek köre. 
Hosszútávon: A korábbi években kismamaként részt vettek a későbbiekben 
segítőként vagy támogatóként, példaként megmutatkozhatnak a későbbi 
programokon. Ezzel a kisgyermekes közösségeken belüli kapcsolatok erősödnek. 

Kockázatok, és 
csökkentésük eszközei 

Támogatók megtalálása nehézséget okozhat. 
Be kell vonni az Önkormányzatot, és a civil szervezeteket, ahol megjelennek a 
kisgyermekes családok. 

Szükséges erőforrások Elsősorban humán erőforrás szükséges – civil segítők bevonása. 
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Intézkedés címe: Baba-Mama klub 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Kevés a közvetlen, baráti kapcsolat a családok között.  

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

Cél a kapcsolatok kialakulásának segítése az anyukák körében. Információ,- 
tapasztalat csere.  A szülés után megváltozott lelkiállapot javítása, egymás 
átsegítése a problémákon. Alkalmanként szakemberek felkérése, igény szerinti 
előadásra( pl. csecsemő újraélesztés, teendők  égési sérülés, háztartási balesetek 
esetén…)  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Csoportos foglalkozások, kötetlen beszélgetések.  

Résztvevők és 
felelős 

Résztvevők a gyermekes családok, várandósok, önkéntes alapon. Felelős: Varga 
Tünde védőnő, Bálint Adrienn családsegítő.  

Partnerek 
ÁMK művelődési Ház, esetlegesen civil szervezetek bevonása. Felkérésre előadók 
( gyermek orvosok, mentő ápolók, pszichológus)  

Határidő(k) 
pontokba szedve 

A klub jelenleg működik,önszerveződő formában indult el,  heti egy alkalommal 
találkoznak az érintettek.  

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

Rövidtávon: A találkozások minél szélesebb körben történő propagálása, új tagok 
behívása.  
Középtávon: A körülmények javítása, új gyermekjátékok, tárolók beszerzése 
Hosszútávon egy összetartó , egymásra kölcsönösen támaszkodó közösség 
kialakítása.  

Kockázatok, és 
csökkentésük 
eszközei 

Elsősorban a tárgyi feltételek bővítése szükséges. A felkért előadók esetlegesen 
felmerülő költségei-önkormányzat bevonása.  

Szükséges 
erőforrások 

Pályázati lehetőségek felkutatása szükséges, a tárgyi feltételek bővítéséhez. A 
családsegítő, a hozzá beérkező adományokat, elsősorban játékokat közvetíti a 
baba-mama klub számára.  
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Intézkedés címe: Kiscsoportos egészségvédelmi foglalkozás - szűrések 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A mai rohanó világban az emberek egyre kevesebbet törődnek egészségükkel. Az 
esetleges problémák korai jeleit nem veszik észre, vagy elsiklanak felette.  

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

Fel kell hívni az emberek figyelmét a prevenció jelentőségére, saját testük, 
szervezetük működésének megismerésére. Ki kell alakítani egy egészségvédő 
attitűdöt, és elérni azt, hogy részt vegyenek szűréseken is. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Szervezett egészségi állapot szűrőprogramok szervezése, tanácsadással, 
előadással egybekötve (vérnyomásmérés, vércukor mérés, testzsír szint 
meghatározása…)  

Résztvevők és 
felelős 

A falu lakossága, önkéntes alapon. Felelősök: Bálint Adrienn családsegítő, Varga 
Tünde védőnő 

Partnerek Civil szervezetek, ÁMK Művelődési Ház, Cukorbetegek Egyesülete 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Évi 2 alkalommal, kora tavasszal és késő ősszel.  
Első alkalom: 2018.október 11. 17:00  
2019. március. 1-31. 
2019. október 1-31 
2020. március 1-31. 
2020.október 1-31 
2021.március 1-31 
2021.október 1-31 
2022.március 1-31 
2022.október 1-31 
2019-től indulóan kétévente február 28-ig a 45-65 év közötti nők számára 
ingyenes mammográfiai vizsgálat biztosítása a kaposvári Kaposi Mór Kórházzal 
együttműködésben, az önkormányzat támogatásával.  

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

Rövidtávon: A jelenléti ív kitöltésével, a helyszínen készített fotók csatolásával 
dokumentálható a résztvevők száma, az aktuális esemény sikeressége. 
Középtávon: egészségtudatosság kialakulása, igény a szűrővizsgálatokra 
Hosszútávon: szűrővizsgálatok szervezésével fenntartható és természetessé válik 
az igény az egészséggel való törődésre. 

Kockázatok, és 
csökkentésük eszközei 

Nehézséget jelenthet az emberek motiválatlansága, érdektelensége. Be kell vonni 
a felvilágosításba a helyi egészségügyi szakembereket.  

Szükséges erőforrások 
Elsősorban humán erőforrás szükséges (háziorvos, gyermekorvos, civil 
szervezetek). A szűrésekhez szükséges eszközök beszerzése, pályázatok útján.  
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Intézkedés címe: Édes élet idős korban 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az idős emberek mind étkezés, mind pedig életvitel szempontjából megrögzött 
szokások rabjai, nagyon nehezen változtatnak maguk körül bármin is. Idős korban 
jellemző a mozgáshiány, hiszen nehéz és fájdalmas minden mozgássor, ebből 
viszont egyenesen következik a rossz vérkeringés. Jellemző még az ismerethiány. 
Idős korban befelé fordulóak, kevésbé érdeklődőek az emberek, így új 
ismeretekre sem igazán nyitottak.  

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

A fent írtak miatt kiemelten oda kell figyelni az idősebb korosztályra, számukra jól 
és könnyen feldolgozható információval kell ellátni őket. 
A Cukorbetegek Egyesületének célja rövid távon: rátalálni a potenciális 
érintettekre. Egyetlen ember is számít. Középtávú cél: Ismeretterjesztéssel és jó 
példák bemutatásával rávezetni az idős korosztályt az egészségesebb életmódra. 
Ebben a Művelődési Házzal és az Idősek Klubjával szorosan együttműködünk. 
Hosszú távú cél: ismeretterjesztéssel csökkenteni a lakosság körében az idős 
korban kialakuló cukorbetegség kockázatát. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Igény szerint folyamatos tájékoztatás, napi szintű kapcsolattartás. 

Résztvevők és 
felelős 

Részt vevők: az érintett idős korú lakosság, a Cukorbetegek Egyesületének tagjai 
és támogatói, egészségügyi szakemberek, a Művelődési Ház. Felelős: Mészárosné 
Horváth Rózsa  

Partnerek 
dr. Koch Béla háziorvos, Pálinkóné dr. Quinten Mária gyógyszertár tulajdonos és 
Hutter Éva a gyógyszertár dolgozója, Dobos Zsófia dietetikus, dr. Vida Beáta 
szemész, Szőke Ildikó a Petőfi Sándor Művelődési Ház vezetője és dolgozói  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Igény szerint folyamatos tájékoztatás, napi szintű kapcsolattartás a látókörbe 
került idős emberekkel és családjukkal. 
Évente 2 alkalommal előadás tartása az Idősek Klubjában, vagy a Művelődési 
Házban, 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023. június 31-ig és november 31-ig. 

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

A szakemberek látókörébe kerülő idős személyeknek minden esetben javasolják, 
hogy vegyék fel a kapcsolatot Egyesületünkkel., továbbá tagjaink is bevonják 
azokat a programokba, akik a személyes ismeretségi körükből kerülnek ki. A 
programok, előadások, illetve tagfelvétel során mindig dokumentáljuk a 
résztvevőket. Az előadásokról a Művelődési Ház archiválja. A fenntarthatóság 
nagyban múlik a településen aktív civil szervezetek együttműködésén, továbbá a 
Cukorbetegek Egyesülete és a Művelődési Ház, valamint a szakemberek, 
szakorvosok hosszú távú együttműködésén is. 

Kockázatok, és 
csökkentésük eszközei 

Nehézséget jelenthet a személyes foglalkozás, információval ellátás esetén az, 
hogy néhány személyre hárul az ezzel kapcsolatos összes teher. Önkéntesek és a 
tagok aktívabb bevonása szükséges a jövőben. 

Szükséges erőforrások 
A programok, illetve maga a tevékenység anyagi erőforrást nem igényel, humán 
erőkről gondoskodni kell. 
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Intézkedés címe: Hagyományőrzés és teremtés. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Korunk legnagyobb problémája az elszigetelődés, amely egyaránt érinti a 
kisgyermekes nőket, a különböző korosztályú gyerekeket, az időseket, és egyre 
mélyül a szakadék a mélyszegénységben élők és a társadalom többi része között. 
A társadalom különböző rétegei különböző életviteli problémákkal indokolva 
marad távol a közösségi rendezvényektől. 

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

A Kossuth Művelődési Kör Egyesület egyik fő célja a hagyományőrzést. A 
betervezett programok erősítik a falusi élethez kötődést, a szokások összekötik a 
különböző körülmények között élőket. Különösen a nehéz helyzetben, hátrányos 
körülmények között élő családok számára fontos lehet részeseivé válni egy 
közösségnek, ahol nem tesznek különbséget a résztvevők között.  
Rövid távon cél: a programok ütemterv szerinti megvalósítása. Középtávon cél: a 
programokkal megérinteni a különböző korosztályú embereket, hogy 
bekapcsolódjanak a programok életben tartásába. Hosszú távú cél: Elérni, hogy a 
falu lakossága igényelje a hagyományok, szokások fenntartását (ezen keresztül 
keressék egymás társaságát, a közösséget), illetve legyenek új hagyományok. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Hagyományőrző programok: minden évben visszatérően, rendszeres és 
kiszámítható ritmusú programként, az egyesület éves programtervében kerülnek 
megtervezésre, elfogadásra, majd ennek szellemében megvalósításra. (farsangi 
fánksütés – idősebbek a gyerekeknek, Farsang mindegyik korosztálynak, nemzeti 
ünnepeink méltó megünneplése - kiemelten március 15-e fáklyás felvonulás a 
világ  első köztéri Kossuth-szobrához, májusfa állítás és kitáncolás, nyári családi 
sportnap, őszi szüreti felvonulás és bál, mikulás est, az ünnepekhez kötődő 
kézműves foglalkozások – húsvét, anyák napja, advent stb.) 

Résztvevők és 
felelős 

Kossuth Művelődési Kör Egyesület vezetősége, tagsága és minden érdeklődő. 
Felelős: Krisztin Róbert 

Partnerek 
A településen működő más civil szervezetek, a művelődési programokban 
kiemelten a Thália Művészetbarát Egyesület és a Balatonszabadi Népdalkör, 
hangsúlyozottan aktívan a Siómarosi falurész lakossága, és más érdeklődők. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Az éves programban szereplő időpontok betartásával, éves ritmusban, stabilan 
megszervezve. 

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

A Kossuth Művelődési Kör tagsága adatbázisban rögzített, a tagság létszáma 
követhető. Az Egyesületnek együttműködési megállapodása van az 
Önkormányzattal, valamint több civil szervezettel is, a programokhoz kötődően.  
Minden évben éves programterv alapján szervezik a közösségi eseményeket. A 
több generációs programoknak köszönhetően a fiatalok belenőnek az Egyesület 
életébe, utánpótlásként lépnek be a programokba. Ez biztosítja a 
fenntarthatóságot. Anyagi téren tagsági díj, pályázatok, és az épület időnkénti 
bérbeadásából származó bevétel biztosítja a fennmaradást. 

Kockázatok, és 
csökkentésük eszközei 

Kockázati tényezőként számolni kell a fiatalok leterheltségével. Ez éppúgy igaz az 
egész napos iskolába járó gyerekekre, mint a dolgozó fiatal felnőttekre. AZ 
idősebb korosztály nehezen mozdul ki otthonából. Mindkét problémát jó 
szervezéssel meg lehet oldani. Pályázati pénzforrás nem kiszámítható, és a 
megfelelő pályázatírás is odafigyelést igényel. Maga az épület karbantartása is 
szaktudást és sok munkát / ráfordítást igényel. 

Szükséges erőforrások 

Humán erőforrásként a programokon mindenképpen szükséges az önkéntes 
résztvevők segítsége, ugyanakkor az egyesület vezetőségének példamutatása, és 
eltökéltsége sem nélkülözhető. A kiszámítható, jól szervezett programok 
színvonalának fenntartásához kiszámíthatóbb pénzügyi gazdálkodás szükséges. 
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Intézkedés címe: Fittnesz park létrehozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az egészségmegőrzés, prevenció minden korosztály számára különösen fontos 
dolog. Gyermekeknek az egészséges életmód legyen a fejlődésük része, alakuljon 
ki bennük igény a sportolásra. A felnőttek, és különösen az idősek számára 
kedvezőbb az olyan sportolási lehetőség, amely nincs időkorláthoz kötve, 
bármikor elérhető. 

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

Az önkormányzat 
1. a felmerült igényeket felméri, együttműködő partnert keres a civil 

szervezetek részéről a megvalósításhoz és pályázáshoz, 
2. dönt a prioritásokról, helyet biztosít a fitnesz-park létrehozásához, 

       3. dönt a megvalósításról, majd évente dönt a karbantartás 
költségvonzatairól, 
       4. szakaszosan megvalósítja, majd évente gondoskodik a karbantartásról    
       (pályázatok, költségvetés és kivitelezési lehetőségek szempontjai alapján) 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

A 2018. évben meghatározott prioritásoknak megfelelően a fitnesz park igény 
felmérése, helyének kijelölése, együttműködő partner keresése, a források 
előteremtéséhez pályázatfigyelés és pályázatok. 
2018 évben Cukorbetegek Balatonszabadi Egyesülete pályázatának támogatása. 
2018. évben helyszín előkészítése, megvalósítás első üteme. 
2019. május 31-ig szabadtéri fitnesz park megvalósítása, átadása a lakosságnak. 
 

Résztvevők és 
felelős 

Balatonszabadi Község Önkormányzata, felelős: polgármester 
Magyar Cukorbetegek Balatonszabadi Egyesülete, felelős: Mészárosné Horváth 
Rózsa egyesületi elnök 

Partnerek Civil szervezetek önkéntes munkával, helyi vállalkozók kedvezményes díjakkal 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2018. május 30-ig felmérés, 2018. januártól folyamatos pályázás 
2018. október 31-ig a kijelölt terület előkészítése, terepmunkálatok  
2018. november 30-ig a szabadtéri fitnesz eszközök beszerzése 
2019. május 31-ig a szabadtéri fitnesz park átadása a lakosságnak, az egyesület 
részéről pályázat elszámolása 
Évente szükség szerinti ütemezéssel karbantartás 

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

Könyvelési adatok, számlák alapján nyomon követhető a tevékenység, és annak 
költségei. 
AZ önkéntes munkában részt vevő civil szervezetek jelenléti ívekkel, fotókkal 
dokumentálják a részvételt. 
Folyamatos karbantartással a fitnesz park részévé válhat a különböző 
korosztályok számra szervezett sportprogramoknak, a kerékpárúton érkezők is 
használhatják, a lakosság napi szinten beépítheti mindennapjaiba a mozgást.  

Kockázatok, és 
csökkentésük eszközei 

Amennyiben nem kerül kiírásra pályázat, más forrásokat kell találnia az 
önkormányzatnak. 

Szükséges erőforrások 

Pénzforrás előteremtése szükséges (pályázat + költségvetésből önerő biztosítása) 
Civil szervezetek (önkéntesek) szervezése / felügyelete, valamint megvalósítási 
munkálatok ellenőrzése / felügyelete szakember irányítását igényli. 
Lakosság tájékoztatása a helyben szokásos módon (Szabadi Szó, honlap) 



 

 102 

 
 

Intézkedés címe: Szüret - másképpen 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Balatonszabadi településről 5 fő fogyatékkal élő személyt látnak el naponta a 
Siófoki-Kilitiben lévő Máltai Szeretetszolgálat nappali foglalkoztatójában, és egy 
gondozó is a faluból jár oda dolgozni. A családok szempontjából szerencse, hogy 
van lehetőségük fogyatékos hozzátartozójuk napi ellátására, azonban ez a 
lehetőség zárt közeg, amely egyben el is szigeteli őket a mindennapi élettől.  

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

A Pappvin Bt. abban nyújt segítséget, hogy a fogyatékkal élők számára lehetővé 
teszi a szőlőszüret élményét, gondoskodva biztonságukról és ellátásukról ezidő 
alatt. Rövid távú cél: az élmény megtapasztalása a sérült emberek számára. 
Középtávú cél: nyitás a területen dolgozók és a fogyatékkal élő emberek között. 
Hosszútávú cél: elérni, hogy a településen elfogadottá váljon a sérült emberek 
közösségének ilyen típusú segítése is, a közös részvétel, együtt munkálkodás. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Az őszi szüret időszakában egy kisebb terület szőlőt meghagyva egy alkalommal 
kerül sor a Máltai Szeretetszolgálat Nappali Foglalkoztatójában ellátott személyek 
szüreti meghívására. Ezen a napon fokozott gondossággal látják el munkájukat a 
fizetett szüretelők, alkalmazottak, és a sérültekkel érkező gondozók is. 

Résztvevők és 
felelős 

Máltai Szeretetszolgálat Nappali Foglalkoztatójának gondozottjai és gondozóik, 
Pappvin Bt. dolgozói, alkalmazottjai, felelős: Papp Károly 

Partnerek Máltai Szeretetszolgálat Nappali Foglalkoztatója Siófok-Balatonkiliti 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

évente egy alkalommal, szüreti időszakban (pontos időpont időjárástól függő, 
minden évben egyeztetés szerinti alkalom) 

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

A Máltai Szeretetszolgálat kisbuszának szállítólevelével igazolt létszám, valamint a 
foglalkoztató dokumentálásában fotók készülnek. 
A Pappvin Bt. a for profit szféra képviselőjeként célul tűzte ki a támogatás, és az 
élményszerzés ezen módját. Cél mind rövid-, mind pedig hosszú távon: közelíteni 
az ép világban dolgozó, élő embereket a zártabb közegben fogyatékkal élőkhöz, 
ezzel segítve a nyitottabb gondolkodás megerősödését. 

Kockázatok, és 
csökkentésük eszközei 

A fogyatékkal élő személyek állapota instabil, mindenképpen szükséges hozzáértő 
gondozó személyzet aktív, segítő jelenléte, a dolgozók részéről nagyobb 
odafigyelés a munka időszaka alatt. Szállításuk csak speciális járművel megoldott. 
A program időjárásfüggő, ezért rugalmasan kell kezelni a leegyeztetett napot. 

Szükséges erőforrások 
Humán erőforrás (alkalmazottak, gondozók-kísérők), megfelelő szőlőtermés, 
megfelelő gépi és más egyéb felszereltségről a vállalkozás gondoskodik. 
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Intézkedés címe: Közvilágítás megújítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A segédeszközökkel közlekedő fogyatékkal élők és a nehezen mozgó idős 
emberek közlekedése a település bizonyos útszakaszain problémás, a gyenge 
közvilágítás miatt. Különösen azokon a részeken, ahol jelenleg nincs közvilágítás. 

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

Az önkormányzat 
1. a közvilágítás állapotának felmérését 2018-től folyamatosan végzi, 
2. évente dönt a prioritásokról, 

       3. évente dönt a felmérés, illetve a felújítás költségvonzatairól, 
       4. szakaszosan megvalósítja a felújításokat (pályázatok, költségvetés és 
      kivitelezési lehetőségek szempontjai alapján) 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

A 2018. évben meghatározott prioritásoknak megfelelően a hiányzó közvilágítás 
pótlása a katolikus templom és a művelődési ház közötti közterületen, a források 
előteremtéséhez pályázatfigyelés és pályázatok. 
2018 évben kandeláberek felállítása és beüzemelése. 
2019. évben az Enerin-től az önkormányzat tulajdonába visszavenni a 
közvilágítást, új üzemeltetővel/bérlővel szerződés alapján felújítás-karbantartás 
megkezdése. 

Résztvevők és 
felelős 

Balatonszabadi Község Önkormányzata, felelős: polgármester 

Partnerek Civil szervezetek önkéntes munkával, helyi vállalkozók kedvezményes díjakkal 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2018. július 30-ig felmérés, 2018. november 01-ig kandeláberek felállítása, 
beüzemelése a katolikus templom és a művelődési ház közötti közterületen. 
2018-tól folyamatos pályázatfigyelés, lehetőség szerint pályázás.  
2019. december 31-ig az önkormányzat tulajdonjogának rendezése, annak 
érdekében, hogy saját kézbe kerüljön a közvilágítás az ENERIN-től. 
2020-tól közvilágítás felújítása-karbantartása, folyamatosan, annak 
szükségességére tekintettel a település teljes területén, a költségvetési tartalék 
függvényében. 

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

Könyvelési adatok, számlák alapján nyomon követhető a tevékenység, és annak 
költségei, valamint a megvalósult felújítások fotókkal is dokumentálhatók. 
Folyamatos karbantartás esetén közvilágítás állapota kisebb költség-és munka 
ráfordítással szinten tartható, hosszú távon kevesebb költséggel megoldható. 

Kockázatok, és 
csökkentésük eszközei 

Amennyiben nem kerül kiírásra pályázat közvilágítás felújításra, karbantartásra, 
más forrásokat kell találnia az önkormányzatnak. 

Szükséges erőforrások 

Pénzforrás előteremtése szükséges (pályázat + költségvetésből önerő biztosítása) 
Civil szervezetek (önkéntesek) szervezése / felügyelete, valamint a villanyszerelési 
munkálatok ellenőrzése / felügyelete szakember irányítását igényli. 
Lakosság tájékoztatása a helyben szokásos módon (Szabadi Szó, honlap) 
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Intézkedés címe: Utak-járdák állapotának rendbetétele 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A segédeszközökkel közlekedő fogyatékkal élők és a nehezen mozgó idős 
emberek közlekedése a település bizonyos útszakaszain problémás, a járdák és 
utak állapota miatt. 

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

Az önkormányzat 
1. az utak-és járdák állapotának felmérését 2017-től folyamatosan végzi, 
2. évente dönt a prioritásokról, 

       3. évente dönt a felmérés, illetve a felújítás költségvonzatairól, 
       4. szakaszosan megvalósítja a felújításokat (pályázatok, költségvetés és 
      kivitelezési lehetőségek szempontjai alapján) 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

A 2017. évben meghatározott prioritásoknak megfelelően a járdák-és utak 
felújításának megkezdése, a források előteremtéséhez pályázatfigyelés és 
pályázatok. 
2018 évben az első szakaszokon a munkálatok megkezdése. 

Résztvevők és 
felelős 

Balatonszabadi Község Önkormányzata, felelős: polgármester 

Partnerek Civil szervezetek önkéntes munkával, helyi vállalkozók kedvezményes díjakkal 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2017. december 30-ig felmérés, 2018. januártól folyamatos pályázás 
2018. október 31-ig 700 m járdaszakasz felújítása Siómarosi településrészen 
(Kossuth utca), és 500 m járda felújítása Vak Bottyán utcában a pályázati terv 
szerinti szakaszokon,  
2018. november 30-ig Sió utca és Kossuth utca teljes szélességben történő 
felújítása a KÖZÚT Zrt. kivitelezésében 
2019. december 31-ig a Vak Bottyán utca (a település fő utcája) felújításának 
folytatása KÖZÚT Zrt. kivitelezésében 
Évente minimum 2 alkalommal a település murvás közútjainak karbantartása 
(szükség szerinti ütemezésben) 

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

Könyvelési adatok, számlák alapján nyomon követhető a tevékenység, és annak 
költségei. 
AZ önkéntes munkában részt vevő civil szervezetek jelenléti ívekkel, fotókkal 
dokumentálják a részvételt. 
Folyamatos karbantartás esetén az utak-járdák állapota kisebb költség-és munka 
ráfordítással szinten tartható, hosszú távon kevesebb költséggel megoldható. 

Kockázatok, és 
csökkentésük eszközei 

Amennyiben nem kerül kiírásra pályázat út-és / vagy járda felújításra, 
karbantartásra, más forrásokat kell találnia az önkormányzatnak. 

Szükséges erőforrások 

Pénzforrás előteremtése szükséges (pályázat + költségvetésből önerő biztosítása) 
Civil szervezetek (önkéntesek) szervezése / felügyelete, valamint az útjavítási 
munkálatok ellenőrzése / felügyelete szakember irányítását igényli. 
Lakosság tájékoztatása a helyben szokásos módon (Szabadi Szó, honlap) 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

3.melléklet a 2/2012.(VI.5.) EMMI rendelethez  

  A 
B 

C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az 
intézkedés 

címe, 
megnevezés

e 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 
feltárt 
esélyegyenlőségi 
probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb stratégiai 
dokumentumok

kal 

Az intézkedés tartalma Az intézkedés felelőse Az intézkedés 
megvalósításá
nak határideje 

Az intézkedés 
eredményessé

gét mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK ÉS A ROMÁK ESÉLYEGYENLŐSÉGE 

1.) Ruhabörze- 
ruhaosztás 

A mélyszegények 
/romák , valamint a 
társadalom 
perifériájára 
kisodródott egyének/ 
családok számára a 
mindennapi 
megélhetés egyre 
nagyobb gondot 
okoz, bevételi 
forrásuk létminimum 
alatt van, a 
gyermekekre egyre 
kevesebb pénz jut. 

A rezsi számlák 
kifizetése, az élelmezés 
egyre nagyobb gondot 
okoz, ezért segíteni kell 
nekik abban, hogy a 
ruházkodást lehetőség 
szerint ingyen meg 
tudják oldani. A Család-
és Gyermekjóléti 
Szolgálat a védőnővel 
lehetőség szerint 
évente 2-3 alkalommal 
rendez ruhaosztást.  

  Ruhagyűjtés 
megszervezése,   
a ruhák tárolása, , 
adományok célzott 
közvetítése a 
rászorulók részére, 
ruhák kiosztása 

Résztvevők a Család-és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársai, védőnő, 
szociális előadó, felelős: a 
családgondozó 

2018.08.01-31. 
2019.04.01-31. 
2019.10.01-31. 
2020.03.01-31. 
2020.08.01-31. 
2020.11.01-31. 
2021.03.01-31. 
202103.01-31. 
2021.10.01-31. 
2022.03.01-31. 
2022.10.01-31.  

Dokumentálha
tó, hány 
rászorult vette 
igénybe a 
szolgáltatást 
(jelenléti ív) 

Megfelelő propaganda 
a ruhák összegyűjtése 
céljából, a 
ruhaosztásról értesíteni 
az érintetteket 
(lakosságot), 
önkéntesek keresése, 
akik segítenek a 
szétosztásban. Pénzbeli 
forrást nem igényel.  

 A fenntarthatóság 
adomány-függő. 
Fontos a jó 
kapcsolat 
fenntartása más 
jótékonysági 
szervezetekkel 
annak érdekében, 
hogy szükség 
esetén tőlük 
lehessen 
ruhaneműt 
átvenni. 
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2.) Állatok 
Világnapja- 
Állatkerti 
kirándulás 

A 
mélyszegénységben 
élő, hátrányos 
helyzetű gyermekek 
sohasem jutnak el a 
településen túl, és a 
család részéről a 
legritkább esetében 
kapnak olyan tudást 
vagy ösztönzést, 
amely az állatvilág 
szeretetére, 
megőrzésére 
inspirálná őket. Nem 
utaznak, nem éri 
olyan élmény őket, 
mint egy állatkerti 
séta egy messzebb 
lévő városban. 
Fontos, hogy ők is 
kiszakadjanak a falu 
határai közül, világot 
lássanak, ugyanúgy, 
mint egy másik 
(bármely) gyermek az 
óvodás csoportból. 

Általános cél: olyan 
gyermekek is 
eljussanak Állatkertbe, 
akik egyébként soha. 
Rövid távú cél: az 
élmény megélése a 
kisgyermekek számára, 
egyben ismeret az 
állatokról, az állatok 
világáról. Középtávú 
cél: a program 
rendszerességét 
biztosítani, annak 
érdekében, hogy minél 
több kisgyermek 
vehessen részt benne 
az évek alatt. 
Hosszútávú cél: tudás 
iránti vágyat ébreszteni 
a felnövekvő 
generációban – ezzel 
megkönnyíteni a 
későbbi iskolás éveket 
számukra, hiszen a vágy 
a tudás iránt segíti a 
tanulást. 

 Az ÁMK 
Aranyalma 
Óvoda 
Pedagógiai 
programjával 
összhangban 
van. 

Az Állatok 
Világnapjához 
kapcsolódóan állatkerti 
kirándulás szervezése 
óvodás gyermekek 
számára. 

Résztvevők: óvodás 
gyermekek, nevelőik, az 
Alapítvány részéről 
kísérők. Felelős: az 
Alapítvány titkára 

Minden 
nevelési év 
első felében 
ősszel   
2019.10 04. 
2020.10.04. 
2021.10.04. 
2022.10.04. 
2023.10.04. 

A programon 
résztvevők 
névsorban 
rögzítettek, és 
sok fénykép is 
készül. 

Az óvodás korú 
gyermekek szállítására 
alkalmas különbusz 
költségeit és az 
állatkerti belépőjegyek 
árát biztosítani kell. 
Ehhez elsősorban az 
adó 1 %-ából befolyó 
bevétellel számol az 
Alapítvány. Megfelelő 
számú kísérőről az 
óvoda gondoskodik. 

A fenntarthatóság 
bevételfüggő, ez 
meghatározza 
mind a rövid, mind 
a hosszú távú 
fenntarthatóságot. 
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3.) Játéktár 
bővítés 

Az óvodába járó 
gyermekek közül 
többen jönnek 
naponta olyan 
otthonból, ahol alig-
alig jut ennivalóra is. 
Ők azok a 
mélyszegénységben 
élő gyermekek, 
akiknek csupán 
néhány játékuk van, 
és azok a játékok sem 
biztos, hogy a 
képességeik 
fejlesztését 
szolgálják. Minden 
kisgyermeknek 
szüksége van 
fejlesztésre, hogy 
ügyesedjen, 
okosodjon, tanuljon, 
de ezeknek a 
kicsiknek fokozottan 
fontos a fejlesztő 
játék. 

Általános cél az, hogy a 
gyermekek hasznosan 
töltsék játékkal az időt 
az óvodában. Rövid 
távú cél: az 
örömszerzés, az 
újdonság varázsa, a 
játék élménye. 
Középtávú cél: Az 
óvoda keretei között 
minden gyermek 
hozzáférjen olyan 
játékokhoz, amelyek a 
képességeit fejlesztik. 
Hosszútávú cél: 
közösségen belül 
egyetlen gyermeket se 
érjen hátrány – 
különösen a hátrányos 
vagy halmozottan 
hátrányos helyzetből 
indulóakat ne. 

 Az ÁMK 
Aranyalma 
Óvoda 
Pedagógiai 
programjával 
összhangban 
van. 

Évente 2 alkalommal az 
óvodával, az 
óvodapedagógusokkal 
előzetesen egyeztetett 
játéktár bővítés, 
vásárlás. 

Korszerű Óvodáért 
Balatonszabadiban 
Alapítvány részéről 
felelős: az Alapítvány 
titkára, Aranyalma 
Napköziotthonos Óvoda 
részről felelős: Pintér 
Anett intézményvezető 

Minden évben 
1.alkalom: 
Gyermeknap 
május 27, 
2.alkalom: 
Karácsony 
december 21. 

A játéktár 
bővítés 
számlákkal 
igazolható, 
számlával 
elszámolt 
tevékenység. 

Évek óta kialakult 
gyakorlat szerint a 
szülők a báli bevételt 
vagy annak egy részét 
felajánlják a játéktár 
bővítéséhez.  A 
pénzforráson túl 
rendkívül hangsúlyos a 
szakmai tudás 
szükségessége. A 
fejlesztő játékok 
kiválasztásához 
elengedhetetlen a 
magas szintű szakmai 
tudás, amelynek az 
óvodapedagógusok 
megfelelnek. Ez 
biztosítja a 
szakmaiságot. 

A program 
fenntarthatósága 
mind rövid-, mind 
hosszútávon 
pénzfüggő. Az 
Alapítvány és az 
Óvoda közötti 
hosszú távú 
együttműködés 
továbbra is jó 
alapot biztosít a 
játéktár 
bővítéséhez. 
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4.) A zene – híd 

az emberek 
között 

A 
mélyszegénységben 
élők és az időskorúak 
számára nehézséget 
jelent eljutni 
színvonalas 
előadásokra, esetleg 
más településekre. 
Korunk általános 
problémája az 
elmagányosodás, 
elszigetelődés. Egy 
közösséghez tartozni, 
programjain részt 
venni segít ennek 
csökkentésében. 

A zene híd az emberek, 
a korosztályok és a 
generációk között. A 
települési 
rendezvényeken részt 
vevő lakosság számára 
ingyenes a 
Balatonszabadi 
Népdalkör 
fellépéseinek 
megtekintése, mert az 
ünnepségeket az 
Önkormányzat, az ÁMK 
Művelődési Ház, illetve 
a civil kulturális 
szervezetek (Kossuth 
Művelődési Kör, Thália 
Művészetbarát 
Egyesület) szervezik. 
Rövid-, közép- és 
hosszútávú cél a zenét 
szerető emberek 
összefogása, továbbá az 
érdeklődők számára 
színvonalas előadás 
nyújtása. 

  Minden év nagyobb 
települési rendezvénye: 
01.02. évzáró bankett 
03.15. nemzeti ünnep 
05.05. Hősök Napja 
08.20. ünnepi műsor 
Falunap minden év 
szeptember 1.szombat- 
önálló műsor, 
10.06. ünnepi műsor 
október 1. hétvégéjén 
szüreti felvonulás 
karácsonyi koncert, 
Advent 3. vasárnapján 
önálló műsor, 
Karácsonyi műsor  

Balatonszabadi 
Népdalkör Egyesület, 
felelős: Szabóné Szóládi 
Tünde 

Évente 
(2019,2020,20
21,2022, 2023) 
minden 
nagyobb 
települési 
rendezvény: 
01.02. évzáró 
bankett 03.15. 
nemzeti ünnep 
05.05. Hősök 
Napja 08.20. 
ünnepi műsor 
Falunap 
minden év 
szeptember 
1.szombat- 
önálló műsor, 
10.06. ünnepi 
műsor 
október 1. 
hétvégéjén 
szüreti 
felvonulás 
karácsonyi 
koncert, 
Advent 3. 
vasárnapján 
önálló műsor, 
Karácsonyi 
műsor  

A Népdalkör 
Egyesület 
tagsága 
adatbázisban 
rögzített. A 
rendezvényeke
n történő 
fellépések 
megjelennek a 
meghívókon, 
plakátokon, 
fotókon, 
felvételeken 
rögzítve. 
Negyedévente 
beszámoló a 
helyi újságban. 

A Népdalkör külsős 
szervezetek számára 
térítés ellenében vállal 
fellépéseket. Az 
Önkormányzattól 
kapott támogatást 
működési költségekre 
használja fel. 
2018.évben (220 e Ft) 

A program 
fenntarthatósága 
mind rövid-, mind 
hosszútávon 
pénzfüggő, ezért az 
Egyesület tagjai és 
támogatói 
önkéntességben is 
segítik a 
fellépésekre 
történő utazást 
saját gépkocsival, 
Pályázatokat nyújt 
be és támogatókat 
keres. Énekelni 
szerető fiatalok 
bevonása, 
kapcsolatfélvétel a 
helyi iskolai 
népdalos 
csoporttal. 

 
 
 

 
 



 

 109 

 
5.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Puszta Piknik A 
mélyszegénységben 
élő családok számára 
nehézséget okoz 
olyan programokon 
részt venni, amely 
nem ingyenes, így a 
mélyszegénységben 
élő gyermekek sok 
élményből 
kimaradnak. 

A Pusztatorony 
kellemes, jól 
megközelíthető 
kirándulóhely, ideális 
arra, hogy családok, 
egyesületek ott 
piknikezzenek. Rövid 
távon cél: évi egy 
alkalommal családok 
számára sporttal, 
családi versenyekkel 
egybekötött, 
ingyenes étkezést 
nyújtó  piknik 
szervezése. 
Hosszútávú cél: 
egyrészt a közösség 
kohéziójának 
erősítése, másrészt a 
környezet 
megóvásának 
terjesztése, valamint 
tagok bevonzása az 
egyesületbe.  

 A Településképi 
Stratégiához 
köthető projekt. 

Minden év áprilisában 
megkezdeni a 
programszervezést. 
Minden év májusában 
előkészíteni a 
Pusztatorony 
pihenőhelyet a 
piknikre. Minden év 
május 31-ig megtartani 
a programot. 

Együtt Balatonszabadiért 
Egyesület, felelős: Molnár 
Árpád elnök 

Puszta Piknik 
megszervezése 
és 
lebonyolítása: 
2019.05.31-ig 
2020.05.31-ig 
2021.05.31-ig 
2022.05.31-ig 
2023.05.31-ig   

Az Együtt 
Balatonszabadi
ért Egyesület 
tagsága 
adatbázisban 
rögzített, 
követhető. A 
programról 
képes 
beszámoló 
készül, amely 
megjelenik a 
Szabadi Szó 
helyi lapban is. 

Humán erőforrás és 
anyagi eszközök is 
szükségesek a 
megvalósításhoz. 
Balatonszabadi 
Önkormányzatától 
kapott támogatás 
összegét a 
Pusztatorony projekt 
költségeire használja fel 
az Egyesület. 

A program 
fenntarthatósága 
mind rövid-, mind 
hosszútávon 
pénzfüggő, ezért az 
Egyesület tagjai és 
támogatói 
önkéntességben is 
segítik a munkát, 
Az ingyenes 
étkezés 
biztosításához 
támogatók 
(pékség, húsbolt, 
zöldség-gyümölcs, 
ital kereskedés) 
megkeresése. 

6.)  Pusztatorony 
pihenőhely 
karbantartása 

Balatonszabadi alvó 
település, kevés 
munkalehetőséggel, 
a város közelsége 
miatt pangó 
kereskedelmi 
forgalommal. 

Rövid távon cél: a 
Pusztatorony 
emlékhely méltó 
környezetének 
megőrzése,karbantar
tása. Középtávú cél: a 
Pusztatorony 
pihenőhely 
becsatlakoztatása a 
Balaton körüli 
kirándulóhelyek 
sorába, hiszen 
gépkocsival és 
kerékpárral is jól 
megközelíthető. 
Hosszútávú cél: a 
helyi gazdálkodók 
megerősítése, 
forgalmuk 
növelésével, 
terményeik jobb 
értékesíthetőségével 
a munkanélküliség 
egy szeletének 
felszámolása. 

Az 
Önkormányzat 
Költségvetési 
Koncepciójával 
összhangban 
van. 

Minden év tavaszán a 
Pusztatorony 
pihenőhely tavaszi 
növénygondozási és 
karbantartási 
munkálatainak 
elvégzése. Év közben az 
emlékhely 
színvonalának 
folyamatos 
karbantartása, 
megőrzése. 
Reklámtevékenység 
annak érdekében, hogy 
minél szélesebb körben 
megismerjék a helyet. A 
területtel szomszédos 
Állatmenhely 
látogatóinak 
tájékoztatása, kutya-
sétáltatásra lehetőség 
biztosítása. Ősszel 
felkészítés a téli 
időszakra, téliesítés. 

Együtt Balatonszabadiért 
Egyesület, felelős: Molnár 
Árpád elnök 

2019./2020./ 
2021./2022./ 
2023. február-
március: 
tavaszi növény-
gondozási és 
karbantartási 
munkálatok 
elvégzése.  
2019./2020./ 
2021./2022./ 
2023. év 
közben 
folyamatos 
karbantartás, 
fűnyírás, 
terület-
gondozás.  
2019./2020./ 
2021./2022./ 
2023.11.30-ig 
felkészítés a 
téli időszakra. 

Az Együtt 
Balatonszabadi
ért Egyesület 
tagsága 
adatbázisban 
rögzített, 
követhető. A 
programról 
képes 
beszámoló 
készül, amely 
megjelenik a 
Szabadi Szó 
helyi lapban is. 

Humán erőforrás és 
anyagi eszközök is 
szükségesek a 
megvalósításhoz. 
Balatonszabadi 
Önkormányzatától 
kapott támogatás 
összegét a 
Pusztatorony projekt 
költségeire használja fel 
az Egyesület. 

A program 
fenntarthatósága 
mind rövid-, mind 
hosszútávon 
pénzfüggő, ezért az 
Egyesület tagjai és 
támogatói 
önkéntességben is 
segítik a munkát, A 
gépek és 
berendezések 
kölcsönzésének, 
valamint a szállítás 
költségeit 
csökkenteni lehet 
az 
önkormányzattól 
vagy helyi 
gazdálkodóktól 
kedvezményesen 
használatba vett, 
vagy ingyenesen 
biztosított 
gépekkel. 
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II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1./ Bűnmegelőzés 
– 
közlekedésbizt
onság 

A gyermekek 
helyzetükből és 
korukból adódóan 
minden közegben 
fokozottabban ki 
vannak téve a 
bűnelkövetőknek, 
rendkívül fontos a 
felvilágosításuk, 
tájékoztatásuk a 
bűnmegelőzésről. 
Balatonszabadi 
főutcája egyben 
főút is, amelyen 
nagy gépek 
(időszakonként 
mezőgazdasági 
gépek), 
tehergépjárművek, 
menetrend szerinti 
buszjárat és 
átmenő forgalom is 
van. Ez fokozott 
veszélyt jelent az 
önállóan közlekedő 
gyermekekre, ezért 
fontos, hogy 
tisztában legyenek 
a közlekedési 
szabályokkal már 
óvodás- illetve 
kisiskolás kortól. 

Balatonszabadi 
Polgárőr Egyesülete 
azon felül, hogy 
rendszeresen járőr 
szolgálatot lát el a 
településen, továbbá 
minden települési 
rendezvényen biztosítja 
a rendet, és felügyeli a 
forgalmat, kiemelten 
odafigyel a 
gyermekekre is. 
Rövidtávú cél: egy-egy 
előadás keretében 
megfelelő 
információkat juttatni 
el az általános iskolás 
korosztályhoz, és 
ezeket az információkat 
játékos versenyek 
formájában minél 
erősebben rögzíteni a 
gyerekekben. 
Középtávú cél: a 
bűnmegelőzési és 
közlekedésbiztonsági 
előadások, versenyek 
rendszeres megtartása, 
együttműködésben az 
oktatási 
intézményekkel. 
Hosszútávú cél: a 
biztonságos település. 

  Minden tanévben 
bűnmegelőzési 
előadások tartása az 
általános iskolában, 
minden osztályban. 
II.félévben közlekedés-
biztonsági előadás az 
iskolában, ezt követően 
a tavasz folyamán 
közlekedésbiztonsági 
akadályverseny. 

Balatonszabadi Polgárőr 
Egyesület részéről felelős: 
Kiss Tamás, általános 
iskola részéről felelősök: 
osztályfőnökök 

Bűnmegelőzési 
előadások 
tartása 
időpontegyezt
etés alapján 
megszervezve 
minden év 
október 31-ig. 
Közlekedés-
biztonsági 
előadás, és 
akadályverseny 
minden év 
június 20-ig. 

Az 
előadásokon 
résztvevő 
gyermekek 
létszámát a 
Kincskereső 
Általános 
Iskola 
dokumentálja, 
a közlekedés-
biztonsági 
versenyekről 
fotók és 
beszámolók 
készülnek. 

A programok anyagi 
erőforrást nem 
igényelnek, humán 
erőkről (előadókról) 
gondoskodni kell. 

A program 
fenntarthatósága a 
Kincskereső 
Általános Iskola és 
a Polgárőr 
Egyesület hosszú 
távú 
együttműködésén 
alapul. 
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2.) Bábszínház A vidéken élő, 
hátrányos helyzetű 
gyermekek és 
családok ritkán 
vagy soha nem 
jutnak el kulturális 
programokra. A 
hátrányos helyzetű 
családokban élő 
kisgyermekeknek 
egy vidéki faluban 
az az egyetlen 
lehetősége 
színházi- 
bábszínházi 
előadást élvezni, 
ha azt valaki 
lehetővé teszi 
számukra (kifizeti 
az utazást, a 
belépőjegyet, és 
segít eljutni az 
előadás 
helyszínére). 

A Bábszínház program 
általános célja: 
felébreszteni az igényt 
az óvodás korú 
gyermekekben a 
kultúrára, és 
megajándékozni az 
élménnyel a hátrányos 
családban élő 
kisgyermekeket is. 
Rövid távú cél: maga az 
élmény, az előadás 
megtekintése. 
Középtávú cél: 
kialakítani a 
gyermekekben a 
kultúra iránti vágyat, az 
igényt rá. Hosszútávú 
cél: visszatérő 
programmá váljon a 
Bábszínház, később 
pedig a különböző 
kulturális események a 
családok életében. 

Az ÁMK 
Aranyalma 
Óvoda 
Pedagógiai 
Programjával 
összhangban 
van. 

Bábszínházi előadás 
megszervezése (előadó 
meghívása, 
szerződéskötés, 
helyszín biztosítása – 
lehetőség szerint 
helyben, a Művelődési 
Házban -, gyermekek 
eljuttatása/átkísérése 
az óvodából az 
előadásra.) 

Felelős: a Korszerű 
Óvodáért 
Balatonszabadiban 
Alapítvány titkára 

Egy nevelési év 
során 3 
alkalommal – 
időpont 
egyeztetés 
alapján 
megszervezve. 
2019.02.06. 
2019.05.25. 
2019.12.17. 
2020.02.06. 
2020.05.25. 
2020.12.17. 
2021.02.06. 
2021.05.25. 
2021.12.17. 
2022.02.06. 
2022.05.25. 
2022.12.17. 
2023.02.06. 
2023.05.25. 
2023.12.17. 

A programot 
az Aranyalma 
Óvoda 
faliújságjain 
kiplakátolva 
hirdetik meg, 
magáról az 
előadásról 
fényképek 
készülnek. 

A Bábszínház program 
pénzigényes: az 
előadókat, a 
belépőjegyeket az 
Alapítvány által gyűjtött 
adó 1%-ából, továbbá 
az éves báli bevételből 
finanszírozzák. 

A Bábszínház 
projekt 
fenntarthatósága a 
Korszerű Óvodáért 
Balatonszabadiban 
Alapítvány és a 
Petőfi Sándor 
Művelődési Ház 
hosszú távú együtt-
működésén alapul, 
valamint a 
különböző 
Bábszínházakkal, 
előadókkal fennálló 
jó kapcsolaton. 

3./ Bábszínház, 
színházi 
előadás, zenés 
darab 

A vidéken élő, 
hátrányos helyzetű 
gyermekek és 
családok ritkán 
vagy soha nem 
jutnak el kulturális 
programokra. A 
hátrányos helyzetű 
családokban élő 
kisgyermekeknek 
egy vidéki faluban 
az az egyetlen 
lehetősége 
színházi- 
bábszínházi 
előadást élvezni, 
ha azt valaki 
lehetővé teszi 
számukra (kifizeti 
az utazást, a 
belépőjegyet, és 
segít eljutni az 
előadás 
helyszínére). 

A program általános 
célja: felébreszteni az 
igényt a gyermekekben 
a kultúrára, és 
megajándékozni az 
élménnyel a hátrányos 
családban élő 
kisgyermekeket is. 
Rövid távú cél: maga az 
élmény, az előadás 
megtekintése. 
Középtávú cél: 
kialakítani a 
gyermekekben a 
kultúra iránti vágyat, az 
igényt rá, a felnőttben 
szinten tartani. 
Hosszútávú cél: 
visszatérő programmá 
váljon a családok 
életében. 

 Az 
Önkormányzat 
Költségvetési 
Koncepciójával 
összhangban 
van. 

Színházi előadás 
megszervezése (előadó 
meghívása, 
szerződéskötés, 
helyszín biztosítása a 
Művelődési Házban -, 
hirdetés) 

Felelős: a Művelődési 
Ház, vezetője Szőke Ildikó 
Általános Iskola részéről 
Bogdánné Kovács Mária 
igazgatóhelyettes, ÁMK 
Aranyalma Óvoda 
részéről: Pintér Anett 
óvodavezető 

Időpontegyezt
etés alapján 
megszervezve, 
évente 
legalább 2 
alkalommal. 

A programot a 
településen 
plakátolva 
hirdetik meg, 
magáról az 
előadásról 
fényképek 
készülnek. 

A Bábszínház program 
pénzigényes: az 
előadók fellépti díja a 
Művelődési Ház 
költségvetéséből, 
valamint pályázati 
pénzekből fedezve. 

A Bábszínház 
projekt 
fenntarthatósága 
az intézmények, az 
önkormányzat és a 
Petőfi Sándor 
Művelődési Ház 
hosszú távú együtt-
működésén alapul, 
valamint a 
különböző 
színházakkal, 
előadókkal fennálló 
jó kapcsolaton. 
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4./ Udvar 
korszerűsítés 

Az óvoda udvara 
fokozatosan romló 
állapotú, 
folyamatos 
karbantartást 
igényel. Néhány 
éven belül teljes 
felújításra szorul. 
Ugyanakkor egyre 
több a nehezen 
kezelhető, 
integrálásra 
szoruló, problémás 
gyermek, miattuk 
is különösen fontos 
a balesetmentes, 
jól áttekinthető, jól 
használható 
játszóudvar. 

Általános cél: a 
gyermekek nagy-
mozgását fejlesztő, 
biztonságos, 
balesetmentes, 
élményeket nyújtó 
udvar megvalósítása. 
Rövid távú cél: egy ilyen 
udvar létrehozása. 
Középtávú cél: ennek az 
udvarnak a fenntartása, 
karbantartása, 
fejlesztése. Hosszútávú 
cél: évek során 
egészségesebb, a 
mozgást kedvelő, 
élvező gyermekek 
továbbadása az 
általános iskolába. 

ÁMK Aranyalma 
Óvoda 
Pedagógiai 
Programjával 
összhangban 
van. 
Az 
Önkormányzat 
Költségvetési 
Koncepciójával 
összhangban 
van.  

Első körben 
pályázatfigyelés, majd 
pályázat írás, 
támogatók, 
együttműködő 
partnerek felkutatása. 

A Korszerű Óvodáért 
Balatonszabadiban 
Alapítvány részéről 
felelős: az Alapítvány 
titkára, Aranyalma 
Napköziotthonos Óvoda 
részéről felelős: Pintér 
Anett intézményvezető, 
Önkormányzat részéről 
felelős: polgármester 

3-5 éven belül 
tervezett 
projekt 

A projekt a 
várható 
pályázati 
dokumentáció 
alapján 
követhető, 
számlákkal 
elszámolt 
beruházás. 

A projekt anyagi forrást 
igényel, ez nagyban 
függ attól, lesz-e olyan 
pályázati kiírás, amely 
ezt célozza, és ha igen, 
nyertes lesz-e az 
óvodaudvar felújítására 
megírandó pályázat. 
Mind a megvalósítás 
során, mind pedig 
hosszú távon anyagilag 
is segíthet a helyi 
vállalkozókkal és az 
önkormányzattal való 
kapcsolat. 

Fenntarthatósága: 
az óvoda 
költségvetésébe be 
kell tervezni a 
folyamatos 
karbantartást a 
későbbi évek 
során. Ezzel 
biztosítva a 
fenntarthatóságot. 
A karbantartáshoz 
szükséges az 
Alapítvány, az 
Óvoda, az 
Önkormányzat és a 
helyi vállalkozók 
közötti jó 
együttműködés. 
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5./ Kutyaterápiás 
foglalkozások 

A beilleszkedési-és 
magatartási 
zavarral küzdő 
gyermekeknek 
lehetőséget 
biztosítunk –állatok 
segítségével – az 
érzelmi nevelés 
gazdagítására, 
egyben ismeretet 
az állatokról, az 
állatok világáról. 

Általános cél: A 
gyerekek jó 
tulajdonságainak 
kibontakoztatása, 
megerősítése. 
Rövidtávú cél: A 
program 
rendszerességét 
biztosítani, évente 4 
alkalommal, annak 
érdekében, hogy minél 
több kisgyermek 
vehessen részt benne. 
Hosszútávú cél: Olyan 
viselkedési formák, jó 
szokások kialakítása, 
melyek a későbbiekben 
alapszükségletként 
funkcionálnak. 

ÁMK Aranyalma 
Óvoda 
Pedagógiai 
Programjával 
összhangban 
van. 
 

Minden nevelési évben 
4 alkalommal 
Kutyaterápiás 
foglalkozás szervezése 
óvodás gyermekek 
számára. 

A Korszerű Óvodáért 
Balatonszabadiban 
Alapítvány részéről 
felelős: az Alapítvány 
titkára 

2019.11.hó 
1.hete, 
2020.01.hó 
1.hete, 
2020.03.hó 
1.hete, 
2020.05.hó 
1.hete, 
2020.11.hó 
1.hete, 
2021.01.hó 
1.hete, 
2021.03.hó 
1.hete, 
2021.05.hó 
1.hete, 
20121.11.hó 
1.hete, 
2022.01.hó 
1.hete, 
2022.03.hó 
1.hete, 
2022.05.hó 
1.hete, 
2022.11.hó 
1.hete, 
2023.01.hó 
1.hete, 
2023.03.hó 
1.hete, 
2023.05.hó 
1.hete, 
2023.11.hó 
1.hete, 
 

A programon 
résztvevők 
névsorban 
rögzítettek, és 
sok fénykép is 
készül. 

A projekt anyagi forrást 
igényel (foglalkozás: 10 
e Ft/alkalom + benzin 
költség – NAV üzem-
anyagár). Ezt meg kell 
teremteni, rövid távú 
célra pályázat, a 
továbbiakban 
szponzorok felkutatása, 
újabb pályázatok. Az 
Önkormányzat által civil 
szervezetek számára 
kiírt pályázat, adó 1 %-a 
egyéb pályázatok. 

A fenntarthatóság 
bevételfüggő, ez 
meghatározza 
mind a rövid, mind 
a hosszútávú 
fenntarthatóságot. 
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6.) Balatonszabad
i Kincskereső 
Oktatási 
Alapítvány 
támogatási 
tevékenysége 

Az iskolai oktatás 
támogatása: 
pályázatok, 
versenyek nevezési 
díjainak, és az 
útiköltségeknek 
biztosítása, 
jutalmak, 
oklevelek, 
díjazások, 
osztályprogramok, 
nyári táborozás 
támogatása. 

Az Alapítvány célja:  
Balatonszabadiban az 
oktatás-nevelés 
támogatása, olyan 
eszközök, felszerelések 
beszerzése, melyek a 
tehetség-gondozást, a 
hátrányos helyzetűek 
felzárkóztatását és 
képességfejlesztést 
szolgálják. Rövid távú 
cél: az évfolyamokra 
jellemző, minden évben 
megrendezésre kerülő 
programok támogatása. 
Középtávú cél: a 
rendszeresség 
biztosítása, 4 évre 
tervezve a 4 alsós és 4 
felsős évfolyam 
programjaihoz 
igazodva. Hosszútávú 
cél: minden tanuló 8 év 
alatt megkapjon 
minden eszközt és 
élményt, hogy általános 
iskolai tanulmányait a 
lehető legjobban 
elvégezhesse. 

 Minden évben 
megrendezésre kerülő 
Ökotábor 
programjainak 
támogatása, tanuló 
támogatása. Minden 
4.tanévben az egész 
iskola tanulmányi 
kirándulásának 
támogatása. Szükség 
esetén 
eszközbeszerzés, 
eszközkarbantartás 
költségeinek 
biztosítása. 

Alapítvány részéről 
felelős: az Alapítvány 
kuratóriumának vezetője 
Szabó Zsuzsanna 

Minden 
tanévben havi 
programok 
szerint 
ütemezetten. 

Dokumentáció: 
Az iskolai és 
alapítványi 
éves 
beszámolók, 
program-
beszámolók, 
verseny-
eredmények. 
Szabadi 
Szóban iskolai 
honlapon és 
facebook-on 
megjelent 
beszámolók. 

Az Alapítvány főleg az 
SZJA 1 %, valamint 
pályázatok által elnyert 
pénzekből 
gazdálkodhat. 
(Nyugdíjas, készpénz-
befizetéses 
támogatóink is vannak.) 
A programokba aktív 
pedagógusokat és 
szülőket is be kell 
vonni. 

Minden tanévben 
az Iskola éves 
munkatervét 
áttekintve az 
Alapítvány éves 
költségvetését 
figyelembe véve 
tervezésre kerül a 
támogatási 
rendszer. 
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7./ Egészségnap 
az iskolában 
(iskolai) 

Az egészség a 
legfontosabb 
kincsünk. Nem 
minegy, hogy 
meddig és milyen 
egészségi 
állapotban éljük 
meg a felnőtt kort. 

Rendhagyó tanítási nap 
megtartása az egészség 
témakörben, melynek 
célja általánosságban az 
egészségünk 
megőrzésének 
fontossága. Rövid távú 
cél: az egészségnapon 
az élmény, a 
tapasztalat, az ismeret 
megszerzése. 
Középtávú cél: a 
program 
rendszerességét 
biztosítani, annak 
érdekében, hogy a 
programok elérjék a 
kitűzött célt. 
Hosszútávú cél: az 
egészséges életmód 
iránti igény elültetése a 
felnövekvő generáció 
fejében, lelkében. 

 Proektteam, ötletbörze 
a kollégák, szülők, 
gyermekek körében. 
Felvenni a kapcsolatot 
az érintett előadókkal, 
partnerekkel. 
Összeállítani és 
megszervezni a nap 
programját. 

Alapítvány részéről 
felelős: az Alapítvány 
kuratóriumának vezetője 
Szabó Zsuzsanna 

Minden 
tanévben 
ősszel és 
tavasszal 1-1 
alkalommal, 
adott félévben 
külön 
leegyeztetett 
és tervezett 
időpontban. 
2019.10.31-ig 
2020.06.20-ig 
2020.10.31-ig 
2021.06.20-ig 
2021.10.31-ig 
2022.06.20-ig 
2022.10.31-ig 
2023.06.20-ig 
2023.10.31-ig 

Dokumentáció: 
videózás, 
fotózás, 
jelenléti ívek. A 
program végén 
kiértékelés és 
archiválás. 
Megjelenik az 
iskola 
honlapján, a 
papíralakú 
krónikaköny-
ben és a helyi 
sajtóban is.  
Ezeken a 
napokon 
készült 
élményrajzok, 
kézműves 
munkák 
kiállításra 
kerülnek az 
iskola 
aulájában. 
Fogalmazások 
is készülnek. 

Folyamatos pályázat 
figyelés szükséges. A 
humán erőforrás 
nagyon fontos, és meg 
kell találni a megfelelő 
és hiteles előadót, 
szakembert a 
témákhoz. Pénzforrást 
a Siófoki Tankerületi 
Központtól igényelt 
költségvetésben kell 
tervezni. 

Mind a rövid-, 
mind a hosszútávú 
fenntarthatóságot 
a kimeríthetetlen 
ötletek biztosítják. 
Pénzforrást a 
Siófoki Tankerületi 
Központtól igényelt 
költségvetésből 
lehet finanszírozni, 
valamint az iskolai 
Alapítványtól is 
számíthatunk 
támogatásra. 
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8./ Egészségnap 
az iskolában 
(egyesületi) 

A gyermekek igen 
fogékonyak az új 
információkra, és 
tudvalevő, hogy 
minden prevenció 
esetében fontos a 
minél fiatalabb 
korban történő 
találkozás a 
problémával, és 
annak megoldási 
lehetőségeivel. Mai 
világunkban 
fokozott probléma 
az elhízás, az 
egészségtelen 
étkezés, a túlzott 
cukor- fogyasztás.  
Általános 
tapasztalat, hogy 
az emberek kevés 
információval 
rendelkeznek erről. 

Élve a gyermekek 
nyitottságával, 
érdeklődésével, 
körükben 
ismeretterjesztő kis 
foglalkozásokat 
szükséges tartani 
megelőzés és 
felvilágosítás céllal. 
Fontos az ismeretek 
átadása, számukra 
érthető módon. Rövid 
távú cél: a 
Cukorbetegek 
Egyesületének 
részvétele a 
Kincskereső Általános 
Iskola Egészségnapján. 
Középtávú cél: az 
ismeret és tudás 
megjelenése az 
általános iskolás 
korosztály körében. 
Hosszútávú cél: 
egészségesebb 
felnövekvő generáció a 
faluban. Kialakítani az 
igényt az 
egészségesebb 
életmódra már 
gyermekkortól. 

  Minden tanévben részt 
venni az Egészségnapon 
az Általános Iskolában. 

Általános Iskola részéről 
felelős: az intézmény 
igazgatója, az Egyesület 
részéről felelős: 
Mészárosné Horváth 
Rózsa elnök. 

Minden 
tanévben két 
alkalom, az 
iskola által 
kijelölt 
Egészségnapon 
2019.10.31-ig 
2020.06.20-ig 
2020.10.31-ig 
2021.06.20-ig 
2021.10.31-ig 
2022.06.20-ig 
2022.10.31-ig 
2023.06.20-ig 
2023.10.31-ig 

Az 
Egészségnapon 
résztvevőkről 
névsort 
vezetnek. A 
szűrések 
eredményét a 
gyerekek 
megkapják, 
amit 
hazavisznek 
megmutatni 
szüleiknek. A 
vércukor 
vizsgálathoz 
felhasznált 
tesztcsíkok és 
ujjszúrók 
mennyiségéről 
az Egyesület 
nyilvántartást 
vezet. 

A vércukor-vizsgálathoz 
szükséges tesztcsíkok 
és ujjszúrók 
beszerzésére az anyagi 
forrást elő kell 
teremteni, ha van rá 
lehetőség, akkor 
pályázni is érdemes. A 
program napján több 
önkéntesre is szükség 
van. 

A 
szűrővizsgálatokho
z szükséges 
tesztcsíkokat és 
ujjszúrókat az 
Egyesület szerzi be, 
ezen túl a program 
fenntarthatósága a 
Magyar 
Cukorbetegek 
Balatonszabadi 
Egyesülete és a 
Kincskereső 
Általános Iskola 
hosszú távú 
együttműködésén 
alapul. 
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9./ Középiskolai 
előadás-
sorozat 

A gyermekek igen 
fogékonyak az új 
információkra, és 
tudvalevő, hogy 
minden prevenció 
esetében fontos a 
minél fiatalabb 
korban történő 
találkozás a 
problémával, és 
annak megoldási 
lehetőségeivel. Mai 
világunkban 
fokozott probléma 
az elhízás, az 
egészségtelen 
étkezés, a túlzott 
cukorfogyasztás. 
Általános 
tapasztalat, hogy 
az emberek kevés 
információval 
rendelkeznek erről. 

Élve a fiatalok 
nyitottságával, 
érdeklődésével, 
körükben 
ismeretterjesztő 
foglalkozásokat 
szükséges tartani 
megelőzés és 
felvilágosítás céllal. 
Rövid távú cél: az 
Egyesület részvétele a 
középiskolai 
intézményekben 
tartandó 
előadássorozaton. 
Középtávú cél: az 
ismeret és a tudás 
megjelenése a 
középiskolás korosztály 
körében. Hosszútávú 
cél: egészségesebb 
felnövekvő generáció. 
Kialakítani az igényt az 
egészségesebb 
életmódra már fiatal 
kortól. 

 2018/2019. tanévben 
részt venni Siófok 
középiskoláiban az 
egészséges életre 
nevelés keretében 
tartandó 
előadássorozaton.  

Középiskolák Baross 
Gábor Szakgimnázium és 
Szakközépiskola, Krúdy 
Gyula Szakgimnázium és 
Szakközépiskola) részéről: 
az intézmény igazgatója, 
a Magyar Cukorbetegek 
Balatonszabadi 
Egyesülete részéről: 
Mészárosné Horváth 
Rózsa elnök. 

2018/2019.tan
évben az iskola 
által kijelölt 
napon 
2018.12.31-ig 

Az 
előadásokon 
résztvevőkről 
névsort 
vezetnek. A 
szűrések 
eredményét a 
fiatalok 
megkapják, 
amit 
hazavisznek 
megmutatni.  
A vércukor 
vizsgálathoz 
felhasznált 
tesztcsíkok és 
ujjszúrók 
mennyiségéről 
az Egyesület 
nyilvántartást 
vezet. 

A vércukor vizsgálathoz 
szükséges tesztcsíkok 
és ujjszúrók 
beszerzésére az anyagi 
forrását elő kell 
teremteni, ha van rá 
lehetőség, akkor 
pályázni is érdemes. A 
program napján a 
segítők és az 
ismeretterjesztő 
foglalkozások humán 
erőforrást igényelnek. 
Ehhez több önkéntesre 
van szükség. 

A program 
fenntarthatósága a 
Magyar 
Cukorbetegek 
Balatonszabadi 
Egyesülete és a 
középiskolák 
együttműködésén 
alapul, valamint a 
pályázati 
rendszertől függ. 
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10./ Gyermeknap, 
Falunap 

A vidéken élő, 
hátrányos helyzetű 
gyermekek és 
családok ritkán 
vagy soha nem 
jutnak el kulturális 
programokra. A 
hátrányos helyzetű 
családokban élő 
kisgyermekek 
családjának 
kulturális és 
szórakoztató 
programokon való 
részvétele 
anyagilag 
megterhelő. 

A program célja: 
kikapcsolódás, 
szórakozás, közösségi 
élmény szerzés. Rövid 
távú cél: maga az 
élmény, az előadás 
megtekintése. 
Középtávú cél: 
kialakítani a 
gyermekben a kultúra 
iránti vágyat, az igényt 
rá, a felnőttben szinten 
tartani. Hosszútávú cél: 
visszatérő programmá 
váljon a családok 
életében, 
közösségmegtartó- 
összetartó ereje 
növekedjen. 

 Szervezés (előadó 
meghívása, 
szerződéskötés, 
helyszín biztosítása a 
Művelődési Házban, 
hirdetés) 

Felelős: Művelődési Ház 
részéről Szőke Ildikó, 
Önkormányzat részéről: 
polgármester, Aranyalma 
Óvoda részéről: Pintér 
Anett, Általános Iskola 
részéről: Bogdánné 
Kovács Mária igazgató-
helyettes 

Gyermeknap: 
szervezés 
megkezdése 
minden év 
februárjától, 
rendezvény 
megtartása 
2019. 05.hó 
utolsó 
szombatja, 
2020. 05.hó 
utolsó 
szombatja, 
2021. 05.hó 
utolsó 
szombatja, 
20122. 05.hó 
utolsó 
szombatja, 
2023. 05.hó 
utolsó 
szombatja, 
Falunap: 
szervezés 
megkezdése 
minden év 
márciustól, 
rendezvény 
megtartása: 
2019. 09.hó 
1.szombatja, 
2020. 09.hó 
1.szombatja, 
2021. 09.hó 
1.szombatja, 
20122. 09.hó 
1.szombatja, 
2023. 09.hó 
1.szombatja 

A programokat 
plakátolva 
hirdetik meg, 
az előadásról 
fényképek 
készülnek. 
Szerződések, 
elszámolások 
vannak. 

Saját költségvetés, 
idegen források 
pályázatokból, valamint 
humán erőforrás 
biztosítása 

Az intézmények és 
a Művelődési Ház 
hosszú távú 
együttműködésén 
alapul, ez biztosítja 
a 
fenntarthatóságot, 
valamint a 
különböző 
színházakkal, 
előadókkal, más 
szolgáltatókkal 
fennálló jó 
kapcsolat.  
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III. A NŐK ESÉLYEGYENLŐSÉGE 

 

1.. Anyatejes 
Nap 

Az újszülöttek és a 
felnövekvő generáció 
szempontjából 
rendkívül fontos az 
anyatejes táplálás. A 
jelenlegi divat-trend, 
a fiatal nők saját 
testéről alkotott 
énképe, és annak 
megítélése nem 
kedvez a 
szoptatásnak. 

Az Anyatejes Nap 
lehetőséget kínál arra, 
hogy a kismamák olyan 
körben 
találkozhassanak 
egymással, ahol érték 
az anyatejes táplálás, 
ahol megerősítést, 
bátorítást, önbizalmat 
kaphatnak. Hosszútávú 
cél az utánunk jövő 
nemzedék egészsége, 
anya és gyermeke 
szorosabb kapcsolata, 
ezáltal a családi 
kötődések szorosabbra 
fűzése. 

  Anyatejes Nap 
megszervezése: 
kapcsolatfelvétel a 
kismamákkal, 
tájékoztató előadás 
megszervezése, a 
találkozó 
megszervezése – ehhez 
a gyermekorvos, az 
ÁMK Művelődési Ház, 
az Önkormányzat és 
civil szervezetek, 
segítők felkérése, 
támogatási lehetőségek 
felkutatása. 

Résztvevők: kismamák, 
gyermekorvos, 
szomszédos települések 
védőnői, felelős: Varga 
Tünde védőnő 

évi egy 
alkalommal, 
minden év 
augusztusában 
2019.08.01-31. 
2020.08.01-31. 
2021.08.01-31. 
2022.08.01-31. 
2023.08.01-31 
közötti 
időpontban  

Névsor lista 
alapján 
pontosan 
nyomon 
követhető a 
résztvevők 
száma, 
meghívóval, 
fotókkal 
dokumentálha
tó az esemény. 
Az évek során 
összegyűjtött 
dokumentáció
val nyomon 
követhető a 
programba 
bevont 
személyek 
száma és a civil 
szervezetek 
köre. 
Hosszútávon: 
A korábbi 
években 
kismamaként 
részt vettek a 
későbbiekben 
segítőként 
vagy 
támogatóként, 
példaként 
megmutatkozh
atnak a 
későbbi 
programokon. 
Ezzel a 
kisgyermekes 
közösségeken 
belüli 
kapcsolatok 
erősödnek. 

Elsősorban humán 
erőforrás szükséges – 
civil segítők bevonása.  

A program 
fenntarthatósága 
nagyban függ attól, 
mennyire sikerül 
bevonni az 
Önkormányzatot, a 
civil szervezeteket, 
mindazokat, ahol 
megjelennek a 
kisgyermekes 
családok. 
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2./ Baba-Mama 
Klub 

Kevés a közvetlen, 
baráti kapcsolat a 
családok között. 

Cél a kapcsolatok 
kialakulásának segítése 
az anyukák körében. 
Információ- és 
tapasztalatcsere. A 
szülés után 
megváltozott 
lelkiállapot javítása, 
egymás átsegítése a 
problémákon. 
Alkalmanként 
szakemberek felkérése, 
igény szerinti 
előadásra. 

 Csoportos 
foglalkozások, kötetlen 
beszélgetések 
biztosítása. 

Résztvevők a gyermekes 
családok, várandósok, 
önkéntes alapon. Felelős: 
Varga Tünde védőnő, 
Bálint Adrienn 
családsegítő 

Igény szerinti 
ütemezésben. 

Önkéntes 
alapon 
működő 
kötetlen. 

Tárgyi feltételek 
bővítése szükséges. A 
felkért előadók 
esetlegesen felmerülő 
költségeihez az 
önkormányzat 
bevonása. 

Pályázati 
lehetőségek 
felkutatása a tárgyi 
feltételek 
bővítéséhez. A 
családsegítő a 
hozzá beérkező 
adományokat, 
elsősorban 
játékokat közvetíti 
a Baba-Mama Klub 
számára. 
Együttműködés 
szükséges a 
fenntarthatósághz
o. 
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3./ Kiscsportos 
egészség-
védelmi 
foglalkozás - 
szűrések 

A mai rohanó 
világban az emberek 
egyre kevesebbet 
törődnek 
egészségükkel. Az 
esetleges problémák 
jeleit nem veszik 
észre, vagy elsiklanak 
felette. 

Fel kell hívni az 
emberek figyelmét a 
prevenció 
jelentőségére, saját 
testük, szervezetük 
működésének 
megismerésére. Ki kell 
alakítani egy 
egészségvédő attitűdöt, 
és elérni azt, hogy részt 
vegyenek szűréseken is. 

 Szervezett egészségi 
állapot szűrőprogramok 
szervezése, 
tanácsadással, 
előadással egybekötve. 

Résztvevők önkéntes 
alapon a falu lakossága. 
Felelős: Bálint Adrienn 
családsegítő, Varga Tünde 
védőnő, Önkormányzat 
részéről: polgármester 

2019.03.01-31. 
2019.10.01.31. 
2020.03.01-31. 
2020.10.01.31. 
2021.03.01-31. 
2021.10.01.31. 
2022.03.01-31. 
2022.10.01.31. 
2023.03.01-31. 
2023.10.01.31. 
2019-től 
indulóan 
kétévente 
február 28-ig a 
45-65 év 
közötti nők 
számára 
ingyenes 
mammográfiai 
vizsgálat  
biztosítása a 
kaposvári 
Kaposi Mór 
Kórházzal 
együttműködé
sben, az 
önkormányzat 
támogatásával 

Jelenléti ív 
kitöltésével, a 
helyszínen 
készített fotók 
csatolásával 
dokumentálha
tó a résztvevők 
száma.  

Elsősorban humán 
erőforrás szükséges 
(háziorvos, 
gyermekorvos, védőnő, 
civil szervezetek). A 
szűrésekhez szükséges 
eszközök beszerzése 
pályázati úton, valamint 
a mammográfiára való 
eljutás (különbusz) 
költségéhez 
önkormányzati 
támogatás. 

A szűrővizsgálatok 
rendszeres 
szervezésével 
fenntartható és 
természetessé válik 
az igény az 
egészséggel való 
törődésre. A 
humán erőforrás 
biztosításához 
fontos a jó 
kapcsolatok 
fenntartása. 
Pályázatfigyelés, 
önkormányzati 
támogatás 
elengedhetetlen. 
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IV. AZ IDŐSEK ESÉLYEGYENLŐSÉGE 

1./ Édes élet 
idős korban 

Az idős emberek 
mind étkezés, mind 
pedig életvitel 
szempontjából 
megrögzött szokások 
rabjai, nagyon 
nehezen változtatnak 
maguk körül bármin 
is. Idős korban 
jellemző a 
mozgáshiány, hiszen 
nehéz és fájdalmas 
minden mozgássor, 
ebből viszont 
egyenesen 
következik a rossz 
vérkeringés. Jellemző 
még az ismerethiány. 
Idős korban befelé 
fordulóak, kevésbé 
érdeklődőek az 
emberek, így új 
ismeretekre sem 
igazán nyitottak. 

Emiatt kiemelten oda 
kell figyelni az idősebb 
korosztályra, számukra 
jól és könnyen 
feldolgozható 
információkkal kell 
ellátni őket. 
Ismeretterjesztéssel és 
jó példák 
bemutatásával rá kell 
vezetni az idős 
korosztályt az 
egészségesebb 
életmódra, ezáltal 
csökkenteni a lakosság 
körében az idős korban 
kialakuló 
cukorbetegség 
kockázatát. 

  Igény szerint 
folyamatos 
tájékoztatás, napi 
szintű kapcsolattartás. 
Egyetlen ember is 
számít! 

Részt vevők: 
Cukorbetegek 
Egyesületének tagjai, 
támogatói, egészségügyi 
szakemberek, orvosok, 
felelős: Mészárosné 
Horváth Rózsa elnök 

Évente 2 
alkalommal 
előadás tartása 
az Idősek 
Klubjában vagy 
a Művelődési 
Házban: 
2019.06.31-ig. 
és 2019.11.31-
ig, 2020.06.31-
ig. és 
2020.11.31-ig, 
2021.06.31-ig. 
és 2021.11.31-
ig, 2022.06.31-
ig. és 
2022.11.31-ig, 
2023.06.31-ig. 
és 2023.11.31-
ig 

A programok, 
előadások, 
illetve 
tagfelvétel 
során mindig 
dokumentálják 
a résztvevőket. 
Az előadásokat 
a Művelődési 
Ház archiválja. 

A programok, illetve 
maga a tevékenység 
anyagi erőforrást nem 
igényel, segítőkről, 
előadóról gondoskodni 
kell. 

A fenntarthatóság 
nagyban múlik a 
településen aktív 
civil szervezetek 
együttműködésén, 
továbbá a 
Cukorbetegek 
Egyesülete és a 
Művelődési Ház, 
valamint a 
szakemberek, 
szakorvosok hosszú 
távú 
együttműködésén 
is. 
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2./ Hagyomány
őrzés és 
teremtés 

Korunk legnagyobb 
problémája az 
elszigetelődés, amely 
egyaránt érinti a 
kisgyermekes nőket, 
a különböző 
korosztályú 
gyermekeket, az 
időseket, és egyre 
mélyül a szakadék a 
mélyszegénységben 
élők és a társadalom 
többi része között. 

A Kossuth Művelődési 
Kör Egyesület fő célja a 
hagyományőrzés. A 
betervezett programok 
erősítik a falusi élethez 
kötődést, a szokások 
összekötik a különböző 
körülmények között 
élőket. Különösen a 
nehéz helyzetben, 
hátrányos körülmények 
között élő családok 
számára fontos lehet 
részeseivé válni egy 
közösségnek, ahol nem 
tesznek különbséget a 
résztvevők között. 
Hosszútávú cél: elérni, 
hogy a falu lakossága 
igényelje a 
hagyományok, 
szokások fenntartását 
(ezen keresztül 
keressék egymás 
társaságát, a 
közösséget), illetve 
legyenek új 
hagyományok. 

 
 
  

  Hagyományőrző 
programok szervezése 
minden évben 
visszatérően, 
rendszeres és 
kiszámítható ritmusú 
programként. 

Kossuth Művelődési Kör 
Egyesület vezetősége, 
felelős: Krisztin Róbert 
elnök 

Az éves 
programban 
szereplő 
időpontok 
betartásával, 
éves 
ritmusban, 
stabilan 
megszervezve. 

A Kossuth 
Művelődési 
Kör tagsága 
adatbázisban 
rögzített, a 
tagság 
létszáma 
követhető. Az 
Egyesület éves 
programtervéb
en kerülnek 
megtervezésre
-elfogadásra, 
majd 
megvalósításra 
évente 
kiszámítható 
ritmusban a 
programok. 
Éves 
beszámolóval 
ellenőrizhető a 
megvalósítás. 

A programokhoz sok 
önkéntes, és egyéb civil 
szervezet nyújt 
segítséget, az anyagi 
erőforrásokat a Kossuth 
Kör teremti elő. 

Tagsági díj, 
pályázatok, és az 
épület időnkénti 
bérbeadásából 
származó bevétel 
biztosítja a 
fennmaradást 
Az Egyesületnek 
együttműködési 
megállapodása van 
az 
Önkormányzattal, 
valamint több civil 
szervezettel is, a 
programokhoz 
kötődően. Ez 
biztosítja a 
fenntarthatóságot. 
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3./ Fittnesz 
park 
létrehozása 

Az 
egészségmegőrzés, 
prevenció minden 
korosztály számára 
különösen fontos. A 
felnőttek, és 
különösen az idősek 
számára kedvezőbb 
az olyan sportolási 
lehetőség, amely 
nincs időkorláthoz 
kötve, bármikor 
elérhető. 

Az önkormányzat a 
felmerült igényeket 
felméári, 
együttműködő partnert 
keres a civil szervezetek 
részéről a 
megvalósításhoz és 
pályázáshoz. Dönt a 
prioritásokról, helyet 
biztosít a fittnesz park 
létrehozásához. Dönt a 
megvalósításról, majd 
évente dönt a 
karbantartás 
költségvonzatairól. 
Szakaszosan 
megvalósítja, majd 
évente gondoskodik a 
karbantartásról. 

Az 
Önkormányzat 
Költségvetési 
Koncepciójával 
összhangban 
van. 

2018. évben a fittnesz 
park igény felmérése, 
helyének kijelölése, 
együttműködő partner 
keresése, források 
előteremtése, 
pályázatfigyelés. 
2018.évben 
Cukorbetegek 
Balatonszabadi 
Egyesülete pályázat 
támogatása, helyszín 
előkészítése. 
2019.05.31-ig a 
szabadtéri fittnesz park 
átadása a lakosságnak. 

Önkormányzat részéről 
felelős: polgármester, 
Magyar Cukorbetegek 
Egyesülete részéről 
felelős: Mészárosné 
Horváth Rózsa elnök 

2018.05.30-ig 
igényfelmérés, 
201810.31-ig a 
kijelölt terület 
előkészítése, 
terepmunkák, 
2018.11.30-ig 
szabadtéri 
fittnesz 
eszközök 
beszerzése, 
2019.05.31-ig 
a szabadtéri 
fittnesz park 
átadása a 
lakosságnak, az 
Egyesület 
részéről 
pályázat 
elszámolása. 
Évente szükség 
szerinti 
ütemezéssel 
karbantartás. 

Könyvelési 
adatok, 
számlák 
alapján 
nyomon 
követhető a 
tevékenység és 
annak 
költségei. Az 
önkéntes 
munkában 
részt vevő civil 
szervezetek 
jelenléti 
ívekkel, 
fotókkal 
dokumentálják 
a részvételt. 

Pályázat plusz az 
önkormányzat 
költségvetéséből önerő 
biztosítása, valamint az 
önkormányzat 
tulajdonában lévő 
terület biztosítása erre 
a célra. A civil 
szervezetek 
(önkéntesek) 
szervezése/felügyelete, 
valamint megvalósítási 
munkálatok 
ellenőrzése/felügyelete 
szakembert igényel. 

Folyamatos 
karbantartással a 
fittnesz park 
részévé válhat a 
különböző 
korosztályok 
számára szervezett 
sportprogramok-
nak, a 
kerékpárúton 
érkezők is 
hazsnálhatják, a 
lakosság napi 
szinten beépítheti 
mindennapjaiba a 
mozgást. 
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V. A FOGYATÉKKAL ÉLŐK ESÉLYEGYENLŐSÉGE 

1./ Szüret – 
másképpen 

Balatonszabadi 
településről 5 fő 
fogyatékkal élő 
személyt látnak el 
naponta a Siófok-
Kilitiben lévő Máltai 
Szeretetszolgálat 
nappali 
foglalkoztatójában, 
és egy gondozó is a 
faluból jár oda 
dolgozni. A családok 
szempontjából 
szerencse, hogy van 
lehetőségük 
fogyatékos 
hozzátartozójuk napi 
ellátására, azonban 
ez a lehetőség zárt 
közeg, amely egyben 
el is szigeteli őket a 
mindennapi élettől. 

A Pappvin Bt. abban 
nyújt segítséget, hogy a 
fogyatékkal élők 
számára lehetővé teszi 
a szőlőszüret élményét, 
gondoskodva 
biztonságukról és 
ellátásukról ezidő alatt. 
Rövid távú cél: az 
élmény 
megtapasztalása a 
sérült emberek 
számára. Középtávú cél: 
nyitás a területen 
dolgozók és a 
fogyatékkal élő 
emberek között. 
Hosszútávú cél: elérni, 
hogy a településen 
elfogadottá váljon a 
sérült emberek 
közösségének ilyen 
típusú segítése is, a 
közös részvétel, együtt 
munkálkodás. A 
Pappvin Bt a for-profit 
szféra képviselőjeként 
célul tűzte ki a 
támogatás, és az 
élményszerzés ezen 
módját.  

  Az őszi szüret 
időszakában egy kisebb 
terület szőlőt 
meghagyva, egy 
alkalommal kerül sor a 
Máltai Szeretet-
szolgálat Nappali 
Foglalkoztatójában 
ellátott személyek 
szüreti meghívására. 
Ezen a napon fokozott 
gondossággal látják el 
munkájukat a fizetett 
szüretelők, 
alkalmazottak, és a 
sérültekkel érkező 
gondozók is. 

Máltai Szeretet-szolgálat 
gondozói, Pappvin Bt 
részéről felelős: Papp 
Károly 

évente egy 
alkalommal, 
szüreti 
időszakban, 
(pontos 
időpont 
időjárástól 
függő, minden 
évben 
egyeztetés 
szerinti 
alkalom) 

A Máltai 
Szeretet-
szolgálat 
kisbuszának 
szállítóleveléve
l igazolt 
létszám, 
valamint a 
foglalkoztató 
dokumentálá-
sában fotók 
készülnek. 

A fogyatékkal élő 
személyek állapota 
instabil, minden-
képpen szükséges 
hozzáértő gondozó 
személyzet aktív, segítő 
jelenléte, a dolgozók 
részéről nagyobb 
odafigyelés a munka 
időszaka alatt. 
Szállításuk csak 
speciális járművel 
oldható meg. 

A fenntarthatóság 
a Pappvin Bt. 
együttműködési 
szándékán múlik: 
megfelelő gépi és 
más egyéb 
felszerelésről a 
vállalkozás 
gondoskodik. 
Megfelelő 
szőlőtermés, 
valamint jó időjárás 
szükséges a 
program 
megvalósulásához. 
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2./ Utak-járdák 
állapotának 
rendbetétel
e 

A segédeszközökkel 
közlekedő 
fogyatékkal élők és a 
nehezen mozgó idős 
emberek közlekedése 
a település bizonyos 
útszakaszain 
problémás, a járdák 
és utak állapota 
miatt. 

Az önkormányzat az 
utak és járdák 
állapotának felmérését 
2017-től folyamatosan 
végzi. Évente dönt a 
prioritásokról, évente 
dönt a felmérés, illetve 
a felújítás 
költségvonzatairól. 
Szakaszosan 
megvalósítja a 
felújításokat 
(pályázatok, 
költségvetés és 
kivitelezési lehetőségek 
szempontjai alapján) 

 Az 
Önkormányzat 
Költségvetési 
Koncepciójával 
összhangban 
van. 

A 2017. évben 
meghatározott 
prioritásoknak 
megfelelően a járdák-és 
utak felújításának 
megkezdése, a források 
előteremtéséhez 
pályázatfigyelés és 
pályázatok. 2018.évben 
az első szakaszokon a 
munkálatok 
megkezdése. 

Balatonszabadi Község 
Önkormányzata, felelős: 
polgármester 

2017.12.30-ig 
felmérés, 
2018.01-től 
folyamatos 
pályázás. 
2018.10.31-ig 
700 m 
járdaszakasz 
felújítása 
Siómarosi 
településrésze
n (Kossuth 
utca), és 500 m 
járda felújítása 
Vak Bottyán 
utcában a 
pályázati terv 
szerinti 
szakaszon. 
2018.11.30-ig 
Sió utca és 
Kossuth utca 
teljes 
szélességben 
történő 
felújítása a 
KÖZÚT Zrt. 
kivitelezésében 
2019.12.31-ig 
a Vak Bottyán 
utca 
felújításának 
folytatása 
KÖZÚT Zrt. 
kivitelezésében
. Évente 
minimum 2 
alkalommal a 
település 
murvás 
közútjainak 
karbantartása 
(szükség 
szerinti 
ütemezésben) 

Könyvelési 
adatok, 
számlák 
alapján 
nyomon 
követhető a 
tevékenység, 
és annak 
költségei. Az 
önkéntes 
munkában 
részt vevő civil 
szervezetek 
jelenléti ívvel, 
fotókkal 
dokumentálják 
a részvételt. 
Lakosság 
tájékoztatása a 
helyben 
szokásos 
módon 
(Szabadi Szó, 
honlap) 

Pénzforrás 
előteremtése 
szükséges. Amennyiben 
nem kerül kiírásra 
pályázat út-és/vagy 
járda felújításra, 
karbantartásra, más 
forrásokat kell találnia 
az önkormányzatnak 
(költségvetési tartalék 
terhére). 

Folyamatos 
karbantartás 
esetén az utak-
járdák állapota 
kisebb költség-és 
munka 
ráfordítással 
szinten tartható, 
hosszú távon 
kevesebb 
költséggel 
megoldható. 
Pénzforrás 
előteremtése 
szükséges 
(pályázatok plusz 
költségvetésből 
önerő biztosítása) 
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3 Közvilágítás 
megújítása 

A segédeszközökkel 
közlekedő 
fogyatékkal élők és a 
nehezen mozgó idős 
emberek közlekedése 
a település bizonyos 
útszakaszain 
problémás, a gyenge 
közvilágítás miatt. 
Különösen azokon a 
részeken, ahol 
jelenleg nincs 
közvilágítás. 

Az önkormányzat a 
közvilágítás állapotának 
felmérését 2018-tól 
folyamatosan végzi. 
Évente dönt a 
priorításokról. Évente 
dönt a felmérés, illetve 
a felújítás 
költségvonzatairól. 
Szakaszosan 
megvalósítja a 
felújításokat 
(pályázatok, 
költségvetés és 
kivitelezési lehetőségek 
szempontjai alapján) 

 Az 
Önkormányzat 
Költségvetési 
Koncepciójával 
összhangban 
van. 

A 2018. évben 
meghatározott 
prioritásoknak 
megfelelően a hiányzó 
közvilágítás pótlása a 
katolikus templom és a 
művelődési ház közötti 
közterületen, a források 
előteremtéséhez 
pályázatfigyelés és 
pályázatok. 2018.évben 
kandeláberek felállítása 
és beüzemelése. 2019. 
évben az Enerintől az 
önkormányzat 
tulajdonába visszavenni 
a közvilágítást, új 
üzemeltetővel/bérlővel 
szerződés alapján 
felújítás-karbantartás 
megkezdése. 

Balatonszabadi Község 
Önkormányzata, felelős: 
polgármester 

2018.07.30-ig 
felmérés, 
2018.11.01-ig 
kandeláberek 
felállítása, 
beüzemelése a 
katolikus 
templom és a 
művelődési 
ház közötti 
közterületen. 
2019.12.31-ig 
az 
önkormányzat 
tulajdonjogána
k rendezése, 
annak 
érdekében, 
hogy saját 
kézbe kerüljön 
a közvilágítás 
az Enerintől. 
202-tól 
közvilágítás 
felújítása-
karbantartása, 
folyamatosan, 
annak 
szükségességér
e tekintettel a 
település teljes 
területén, a 
költségvetési 
tartalék 
függvényében.   

Könyvelési 
adatok, 
számlák 
alapján 
nyomon 
követhető a 
tevékenység, 
és annak 
költségei, 
valamint a 
megvalósult 
felújítások 
fotókkal is 
dokumentálha
tók.  

Pénzforrás 
előteremtése szükséges 
(pályázatok, plusz 
önkormányzat 
költségvetéséből önerő 
biztosítása). 
Villanyszerelési 
munkálatok 
ellenőrzése/ 
felügyelete szakember 
irányítását igényli. 

Folyamatos 
karbantartás 
esetén a 
közvilágítás 
állapota kisebb 
költség-és munka 
ráfordítással 
szinten tartható, 
hosszú távon 
kevesebb 
költséggel 
megoldható. 
Pénzforrás 
előteremtése 
szükséges (pályázat 
plusz költségvetés) 

 
 



 

 

3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

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

A megvalósítás folyamata 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 
hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 
tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e 
a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 
meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 
a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 
döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
 



 

  

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

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

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 



 

  

Monitoring és visszacsatolás 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít 
a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott 
munkacsoportok beszámolóinak alapján, továbbá nyomon követi az Intézkedési Tervek megvalósulását a 
civil szervezetek éves programterve, illetve beszámolója alapján. 
 

Nyilvánosság 

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

Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a jegyző felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak 

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek 

számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton 

megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges lépéseket, 

vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni  

 



 

  

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 

összehangolása, instruálása),  
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns 
légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket 
bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak 
megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra szolgáltatást 
nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen 
az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, 
hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési 
önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet 
vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 

Érvényesülés, módosítás 
 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során 
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést kér a 
beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a 
beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak 
érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 
napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 
intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 
intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a szükséges 
lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 
megvalósításához. 
 
4. Elfogadás módja és dátuma 
 

I. Balatonszabadi község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az 
itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 

III. Ezt követően Balatonszabadi község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek 
része az Intézkedési Terv) megvitatta és 119/2013 (VII. 18.) számú határozatával elfogadta. 
 

IV. Balatonszabadi község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az 
Intézkedési Terv) megvitatta, és a 100/2018.(XI.29.) számú határozatával elfogadta. 
V. Balatonszabadi község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program 2 éves felülvizsgálatát 
elvégezte, és a 56/2020.(XII.14.) számú határozatával elfogadta 


