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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

 

Bevezetés 
 

 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Zalacsány 

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. 

 

 

A település bemutatása 
 

A település a Zalaegerszeget Keszthellyel összekötő 76. sz. út mellett található. Legközelebbi városok: 

Hévíz 9 km, Keszthely 14 km, Zalaszentgrót 17 km. 

A településen vasútvonal nincs, a tömegközlekedés buszjáratokon keresztül bonyolódik.  

A Zalaapáti felől egykor haladó római út a Zala-völgyet Zalacsányon keresztül szelte át, így 

valószínűsíthető, hogy már a római korban lakott volt a település.  

Első írásos emléke 1019-ből származik, amikor I. István király „Chan” mezőváros piaci vámját a 

zalavári apátságnak adta. A Haholt-Buzád nemzetségből származó Csányi család a 14. század közepe   

táján szerezhette meg a községet és környékét, mert az 1365-ös iratokban mint annak birtokosa 

szerepel. A család leghíresebb tagja a mártírhalált halt Csány László volt.  

  A Batthyányiak az 1500-as évek táján kerültek erre a területre.  

 A Batthyány család 19. század végén épült neobarokk kastélya jelenleg felújítva, szállodaként 

működik.   

1990-től a település dinamikus fejlődésnek indult, előtérbe került a turizmus, és néhány ipari 

jellegű vállalkozás.   Sok középülettel és lakóházzal gyarapodott a falu. 

                                                           
1
 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  

http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9v%C3%ADz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Keszthely
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zalaszentgr%C3%B3t
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A falu határában egy patak felduzzasztásával létrehozott 11 hektáros horgász- és fürdő-tó jött létre. A 

település turizmusa elsősorban a Batthyányi kastélyban működő hotelekre, a horgásztóra, és a 

kehidai termálfürdő vonzására épül.  

A településen újonnan épült egy közösségi centrum, amelyben a polgármesteri hivatal 

működik, a közösségi ház, és a posta.  

A település lélekszáma a 2017-es adatok szerint 955 fő. 

Nevezetességei: Batthyány-kastély, Malatinszky-Batthyány udvarház, templom, kápolna, horgász- és 

fürdő-tó, A Csányi-család 19. század elején épült mauzóleuma a temetőben, Körtvélyesi átalakító 

erdő, benne Árpád-kori földvár (Zsidóvár), és tanösvény, Zala Springs Golf Resort nevű sport- és 

idegenforgalmi komplexum. 

 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2012 970 bázis év 

2013 940 96,9% 

2014 926 98,5% 

2015 914 98,7% 

2016 896 98,0% 

2017 955 106,6% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
  

 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldv%C3%A1r_(%C3%A9p%C3%ADtm%C3%A9ny)
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Zala_Springs_Golf_Resort&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tan%C3%B6sv%C3%A9ny
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Cs%C3%A1nyi-csal%C3%A1d&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C5%91
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A lakosságszám alakulása az elmúlt években: 

A lakónépesség számának változása a termékenység és a halálozás függvénye. A termékenységnek a 

gazdasági és társadalmi fejlődéssel világszerte együtt járó jelentős csökkenése két tényezőre vezethető 

vissza: az egyik a nők tömeges munkavállalása, a másik a társadalombiztosítás bevezetése. Az előbbi 

a gyermeknevelés legfontosabb tényezőjét, az anya erőforrásait köti le más  

célokra, az utóbbi pedig azt az időskori biztonságot teremti meg, amit a szülők korábban nagyszámú, 

őket majdani öregségükben eltartó gyermekek vállalásával biztosítottak maguknak. 

Az adatok alapján megállapítható, hogy az elmúlt években a község lakosságszáma folyamatosan 

csökkenő tendenciát mutat, majd 2017. évben jelentős emelkedés figyelhető meg.  

 

 

 

A következő, 2.1. számú táblázat és hozzá tartozó diagram az állandó népesség összetételét mutatja 

nemek és korcsoportok szerint. 

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 
(TS 0303) 

Nők 
(TS 0304) 

Állandó népesség száma (férfiak TS 0300, nők TS 0302) 503 490 993 50,65% 49,35% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 0316)     15 1,51% 

0-14 éves (férfiak TS 0306, nők TS 0307) 60 57 117 6,04% 5,74% 

15-17 éves (férfiak TS 0308, nők TS 0309) 18 16 34 1,81% 1,61% 

18-59 éves (férfiak TS 0310, nők TS 0311) 317 274 591 31,92% 27,59% 

60-64 éves (férfiak TS 0312, nők TS 0313) 36 36 72 3,63% 3,63% 

65 év feletti (férfiak TS 0314, nők TS 0315) 72 107 179 7,25% 10,78% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A következő, 2.2. számú táblázat a 16-17 éves gyermekek számát mutatja a népszámlálás adatai 
szerint. 

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 

Fő Változás 

2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma     0 

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 18 16 -2 

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 17 9 -8 

Összesen 35 25 -10 

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 (%) 
(TS 0401) 

2012 172 141 121,99% 

2013 181 138 131,16% 

2014 178 133 133,83% 

2015 180 122 147,54% 

2016 179 117 152,99% 



 7 

2017 172 111 154,95% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
  

 
 

A 3.számú táblázat és diagram az állandó lakónépességből a 65 év feletti állandó lakosok 100 

fő 0-14 éves korú állandó lakosra jutó száma látható, az un. öregedési index. Az öregedési index 

adatai alapján megállapítható, hogy a településen túlsúlyban vannak a 65 év felettiek. E adatok 

figyelembevételével megállapítható, hogy a település lakossága elöregedő. Az öregedő 

népességszerkezet esetén az idősek fokozottabb ellátására van szükség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 4.számú táblázat a belföldi vándorlások számát és arányát mutatja.  

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 
Állandó jellegű 
odavándorlás 

(TS 0601) 

Elvándorlás 
(TS 0600) 

Egyenleg 

Állandó oda-, és 
elvándorlások 

különbségének 1000 
állandó lakosra vetített 

száma 
(TS 0602) 

2012 29 19 10 9,6 

2013 18 25 -7 -6,8 

2014 22 33 -11 -10,75 

2015 27 28 -1 -0,99 
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2016 15 23 -8 -8,06 

2017     0   

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehhez kapcsolható a természetes szaporodást bemutató 5. számú táblázat, mely az élveszületések és a 

halálozások számát és annak különbözetét mutatja be. 

 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Élveszületések száma 

(TS 0701) 
Halálozások száma 

(TS 0702) 

Természetes 
szaporodás (fő) 

(TS 0703) 

2012 11 11 0 

2013 4 11 -7 

2014 7 11 -4 
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2015 1 16 -15 

2016 5 13 -8 

2017 3 6 -3 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
   

 
 

 

Ebből a táblázatból az látható, hogy sajnos csökkent a születések száma, és drasztikusan emelkedett a 

halálozások száma. A településen az elmúlt években magasabb volt a halálozások száma, mint az élve 

születések száma, amelyből következik, hogy a településen a természetes szaporodás mértéke negatív 

értéket mutat, amely a település lakosságszámának folyamatos csökkenésére utal.  

 

 

Értékeink, küldetésünk 
 
A község természeti adottságai, valamint elhelyezkedése szilárd alapjául szolgál a stabil mezőgazdasági és 
turisztikai tevékenységnek, amelynek fenntartása, illetve fejlesztése hosszú távon elősegítheti a helyiek 
foglalkoztatását, valamint a mélyszegénység felszámolását. A táj szépsége és a környező erdők az év minden 
szakában kellemes túralehetőséget nyújtanak azoknak, akik szeretik a csendet, a kikapcsolódást. Településünk 
fejlődéséhez nagyban hozzájárult a Batthyány kastély és a golfpálya működtetése.  

 

 

Célok 
 

 
Zalacsány község Önkormányzata célként fogalmazta meg a lakosság helyben tartását, valamint az 
odavándorlás növelését. Ezzel együtt előirányozta a széles körű foglalkoztatottság megteremtését is, amely 
nagyban hozzájárul a mélyszegénységben élők számának a lehető legkisebb értékre történő csökkentéséhez.  

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

 

Zalacsány település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 
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az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

a diszkriminációmentességet,  

szegregációmentességet, 

a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 

köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 

intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

 

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 

esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint 

helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP 

IT tartalmazza. 

 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 

programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-

értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 

tematikus munkacsoportokat. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A 

program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének szempontjai” fejezete és  

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

EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

Mötv.) 

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

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Flt.) 

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

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

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

 előírásaira. 
 Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 5/2015 (II.16..) önkormányzati rendelete     a 

szociális ellátásokról 
 

Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2015.(II.16.)  önkormányzati rendelete 

a szociális ellátásokról 

Zalacsány  Község Önkormányzat Képviselő testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében,           26. § -ában,  32 § (3) 

bekezdésében, 45. §-ban, 132. § (4)  bekezdés  g)  pontjában felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1)  bekezdés  a)  pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. Törvény 13. §  (1)  bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 
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A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet személyi  hatálya kiterjed, ha a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény ( a továbbiakban: Szt.) és végrehajtási rendeletei, valamint e rendelet másképpen nem 

rendelkezik 

a)         az önkormányzat területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a 

 településen tartózkodó 

aa)       magyar állampolgárokra, 

ab)       bevándoroltakra és letelepedettekre, 

ac)       hontalanokra, 

ad)       a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, 

b. az Szt. 3 § (3) bekezdésében meghatározott személyekre, 

c. az Szt. 7.  §  (1) bekezdése szerinti esetben az önkormányzat területén jogszerűen tartózkodó, 

az Szt. 3. § (1) bekezdése szerinti személyekre és az Európai Szociális Kartát megerősítő 

országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgárokra is. 

Értelmező rendelkezések 

2. § 

(1)       E rendeletben használt fogalmak magyarázatánál az Szt. 4. §-ában meghatározottakat a 

(2) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni. 

(2)       E rendelet alkalmazásában 

a. gyermekét egyedül nevelő: az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki hajadon, nőtlen, elvált, 

özvegy vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. 

b. különélő házastársak: azok, akiknek bejelentett lakóhelyük, tartózkodási helyük különböző, 

c. váratlan kiadás: előre nem látható és nem tervezhető esemény következtében keletkezett 

többletköltség, amely veszélyezteti a jogosult vagy családja létfenntartását, 

d./[1] vagyon: a jármű, továbbá az a hasznosítható ingatlan és vagyoni értékű jog, amelynek 

da)  külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy 

db)  együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 

nyolcvanszorosát 
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meghaladja.  Nem minősül vagyonnak: a nem hasznosítható ingatlan, az az ingatlan, amelyben az 

érintett személy lakóhelyként vagy tartózkodási helyként életvitelszerűen lakik, az a vagyoni  értékű 

jog, amely az általa lakott lakóingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel 

fenntartott gépjármű, 

e. mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű: a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól 

szóló 63/2006. ( III.27.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Szvhr.) 4. § (2) bekezdése szerinti 

gépjármű,  

f. nem hasznosítható ingatlan: ha jogszabály másként nem rendelkezik, különösen a 

forgalomképtelen, vagy elidegenítési tilalom alatt álló ingatlan, valamint a közös tulajdonű 

lakóingatlan az első alkalommal igényelt szociális támogatás iránti kérelem benyújtásától 

számított egy évig. Nem hasznosítható ingatlannak kell tekinteni a haszonélvezeti joggal 

terhelt lakóingatlant, amennyiben a haszonélvezeti jog jogosultja használja, mert egyéb 

beköltözhető lakóingatlannal nem rendelkezik 

g. környezettanulmány: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. Törvény ( továbbiakban: Ket.) 56-57. § -a szerinti helyszíni szemléről készült 

jegyzőkönyv, amely rögzíti a kérelmező szociális, családi, vagyoni, egészségügyi, lakás-és 

egyéb körülményeit, továbbá az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és 

megállapításokat 

h. lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény 91/A. § 1. pontjában meghatározott 

helyiségcsoport 

i. Nem minősül jövedelemnek a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó része. 

Eljárási rendelkezések 

Az ellátások igénylésének részletes szabályai, illetve a felhasználható nyilatkozatok és igazolások 

tartalma 

3.§ 

1. E rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos eljárás kérelemre vagy hivatalból 

indulhat. 

2. A kérelmet írásban a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatalban( továbbiakban : 

Önkormányzati Hivatal) kell benyújtani e rendelet mellékleteiben meghatározott 

formanyomtatványon. 

3.  Az eljárás során az igénylőnek nyilatkoznia kell: 

a)       saját és együtt élő családtagjai, továbbá energiatámogatás igénylése esetén a 

háztartásban élők 

-     természetes személyazonosító adatairól ( név, születési hely és idő, 

                                                  anyja neve) 
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-          lakó-és tartózkodási helyéről, továbbá hajléktalan személy      esetében 

 arról a címről, amelyre a megállapított ellátást kéri, 

-     állampolgárságáról, nem magyar állampolgár esetén idegenrendészei 

státuszáról, 

-     az egyes ellátási formáknál meghatározott jogosultsági feltételekre 

vonatkozó adatokról, 

     -      társadalombiztosítási azonosító jeléről, 

     -      jövedelemi viszonyairól, 

     -      e rendeletben meghatározott esetekben vagyoni viszonyáról, 

b)       energiatámogatás esetén a támogatott szolgáltatást szerződőként igénybe vevő 

fogyasztónak és a fogyasztási helynek az azonosításához szükséges adatokról. 

4. Ha a jogosultság elbírálásához szükséges adatok, igazolások, nyilatkozatok, bizonyítékok az 

ellátás megállapítására jogosult szervnél rendelkezésre állnak, azokat újból bekérni nem lehet. 

5.   Nem köteles az ügyfél olyan adatok igazolására, amelyet valamely hatósági jogszabállyal 

rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, és annak az Önkormányzati Hivatal általi 

beszerzését törvény lehetővé teszi, továbbá az ügyfél írásban felhatalmazást ad az igazolások 

beszerzésére. 

6. A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az 

irányadóak. Ettől akkor lehet eltekinteni, ha a településen lakóhellyel rendelkező, de 

életvitelszerűen külföldön, vagy más településen élő személy e körülményt hitelt érdemlően ( 

pl. iskolalátogatási bizonyítvánnyal, munkáltatói igazolással) bizonyítja. 

7. A hivatal a bejelentett és nyilvántartásba vett adatokat, valamint a vagyonnyilatkozat 

adatainak valódiságát ellenőrizni jogosult. Valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén 

a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig 

vissza kell követelni. 

4. § 

1. A támogatásra jogosultság elbírálása érdekében a kérelmező köteles nyilatkozni e rendelet 2. 

melléklete szerinti formanyomtatványon saját és családtagjai, illetve a háztartásban élők 

jövedelmi viszonyairól, valamint becsatolni a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett 

jövedelmekről szóló, az Szt. 10 § (2)-(5) bekezdésében meghatározottak szerinti igazolásokat 

vagy azok fénymásolatát. 

A tartásdíj összegének igazolására, amennyiben annak megfizetésére nem postai vagy banki 

utalással kerül sor, mellékelni kell a tartásdíj megállapításáról szóló bírósági ítéletet, vagy 

gyámhivatali jegyzőkönyvet, ennek hiányában a kötelezett nyilatkozatát az általa fizetett 

tartásdíj havi összegéről és annak módjáról. 
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Nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás összegének igazolására a folyósító szerv által 

kiállított, az ellátás megelőző évben folyósított, valamint a tárgyév január elsején érvényes 

összegét tartalmazó igazolását is csatolni kell. 

2. Amennyiben a rendszeres pénzellátás, árvaellátás összege a kérelem benyújtásának 

hónapjában emelkedik, a jövedelemnyilatkozathoz az emelt összegű ellátásról szóló 

jövedelemigazolást kell mellékelni. 

3. A család egy főre jutó jövedelmének meghatározásához az Szt. 4. § (1) bekezdés dc) pontja 

szerinti személy esetén csatolni kell a rokkantsági járadék, a rokkantsági ellátás, a vakok 

személyi járadéka, vagy a fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló iratot. 

4. A jövedelemszámításnál csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a kérelmezőnek és 

közeli hozzátartozójának, továbbá a házastárs tagjai által ( bírósági határozat alapján) 

rokontartás címén fizetett tartásdíj összegét. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj 

címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire 

tekintettel azt folyósítják. 

5. Ha az elbírálásra jogosult szerv a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a 

kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási 

költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Fenntartási költségnek minősül a lakbér, az 

albérleti díj, a közszolgáltatási díjak, a telefondíj, a kötelező és önkéntes biztosítás díjai, az 

adó- és adójellegű befizetések, a hiteltörlesztés, valamint a lízingdíj. 

Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban 

szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével 

vélelmezhető. 

A havi vélelmezett jövedelem nem haladhatja meg a család ( háztartás) által lakott lakás, és a 

tulajdonában álló vagyontárgyak egy főre jutó együttes fenntartási költségének 

háromszorosát. 

5. § 

A vagyoni helyzettől függő szociális ellátására jogosultság elbírálása érdekében a kérelmező 

köteles nyilatkozni e rendelet 3.  melléklete szerinti formanyomtatványon saját és 

családtagjai, illetve a háztartásban élők vagyoni helyzetéről. 

Az ellátások megállapításának, kifizetésének és folyósításának szabályai 

6. § 

1. A havi rendszerességgel adott támogatás esetében a jogosultságot a kérelem benyújtásának 

napjától, energiatámogatás esetén a benyújtás hónapjának 1. napjától kell megállapítani. 

2. Ha  a kérelmet nem a 3. § (2) bekezdés szerinti nyomtatványon nyújtották be, úgy a kérelem 

benyújtása napjának az írásbeli kérelem benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, 

hogy a formanyomtatványon történő utólagos bejelentés megtörtént. 
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3. Ha a kérelmező a határozott időre megállapított ellátás jogosultsági időtartamának 

megszűnése előtt kéri a jogosultság ismételt megállapítását, az új ellátási jogosultságot a 

korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani. 

7. § 

        1.          A jogerősen megállapított pénzbeli ellátások folyósításáról 

a)       megélhetési támogatás és energiatámogatás esetén havonta utólag, minden 

hónap 5. napjáig, 

b)       gyógyszertámogatás esetén negyedévente , a negyedévet követő hónap 5. 

napjáig 

a jegyző gondoskodik postai vagy folyószámlára utalással. 

2. Ha a havi rendszeres pénzbeli ellátás nem teljes hónapra jár, a töredékellátás összege azonos 

az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzatával. 

8. § 

1. A havi rendszerességgel adott pénzbeli és természetbeni ellátások esetében a támogatásra való 

jogosultságot, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik 

a. a megszűnésre okot adó körülmény bekövetkezését megelőző   nappal kell 

megszüntetni, 

b. energiatámogatás esetén, ha a jogosult lakcíme a támogatás folyósításának időtartama 

alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a támogatást a változás, illetve a haláleset 

hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. 

2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátás folyósításának megszüntetéséről – jogszabály 

eltérő rendelkezése hiányában – határozatot kell hozni. 

Felülvizsgálati szabályok 

9. § 

1. E rendeletben meghatározott hatáskör gyakorlója elvégzi a támogatásra jogosultág 

felülvizsgálatát 

a. a 16 § (1)  bekezdés a) pontja alapján megállapított megélhetési támogatás esetén a 

jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő egy éven belül, 

b. a 16 § (1) bekezdés b) pontja alapján megállapított megélhetési támogatás esetén a 

szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény, vagy komplex minősítés érvényességének 

lejártát követő 30 napon belül, 

c. valamennyi támogatás esetén a tudomásra jutástól számított 21 napon belül, ha az 

együtt élők számában, vagy jövedelmében olyan mértékű változás következik be, ami 

a jogosultság megszüntetését eredményezi. 

2. A hatáskör gyakorlója határozattal dönt a felülvizsgálat eredményéről. 

3. Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, ha a jogosult a felülvizsgálatot nem teszi lehetővé, 

vagy a kért dokumentumokat nem bocsátja rendelkezésre. 
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Egyéb eljárási rendelkezések 

10. § 

1. A tényállás tisztázása érdekében – amennyiben indokolt -  a döntés-előkészítő szerv 

környezettanulmányt készíthet. 

2. Nem kell környezettanulmányt készíteni 

a. ha a hatáskör gyakorlója megállapítja, hogy a jogszabályban előírt jövedelmi és/vagy 

vagyoni feltételek nem teljesültek, 

b. ha az igénylőről vagy családjáról az önykormányzati hivatalnál egy évnél nem régebbi 

környezettanulmány áll rendelkezésre, 

c. köztemetés ügyében indult eljárásokban, 

d. temetési segély ügyében indult eljárásokban. 

 11. § 

A támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények 

megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. 

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 

12. § 

A hatáskör gyakorlója: 

a)       valótlan adatközlés, vagy igazolás alapján, valamint a 11 § szerinti értesítési 

kötelezettség elmulasztása miatt az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe 

vevőt megtérítésre kötelezi, 

b)       a megtérítés összegét méltányosságból elengedheti, csökkentheti, és/vagy 

részletfizetést engedélyezhet különösen akkor, ha a visszafizetésre kötelezett személy 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem egyedül élő esetén a mindenkori öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének ( a továbbiakban: nyugdíjminimum ) 100%-át, egyéb 

esetben a 80%-át nem haladja meg, és vagyonnal nem rendelkezik. 

 

 

 

Adatkezelés 

13. § 

E rendeletben szabályozott ellátások esetében az Szt. 18-24. § -aiban meghatározott szabályok szerint 

a jegyző gondoskodik a nyilvántartások vezetéséről és az adatkezelésre vonatkozó szabályok 

betartásáról. 

                  II. Fejezet 
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Az ellátások rendszere 

14. § 

    (1)   E rendeletben meghatározott szabályok alapján a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, 

pótlására az önkormányzat költségvetése terhére az alábbi ellátások állapíthatók meg: 

    a.       Pénzben nyújtható rendszeres települési támogatás: 

 megélhetési támogatás,  gyógyszertámogatás, energiatámogatás 

    b.      Pénzben nyújtható rendkívüli települési támogatás: 

      temetési segély, iskolakezdési támogatás , óvodakezdési támogatás       

    c.       Pénzbeli és természetben nyújtható rendkívüli települési támogatás: 

        az átmeneti segély 

  

(2)Az Szt-ben meghatározott szabályok alapján az önkormányzat költségvetése terhére szociális 

természetbeni ellátásként köztemetés rendelhető el. 

(3)Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére a következő személyes  gondoskodást 

nyújtó szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: 

     a) étkeztetés 

     b) családsegítés 

     c ) házi segítségnyújtás. 

 Az Szt. 115.§.(1) bekezdése alapján a szociális ellátások térítési díja (intézményi térítési díj) a 

szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. 

 (4)  Az első fokú feladat – és hatáskört az e rendeletben szabályozott ellátások vonatkozásában  – a 18 

§,19/a § , 19/b , 19/c § ,21. § és a 28/A § kivételével – a Szociális Bizottság gyakorolja. 

(5)Az első fokú döntés elleni fellebbezés elbírálására Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-

testülete jogosult. 

  

 

Az ellátások finanszírozása 

15. § 

E rendeletben meghatározott ellátások finanszírozására Zalacsány Község Önkormányzat 

költségvetésében kell előirányzatot biztosítani. 

 

A rendszeres települési támogatás formái 
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Megélhetési támogatás 

16. § 

(1)        A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság  kérelemre megélhetési 

támogatást állapíthat meg annak a hátrányos munkaerő piaci helyzetű, aktív korú személynek, aki 

munkaképességét legalább 40 %-ban elvesztette, vagy legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást 

szenvedett,és családjának egy főre jutó jövedelme nem éri el a nyugdíjminimum 90%-át és vagyonnal 

nem rendelkezik. 

 

(2)       Nem állapítható meg a támogatás annak, aki 

                         -         keresőtevékenységet folytat, 

                       -         előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetve szabadságvesztés    büntetését tölti, 

                         -         rendszeres pénzellátásban részesül, 

  -     köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje        

szerint    tanulmányokat folytat, 

 -           az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 

szerint felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül. 

 (3) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 4. melléklet szerinti formanyomtatványon 

kell benyújtani, melyhez mellékelni kell: 

-           a rendelet 2. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint- 

figyelemmel e rendelet 3§ .  (1)-(3) bekezdésére- a családban élők 

jövedelemigazolásait, 

 a rendelet 3. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot, 

 Az (1) bekezdés b) pont szerinti esetben a rehabilitációs hatóságnak a munkaképesség-

csökkenés, vagy egészségkárosodás minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági 

állásfoglalását, szakvéleményét, vagy komplex minősítését. 

(4 )A feltételek fennállása esetén a jogosultságot a kérelem benyújtásának napjától határozatlan időre 

kell megállapítani. Abban az esetben, ha a kérelmet a rendszeres pénzellátás megszüntetéséről szóló 

határozat keltét  követő 30 napon belül benyújtják, a megélhetési támogatásra jogosultság kezdő 

napja a rendszeres pénzellátás megszűnését követő nap. 

(5) A megélhetési támogatás összege 10.000 Ft/hó. 

 (6)  A jogosultság feltételeinek a munkaképesség-csökkenés mértékéről szóló szakhatósági 

állásfoglalás, szakvélemény, vagy komplex minősítés érvényességének lejártát követő 30 napon belül 

felül kell vizsgálni. 

 (7) Meg kell szüntetni a támogatásra jogosultságot annak, 
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a. akire vonatkozóan a 16 §  (2) bekezdés szerinti körülmények valamelyike 

bekövetkezett 

b. aki a  jogosultság felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza, 

c. aki az ellátást két hónapon keresztül nem veszi át. 

Gyógyszertámogatás 

17. § 

(1)        Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személy részére- az egészségi állapotának 

megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásának csökkentése érdekében – 

gyógyszertámogatással nyújt segítséget. 

(2)        A  Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság  kérelemre 

gyógyszertámogatást állapíthat meg annak, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel: 

            a)         családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 

            a nyugdíjminimum 175%-át 

b)   a legalább hat hónap időtartamban rendszeresen szedett       gyógyszereinek a havi 

költsége pedig meghaladja a 10.000,- Ft-ot, és vagyonnal nem rendelkezik. 

(3)        A támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 5. melléklete szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell: 

     a rendelet 2. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint-figyelemmel e rendelet 3 §  

(1)-(3) bekezdésére- a családban/háztartásban élők jövedelemigazolásait, 

 a rendelet 3. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot 

 a kérelmező által rendszeresen, legalább hat hónap időtartamban szedett gyógyszereiről 

kiállított háziorvosi igazolást, 

 a gyógyszerek térítési díjáról szóló gyógyszertári bizonylatot. 

(4)        A jogosultságot egy évre kell megállapítani. Összege havi 3.000,- Ft, melyet a jogosult 

részére negyedévente utólag, a hónap 5-éig kell utalni. 

(5)        Nem részesülhet gyógyszertámogatásban az, aki közgyógyellátási igazolvánnyal 

rendelkezik, vagy a közgyógyellátásra jogosultság feltételeinek megfelel. 

 

 

 

                                             Energiatámogatás 

18. § 
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(1)  Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személynek és családok számára az általuk lakott lakás 

vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség ( továbbiakban: lakás) fenntartásával kapcsolatos áram-, 

gázdíj és szilárd tüzelőanyag költségéhez pénzben biztosított energiatámogatással nyújt segítséget. 

(2)  A  Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester  energiatámogatást állapít meg 

annak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 

            a)         a nyugdíjminimum 300 %-át 

            b)         egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 350 %-át 

és vagyonnal nem rendelkezik. 

 (3)   A támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 6. melléklete szerinti formanyomtatványon 

kell benyújtani, melyhez mellékelni kell: 

 a rendelet 2. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint- figyelemmel e rendelet 3 §  

(1)-(3) bekezdésére- a háztartásban élők jövedelemigazolásait, 

 a rendelet 3. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot 

 a fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatokat 

tartalmazó iratot. 

(4)  A jogosultságot  a kérelem benyújtásának hónapjának 1. napjától egy évre lehet megállapítani a  

háztartásban élők közül annak, aki a szolgáltatóval szerződésben áll. A támogatás havi összege 

5.000,- Ft, melyet havonta utólag, minden hónap 5-éig, az igénylő kérelme alapján az igénylő vagy a 

szolgáltató számlájára kell utalni 

(5)        Energiatámogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a 

társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 

      (6)  A támogatásra jogosultságot, ha a jogosult lakcíme a támogatás folyósításának időtartama 

alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjának utolsó 

napjával kell megszüntetni. 

A rendkívüli települési támogatás formái 

Átmeneti segély 

19.§ 

(1)  A  Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság átmeneti segélyt nyújt az 

Szt. 45.§-ban foglaltak alapján annak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került 

személynek, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud és 

váratlan esemény, elemi kár vagy egyéb rendkívüli ok miatt előre nem látható, jelentős 

többletkiadásuk keletkezett vagy várható . 

 (2) Az átmeneti segély  megállapításának feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül 

élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  350 %-át. 
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 (3) Az átmeneti segély megállapítható alkalmanként és havi rendszerességgel, maximum 3 havi 

időtartamra is. 

 (4)Az alkalmanként és a havi rendszerességgel adott átmeneti segély egyszeri összege nem lehet 

kevesebb 2.000,- Ft-nál, de nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

kétszeresét. 

(5) Egy kérelmező részére egy naptári éven belül legfeljebb három alkalommal állapítható meg 

átmeneti segély, melyből legfeljebb és egy alkalommal lehet havi rendszerességgel nyújtott átmeneti 

segélyt megállapítani. 

(6) Egy kérelmező részére egy naptári éven belül az átmeneti segély együttes összege nem haladhatja 

meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át. 

(7)     Az átmenti segély pénzbeli és természetbeni ellátásként egyaránt nyújtható. Természetbeni 

ellátást kell megállapítani akkor, ha: 

               a) a kérelem erre irányul, 

               b) az ellátásban részesülő életvitele alapján az ellátás természetben történő nyújtása    

indokolt. 

(8)A természetben nyújtott segély lehet élelmiszercsomag, vásárlási utalvány, tüzelőanyag, 

vagy a segély meghatározott célra történő kifizetése – pl. közműdíjak, térítési díj . 

(9) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 7. melléklete szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell: 

 a rendelet 2. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint- figyelemmel e rendelet 3 §  

(1)-(3) bekezdésére- a háztartásban élők jövedelemigazolásait, 

 a rendelet 3. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot 

(8) A Szociális Bizottság különös méltánylást igénylő esetben a jogosultsági feltételekkel nem 

rendelkező kérelmező részére is állapíthat meg átmeneti segélyt.         

19/A .§[6] (1) A Képviselő-testület valamennyi Zalacsányban  lakóhellyel rendelkező, alapfokú vagy 

középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek részére évente egy 

alkalommal iskolakezdési támogatást állapíthat meg. 

 (2) Az iskolakezdési támogatásra a gyermek akkor jogosult, ha családjában az egy főre jutó havi nettó 

jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét. 

(3) Az iskolakezdési támogatás gyermekenkénti összegét a képviselő-testület évente állapítja meg. 

 (4) Az iskolakezdési támogatásra alapfokú oktatásban résztvevő gyermek legfeljebb 16 éves koráig, 

középfokú oktatásban résztvevő gyermek legfeljebb 20 éves koráig jogosult. 

(5) Nem jogosult iskolakezdési támogatásra az a gyermek, aki 
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a) bármely okból tanévet, évfolyamot  ismétel, ugyanazon évfolyamon tanul, 

b) középfokú képzésben részesül, de már középfokú képzettséggel rendelkezik, 

(6) Az iskolakezdési támogatást a képviselő-testület döntését követően szeptember 30. napjáig lehet 

igényelni a 11. melléklet szerinti nyomtatványon, amelyhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat és 

az intézmény által kiadott iskolalátogatási igazolást. A Zalacsányi Csány László Általános Iskolában 

tanul gyermekek esetében az iskolalátogatási igazolást az önkormányzati hivatal kéri meg. 

(7) A képviselő-testület az iskolakezdési támogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskört a 

polgármesterre ruházza át. 

19/b § Zalacsány község Önkormányzata évi két alkalommal a községben lakó vagy tartózkodási 

hellyel rendelkező, életvitelszerűen itt élő 62 éven felüli nyugdíjas lakóit , 16 év alatti gyermekét 

egyedül nevelő szülőt,  3 vagy több gyermeket nevelő családot – háztartásonként több  jogosultsági 

feltétel fennállása esetén is egy csomaggal - anyagi és szociális helyzet vizsgálata nélkül 

élelmiszercsomaggal támogatja. Az élelmiszercsomagra fordítható összeget a képviselő-testület 

minden évben költségvetési rendeletében határozza meg. 

Óvodakezdési támogatás 

19./c §  (1) A Képviselő-testület valamennyi Zalacsányban lakóhellyel rendelkező, a Zalacsányi Csány 

László Óvodában óvodai nevelésben résztvevő gyermek részére évente egy alkalommal 

óvodakezdési támogatást állapíthat meg. 

 (2) Az óvodakezdési támogatásra a gyermek akkor jogosult, ha családjában az egy főre jutó havi 

nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét. 

(3) Az óvodakezdési támogatás gyermekenkénti összegét a képviselő-testület évente állapítja meg. 

 (4) Az óvodakezdési támogatásra a gyermek akkor jogosult, ha az adott nevelési év szeptember 1-jén 

óvodai nevelésben részt vesz, melyet a Zalacsányi Csány László Óvoda igazol . 

 (5) Az óvodakezdési támogatást a képviselő-testület döntését követően július 15. és július 31. napja 

között lehet igényelni a 13. melléklet szerinti nyomtatványon, amelyhez csatolni kell a 

jövedelemigazolásokat .A zalacsányi óvodába beíratott gyermekek esetében az igazolást az 

önkormányzati hivatal kéri meg. A támogatás kifizetésére augusztus 1. és augusztus 31. között kerül 

sor. 

(6) A képviselő-testület az iskolakezdési támogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskört a 

polgármesterre ruházza át. 

 

 

            Temetési segély 

                20. § 

(1) Temetési segélyre jogosult, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott 
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             a) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles vagy 

             b) tartásra köteles hozzátartozó, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja 

                        

             létfenntartását veszélyezteti.  

        (2) [7]A temetési költségek viselése akkor veszélyezteti a kérelmező, illetve a családja 

létfenntartását, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének  500 %-át 

(3) A temetési segély összege legalább a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10 

              %-ával megegyező összeg, de elérheti annak teljes összegét. 

(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 200.000 Ft. 

(5) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül le- 

              het benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a rendelet 8. melléklete szerinti 

formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell: 

 a rendelet 2. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint- figyelemmel e rendelet 3 §  

(1)-(3) bekezdésére- a háztartásban élők jövedelemigazolásait, 

 a rendelet 3. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot 

-  a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, 

 - a temetés költségeiről a segélyt kérő, vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátarto- 

                 zója nevére kiállított számlák eredeti példányát. 

(6)     A temetési segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a Szociális Bizottság gyakorolja. 

 

 

 

 

Köztemetés 

21. § 
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1.  A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester gondoskodik az Szt. 48  § - 

ában, valamint az Szvhr-ben meghatározott rendelkezések figyelembevételével az elhunyt 

személy közköltségen való eltemettetéséről. 

2. Zalacsány községben a köztemetés helye: Zalacsányi köztemető 

3. Közköltségen elsősorban hamvasztásos temetés, a hozzátartozó vagy az elhalt eltérő 

rendelkezése esetén a legolcsóbb testtemetés rendelhető el. 

4. A (2)-(3) bekezdésekben foglaltaktól indokolt esetben el lehet térni, de az ezzel járó jelentősebb 

többletköltségeket az önkormányzat nem vállalja fel. Ilyen indokolt eset különösen, ha a méltó 

eltemettetés költségére az elhalt hagyatéka fedezetet nyújt. 

A köztemetés költségének megtérítésére a hatáskör gyakorlója méltányosságból részletfizetést 

engedélyezhet, illetve indokolt esetben a megtérítéstől részben vagy egészben eltekinthet, ha az a 

kötelezett vagy családjának megélhetését veszélyezteti, vagy számára aránytalanul nagy terhet jelent. 

                                       Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

                                                              Étkeztetés 

                                                                       22.§ 

 (1)Az  Szt. 62. § -ban szabályozott étkeztetés keretében a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 

egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni . Étkeztetés szempontjából szociálisan rászorultnak 

azokat a személyeket kell tekinteni: 

a) akik a 65. életévüket betöltötték, vagy 

b) egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy 

c) hajléktalanságuk miatt 

önmaguk, illetve eltartottjaik részére az étkeztetést tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek 

biztosítani. 

(2) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki krónikus vagy akut 

megbetegedése, fogyatékossága miatt, illetve a háziorvos, kezelőorvos igazolása alapján mozgásában 

olyan mértékben korlátozott, hogy önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni. 

(3) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki önmaga ellátásáról nem tud 

gondoskodni és fogyatékosságát az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal 

vagy más okirattal, az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló 

szakvéleménnyel igazolja. 

(4) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a 

személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátásáról nem tud 

gondoskodni. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget szakvéleménnyel kell igazolni. 

(5) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem 

rendelkezik, és a településen életvitelszerűen tartózkodik. 

                                                                   23. § 
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(1) A Képviselő-testület a szociális étkeztetést a zalacsányi óvoda tálalókonyhájáról kiszállítással vagy 

elvitellel biztosítja az igénylők részére. 

 (2) A képviselő-testület az étkeztetési feladatát megállapodás alapján a Nemesbük község 

Önkormányzatával kötött megállapodással, az Nemesbüki Óvoda közreműködésével látja el. 

                                                    24.§. 

(1) Az étkeztetés iránti kérelem a 9. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtható be. A 

kérelemhez mellékelni kell   a rendelet 2. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint-

figyelemmel e rendelet 3 §  (1)-(3) bekezdésére  a családban/háztartásban élők jövedelemigazolásait, a 

rendelet 3. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot és a 22.§ (2)-(4) bekezdésben meghatározott, a 

kérelem tartalmának megfelelő igazolást.   

(2)  Az étkeztetés megállapítható határozott és határozatlan időre. 

(3) Az étkezésért térítési díjat kell fizetni. Az étkezésért fizetendő intézményi térítési díjat e rendelet 1. 

melléklete tartalmazza. 

  

(4) A térítési díjat 

             a) az ellátást igénybe vevő jogosult, 

             b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, 

             c) a jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy 

             köteles megfizetni. 

(5) Az étkeztetés térítési díja csökkenthető vagy elengedhető, amennyiben az étkeztetést igénybevevő 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem 

haladja meg. 

(6) Az étkeztetéssel kapcsolatos hatósági feladatok ellátását a képviselő-testület a Szociális Bizottságra 

átruházza. 

                                                                         25.§. 

Az ellátást meg kell szüntetni, ha a jogosult:  

              a) kéri, 

              b) zalacsányi lakóhelye megszűnik, 

              c) meghal, 

              d) azt meghatározott időre kérte, ezen időtartam elteltével 

              e) az ellátást egy éven túl nem veszi igénybe. 

                                                       

 

Házi segítségnyújtás 

26.§ 

 (1) Házi segítségnyújtás keretében az Szt. 63.§-ban foglalt személyekről kell gondoskodni. 



 27 

(2) A házi segítségnyújtást a Képviselő-testület 2008. január 1. napjától a Magyar Vöröskereszt Zala 

Megyei Szervezetével kötött megállapodás alapján biztosítja. 

Családsegítés 

                                                                     27. § 

 (1) Az Szt. 64. § -ban szabályozott  családsegítés szolgáltatás 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. 

(2) A családsegítés szolgáltatást a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Zalaszentgrót 

látja el. 

Szociális tűzifa támogatás 

                                                                                  28. § 

   (1)      A Képviselő-testület  kérelemre szociális célú tűzifa támogatást   biztosíthat annak a 

szociálisan rászoruló személy részére, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át. 

 (2)      Előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki a szociális igazgatásról és szociális         

ellátásokról szóló törvény szerinti 

a.       aktív korúak ellátására, 

b.      időskorúak járadékára, 

c.       rendszeres települési támogatásra jogosult 

 (3)Előnyben kell részesíteni továbbá azt a kérelmezőt, akinek családjában a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzet gyermeket 

nevelnek. 

(4)    Háztartásonként legfeljebb 5   m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor. 

(5)       A kérelmet a  10. melléklet szerinti formanyomtatványon az Önkormányzati Hivatalban kell     

benyújtani, melyhez csatolni kell a rendelet 3. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint- 

figyelemmel e rendelet 3 §  (1)-(3) bekezdésére- a háztartásban élők jövedelemigazolásait. 

 

 

Hulladékszállítási díjkedvezmény 

28/a § (1) Azokban a háztartásokban ahol a lakó- és tartózkodási hellyel rendelkezők száma nem 

haladja meg az egy főt és az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
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legkisebb összegének 500 % -át, a szolgáltatást igénybevevő kérelmére a 110 vagy 120 literes edényzet 

ürítési díjából 50 %  díjkedvezmény adható. A kérelemben nyilatkozni kell  a lakásban lakó- és 

tartózkodási hellyel rendelkezők  személyi adat és lakcím nyilvántartás szerinti  létszámáról. 

(2)  A személyi adat és lakcím nyilvántartás alapján 1 fős háztartások részére adható 50%-os 

díjkedvezmény iránti kérelmet a rendelet 12. számú mellékletében lévő nyomtatványon lehet 

benyújtani az önkormányzati hivatalban. A január 31. napjáig beadott kérelem alapján az adott év 

január 1. napjától adható a kedvezmény. Az év közben benyújtott kérelmek alapján a benyújtást 

követő negyedévtől biztosítható a kedvezmény. 

(3) A kedvezmény az adott év december 31-ig biztosított, a következő évre a feltételek fennállása 

esetén azt ismételten kérelmezni kell. 

(4) Az önkormányzati hivatal  a kérelemben foglaltakat, az ingatlanban lakó és tartózkodási hellyel 

rendelkezők számát a személyi adat és lakcím nyilvántartás alapján ellenőrzi. 

(5) A díjfizetési kérelmek tárgyában a polgármester hoz döntést. 

(6) Az 50 %-os díjkedvezmény kifizetésére utólag, kérelmező által kifizetett számla alapján  az 

önkormányzati hivatalban a számla másolatának benyújtását követő 10 napon belül kerül sor. 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 5/2017 (III.27..) önkormányzati rendelete 

Hatályos:2017-03-28 -tól 

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 5/2017 (III.27..) önkormányzati rendelete 

a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési 

eszközök, a településképi arculati kézikönyv, valamint a településképi rendelet készítése és 

módosítása során irányadó partnerségi egyeztetés szabályairól  

Zalacsány község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében, továbbá a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 29/A. §-ában foglaltakra figyelemmel a településfejlesztési koncepció, az integrált 

településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv, 

valamint a településképi rendelet készítése és módosítása során irányadó partnerségi egyeztetés 

szabályairól a következőket rendeli el: 

 

 

 

1. § 

A településfejlesztési koncepció (a továbbiakban: koncepció), az integrált településfejlesztési stratégia 

(a továbbiakban: stratégia), a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv (a 

továbbiakban: kézikönyv) és a településképi rendelet készítése és módosítása során a polgármester a 

partnerségi egyeztetést e rendelet szerint, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 



 29 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

kormányrendelet) 29/A. §-ában foglaltaknak megfelelően folytatja le az érintettekkel. 

Az egyeztetésben résztvevő partnerek köre 

2. § 

Az 1. § szerinti egyeztetésben partnerként vesznek részt: 

a. a Zalacsányban lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező cselekvőképes természetes 

személyek, 

b. a Zalacsányban székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezetek, 

c. a Zalacsányban székhellyel rendelkező civil szervezetek, 

d. a működésük által a települést érintő érdekképviseleti, illetve egyházi szervezetek. 

A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei 

3. § 

A polgármester a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a 

településképi rendelet készítése és módosítása során a széleskörű nyilvánosság biztosítása érdekében 

a társadalmi bevonás keretében az alábbiak szerint tájékoztatja a partnereket: 

a) a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hirdetőtábláján, 

illetve közterületen elhelyezett hirdetőfelületen hirdetmény kifüggesztésével, 

b) Zalacsány község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) hivatalos honlapján 

a teljes dokumentáció közzétételével, és 

c) a kormányrendelet 29/A. §-ában meghatározott esetekben lakossági fórum keretében a 

tervezet ismertetésével, azzal, hogy az elkészült tervezet a lakossági fórumot megelőzően 

legalább nyolc nappal az a)-c) pont szerint közzétételre kerül. 

A partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módja, határideje, nyilvántartásának 

módja 

4. § 

1. A partnerek a tervezetekkel kapcsolatos írásbeli javaslataikat, illetve véleményeiket 

a. megküldhetik postai úton az Önkormányzat levélcímére, 

b. megküldhetik elektronikus úton az Önkormányzat elektronikus levélcímére, 

c. személyesen átadhatják lezárt borítékban a Hivatal titkárságán. 

 

2. Szóbeli javaslattétel vagy véleményadás a lakossági fórum keretében történhet, az így 

elhangzottak a Hivatal útján jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre.   
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3. A javaslatok és vélemények megadására szolgáló határidő az adott, kormányrendelet szerinti 

eljárástól függően a hirdetményben kerül meghatározásra. 

4. A partnerek által megadott vélemények és javaslatok a vonatkozó ügyiratban kerülnek 

elhelyezésre. 

Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk és 

nyilvántartásuk rendje 

5. § 

1. A beérkezett javaslatokról és véleményekről való döntés a Képviselő-testület hatáskörébe 

tartozik, amely azok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról képviselő-testületi határozatban 

rendelkezik. 

2. Amennyiben a Képviselő-testület valamely javaslat vagy vélemény elfogadását nem 

támogatja, úgy az adott határozatban rögzíteni kell az el nem fogadás indokolását is. 

3. Az érintett képviselő-testületi határozatok a vonatkozó ügyiratban kerülnek elhelyezésre, 

valamint megtekintésük lehetőségét az Önkormányzat hivatalos honlapján is biztosítani kell. 

Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi 

rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések 

6. § 

A koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet 

elfogadását, illetve kihirdetését követő öt napon belül az adott dokumentum teljes terjedelemben 

elhelyezésre kerül az Önkormányzat hivatalos honlapján, továbbá a partnerek számára az e rendelet 

3. § a)-b) pontja szerint tájékoztatás kerül közzétételre azok elfogadásról. 

Záró rendelkezések 

7. § 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit az 1. §-ban meghatározott 

dokumentumok készítésének és módosításának a jelen rendelet hatályba lépését követően indult 

egyeztetési eljárásai során kell alkalmazni. 

                                                                               

 

 

 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Helyi szinten Zalacsány Község Képviselő-testületeinek a döntésein keresztül fejezi ki 

elkötelezettségét az esélyegyenlőség területén, hiszen a jogszabályokban meghatározott, ilyen irányú 

kötelező feladatok ellátásán túl a község civil szerveződéseivel, egyházközségével, 
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önszerveződéseivel, társulásaival közösen törekszik érvényre juttatni az esélyegyenlőség eszméjét a 

társadalmi élet minden területén. 

Zalacsány Község Önkormányzata az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége során mindent 

megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil szerveződések is 

aktív szerepet játszanak, elősegítve ezzel a község lakosságának ilyen irányú szemléletváltását is. 

 

Az alábbi  önkormányzati rendeletek nem csak a kiemelt célcsoportok felmerülő problémáit 

hivatottak kezelni, hanem a helyi lakosság egészére értelmezhetők. Az önkormányzati rendeletekben 

megfogalmazott szándék azonban egyértelműen az esélyegyenlőség tekintetében kiemeltnek számító 

csoportok segítségét célozza. 

- 9/2000.(XI.6.) Zalacsány község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati 

rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról 

- 10/2014.(IX.15.) Zalacsány község Önkormányzata Képviselő-testületének 

önkormányzati rendelete a Zalacsány községben épített fecskeházban történő 

elhelyezés feltételeiről 

- 11/2014.(IX.15.) Zalacsány község Önkormányzata Képviselő-testületének 

önkormányzati rendelete A „BABAKÖTVÉNY” KIBOCSÁTÁSÁRÓL 

- 15/2016.(IX.20.) Zalacsány község Önkormányzata Képviselő-testületének 

önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, ügyeleti, 

iskolaegészségügyi és a területi védőnői körzetekről 

 

Fontos megemlíteni azokat a koncepciókat, programokat és terveket, melyek jóllehet egy- egy szektor 

konkrét célkitűzéseit és terveit határozzák meg, mégis szervesen és elválaszthatatlanul kapcsolódnak 

az esélyegyenlőség kérdésköréhez. 

 

- Zalacsány Község költésvetési koncepciója  

       - Zalacsány Község közmunkaprogramja 

       - Településszerkezeti terv  

- Társulási Megállapodás a Szociális és Gyermekjóléti feladatok ellátására  

 

 

A célzott helyi szabályozáshoz tartozik a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.16.) számú 

önkormányzati rendelet, mely célzottan a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, illetőleg 

mélyszegénységben élőkre vonatkozóan rendelkezik a hátrányos munkaerő piaci helyzetűek, aktív 

korú személyekről, akik a munkaképességégüket legalább 40 %-ban elvesztették, vagy legalább 30 %-

os mértékű egészségkárosodást szenvedtek megélhetési támogatásukról; a szociálisan rászoruló 

személyek és családok számára az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség ( 

továbbiakban: lakás) fenntartásával kapcsolatos áram-, gázdíj és szilárd tüzelőanyag költségéhez 

pénzben biztosított energiatámogatással nyújt segítséget; a koruk, egészségi állapotuk, 

fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt 

rászorulókra vonatkozóan az étkeztetésről, gyógyszertámogatásról; a koruk, illetőleg egészségi 

állapotuk miatt rászorulókra vonatkozóan a házi segítségnyújtásról; a koruk miatt rászorulókra 

vonatkozóan az idősek nappali ellátásáról; a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 

krízishelyzet miatt segítségre szorulókra vonatkozóan pedig a családsegítésről.   

Az esélyegyenlőség eszméjének egyre mélyebb és szélesebb körű társadalmi tudatosulása 

következtében Zalacsány Község Önkormányzata a következőkben felvázolt települési 

esélyegyenlőségi programot alkotja meg. 
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2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

Az Esélyegyenlőségi Program készítése során az alábbi stratégiákat, fejlesztési terveket, koncepciókat, 

tekintettük át az Esélyegyenlőségi Program készítéséhez:  

 

 Zalaszentgróti Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 

 Zalaszentgróti Kistérség Közoktatás- Fejlesztési és Intézkedési Terv 

 Zalaszentgróti Járási esélyteremtő programterv 

 Keszthelyi Foglalkoztatási Paktum  

 Csány László Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda- Közoktatási Esélyegyenlőségi 

Intézkedési Terve 

 Nagykanizsai Tankerületi Központ Fejlesztési Terve 2017-2022 

 

Zalacsány településen az esélyegyenlőségi szempont a község mindenkor hatályos költségvetési és 

szociális ellátásokról szóló rendeletében fontos szerepet kap, amelyek tartalmaznak rendelkezéseket 

az egyes célcsoportok vonatkozásában, főként az önkormányzat által nyújtható pénzbeli és 

természetbeli ellátások tekintetében.  

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Zalacsány községre vonatkozó, az esélyegyenlőség szempontjából releváns helyi szabályozás a 

Zalaszentgróti Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióból, a Zalaszentgróti Kistérség 

Közoktatás- Fejlesztési és Intézkedési Tervből, a Zalaszentgróti Kistérség Közfoglalkoztatási 

Koncepcióból, a Szociális és gyermekjóléti alapellátási feladat ellátására kötött megállapodásból, a 

ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás társulási megállapodásából, a Zalaszentgróti Kistérségi 

Ifjúsági Stratégiájából és Cselekvési tervéből, a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási megállapodásából áll. 

 

 

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. számú 

melléklete tartalmazza. A Helyi Esélyegyenlőségi Programban felhasznált adatok forrása a TEIR 

adatbázisban megtalálható adathalmazok, valamint a helyi adatgyűjtésből származó információk 

voltak.  
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Településünk nem tartozik a hátrányos helyzetű települések közé. Zalacsányban nem jelentkezik 

problémaként a mélyszegénység, annak ellenére, hogy vannak olyan lakosok, akik rászorulnak a 

támogatásra. A lakosság anyagi gondjainak enyhítése érdekében Zalacsány község Képviselő-

testülete jelentős módosítást vezetett be, amelyet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, 

valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet tartalmaz. Ebben 

a Képviselő-testület kifejezi abbéli szándékát, hogy a szociális támogatásokra – amelyek címzettjei 

elsősorban az anyagilag rászorulók, a gyermekeket nevelő családok, az idősek – a szükséges 

forrásokat a jövőben is biztosítani fogja.   

Zalacsányban az önkormányzat adatai alapján 79 fő vallotta magát cigány nemzetiségűnek.  

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

Jövedelmi és vagyoni helyzetre vonatkozó információk nem állnak rendelkezésre Zalacsány községre 

vonatkozóan. A jövedelmi helyzet alakulására a településen nyilvántartott gépjárművek, illetve 

ismert közműtartozások figyelembevételével tudunk következtetni. 

Energiatámogatást 2017-ben 49 család vett igénybe, adósságcsökkentési támogatásban viszont egy 

család sem részesült. 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

  3.2.1. Foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

A 2017-ig rendelkezésre álló adatok alapján látható – 3.2.1. számú táblázat és diagram -, hogy a regisztrált 

munkanélküliek, nyilvántartott álláskeresők száma folyamatosan, évről-évre csökken, mind a nők, mind a férfiak 

vonatkozásában. 

 

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 % 

2012 385 349 734 29 7,5% 19 5,4% 48 6,5% 

2013 374 342 716 49 13,1% 24 7,0% 73 10,2% 

2014 376 336 712 30 8,0% 22 6,5% 52 7,3% 

2015 373 332 705 32 8,6% 19 5,7% 51 7,2% 

2016 371 326 697 16 4,3% 12 3,7% 28 4,0% 

2017 359 311 670 17 4,7% 8 2,6% 25 3,7% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
       



 34 

 
 

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

szerint 

Regisztrált munkanélküliek/ 
nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Fő 
összesen 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

48 73 52 51 28 25 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 1 1 2 1 1 1 

% 2,1% 1,4% 3,8% 2,0% 3,6% 4,0% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 4 9 5 5 2 3 

% 8,3% 12,3% 9,6% 9,8% 7,1% 12,0% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 6 11 7 3 3 3 

% 12,5% 15,1% 13,5% 5,9% 10,7% 12,0% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 6 4 5 5 2 2 

% 12,5% 5,5% 9,6% 9,8% 7,1% 8,0% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 11 14 8 9 3 2 

% 22,9% 19,2% 15,4% 17,6% 10,7% 8,0% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 7 8 6 8 4 4 

% 14,6% 11,0% 11,5% 15,7% 14,3% 16,0% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 2 7 5 5 3 3 

% 4,2% 9,6% 9,6% 9,8% 10,7% 12,0% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 4 9 6 4 3 2 

% 8,3% 12,3% 11,5% 7,8% 10,7% 8,0% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 6 8 6 6 4 2 

% 12,5% 11,0% 11,5% 11,8% 14,3% 8,0% 

59 év feletti (TS 1011) 
Fő 1 2 2 5 3 3 

% 2,1% 2,7% 3,8% 9,8% 10,7% 12,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A 3.2.2. számú táblázatban korcsoport szerinti bontás azt mutatja, hogy legnagyobb mértékben  a 

35-39 éves korosztályban csökkent a munkanélküliek száma. 

 

 

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 

2012 23,2 7 4 11 63,6% 36,4% 

2013 14,78 7 4 11 63,6% 36,4% 

2014 21,19 6 5 11 54,5% 45,5% 

2015 16,1 5 3 8 62,5% 37,5% 

2016 24,55 4 3 7 57,1% 42,9% 

2017 9,71 1 1 2 50,0% 50,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal 
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A táblázat azt mutatja, hogy folyamatosan csökken a tartósan munkanélküliek száma a nők és a 

férfiak vonatkozásában azonos mértékben. 
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3.2.2.  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 90,0% 82,8% 10,0% 17,2% 

2011 95,7% 90,3% 4,3% 9,7% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 
  

     

 
 

Az általános iskolai végzettséggel rendelkezők arány a 2011. évi népszámlálási adatok szerint 

növekedett a 2001. évihez képest, a férfiaké nagyobb mértékben, mint a nőké. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

végzettség szerint 
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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 % 

2012 48 3 6,3% 12 25,0% 34 70,8% 

2013 73 7 9,6% 23 31,5% 43 58,9% 

2014 52 4 7,7% 19 36,5% 30 57,7% 

2015 51 5 9,8% 17 33,3% 30 58,8% 

2016 28 2 7,1% 12 42,9% 14 50,0% 

2017 25 1 4,0% 13 52,0% 12 48,0% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
     

 
 

A regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők számának iskolai végzettség szerinti 

bontásából az figyelhető meg, hogy a legnagyobb csökkenés a 8 általánosnál magasabb 

végzettségűeknél következett be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalacsányban a Csány László Általános Iskolában nincs felnőttképzés, de a törvényi előírások miatt 

a táblázatok beillesztésre kerültek. 
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3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

 Év 

Általános iskolai 
felnőttoktatásban tanulók száma 

(TS 3401) 

8. évfolyamot 
eredményesen 

befejezte a 
felnőttoktatásban 

(TS 3301) 

Fő Fő % 

2012 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2013 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2014 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2015 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2016 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

2017 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási 

Információs Szolgálat (TÁKISZ) 

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma 

középfokú iskolában       

 Év 

Középfokú 
felnőttoktatásban 

résztvevők összesen 

Szakiskolai 
felnőttoktatásban  
résztvevők száma 

(TS 3501) 

Szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

Gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

Középiskolai 
tanulók száma a 

felnőttoktatásban 
(TS 3601) 

Fő Fő % Fő % Fő % Fő 

2012 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 

2013 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 

2014 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 

2015 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 

2016 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 

2017 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási 

Információs Szolgálat (TÁKISZ) 

    

3.2.3. Közfoglalkoztatás 

 

A közfoglalkoztatás a munkaügyi kirendeltségek által engedélyezett keretszámok alapján és 

meghatározott feltételek mellett történik. A Zala Megyei Kormányhivatal által kiközvetített 

személyek ( aktív korúak, regisztrált munkanélküliek, stb.) foglalkoztathatók annyi időre, amennyit a 

Zala Megyei Kormányhivatal és az Önkormányzat között kötött hatósági szerződés lehetővé tesz. 

Mind az álláskeresési járadékban, mind az aktív korúak ellátásában részesülők foglalkoztathatók a 

közmunka programban. 

 

 

3.2.4. A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői 

(pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási 

területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 
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Zalacsány községben új álláslehetőségek nyíltak az emberek számára, üveggyár, golf pálya 

működtetése. A térség természeti adottságaiból adódóan a jellemző gazdálkodási tevékenység a 

szántóföldi növénytermesztés, a kertgazdálkodás és a szőlő- és gyümölcstermesztés. Legnagyobb 

foglalkoztató az önkormányzat és az Üveggyár. 

A munkavállalók nagy része a környező településeken és a megyeszékhelyen helyezkedik el, 

valamint egyre népszerűbb a fiatalok körében a külföldi munkavállalás. 

 A kistelepülési álláskeresők rendkívül hátrányos helyzetbe kerülnek a bejárás költségei miatt.  

A községben élő munkanélküliek az Önkormányzattal és a Keszthelyi Járási Hivatal Munkaügyi 

központjával tartják a kapcsolatot, így kapják meg a szükséges információkat a munkalehetőségekről, 

képzésekről.  

 A nagy adminisztrációs teherből fakadóan az alacsony vállalkozói kedv, tartós fennállása nem teremt 

stabil foglalkoztatotti környezetet. Ebből következően a helybeli vállalkozók által biztosított 

munkavállalói létszám minimális. Sajnos vannak olyanok is, akik a nem megfelelő körülményeiken 

nem akarnak változtatni, így a segítség ellenére sem vállalnak munkát. 

 

3.2.5. Fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 

A pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedése különösen korlátozott, főként a munkáltató 

által elvárt szakmai tapasztalat hiánya miatt. 

Zalacsány község Önkormányzata több képzéssel foglalkozó cégnek is felajánlotta a lehetőséget 

különböző képzettséget adó tanfolyamok szervezésére, de sajnos a kevés érdeklődő miatt ez 

meghiúsult. Az általános iskolai tanulók részére a környékbeli iskolák minden évben szerveznek nyílt 

napot, ahol a diákok megismerhetik az adott iskolában elsajátítható képzéseket. A helyi általános 

iskola az érdeklődő diákoknak különböző szakkörök segítségével biztosítja, hogy az adott 

tantárgyból magasabb szintre jussanak és a választott középiskolába felvételt nyerjenek.  

 

A középiskolát elvégzettek részére a környező városokban Keszthely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa 

OKJ-s képzéseken való részvételre van lehetőség, ami a regisztrált munkanélküliek és az első 

felsőfokú képzésüket szerzők számára ingyenes. A 25 év aatti regisztrált munkanélkülieket, akik nem 

rendelkeznek saját jövedelemmel, pályakezdők, a Járási Hivatal külön kezeli és képzésben részesíti.  

 

 

3.2.6. Munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 

programok) 

 

Az önkormányzat folyamatosan kapcsolatban áll a Zala Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztályával, képzések, átképzések, felnőttképzések területén. 

 

3.2.7. Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 

intézményekben történő foglalkoztatása 

 

A településen a mélyszegénységben élők és romák részére a közfoglalkoztatási programok nyújtanak 

lehetőséget elsősorban, de az elsődleges munkaerő piaci elhelyezkedés növekedett. Zalacsány 

településen élő romákat semmilyen hátrányos megkülönböztetés nem éri, aki kérelemmel fordul az 

önkormányzathoz, minden esetben megkapja a jogszabályok által neki járó juttatásokat. A 

foglalkoztatás terén is előny élveznek, mivel a település vezetésének is az a célja, hogy a körülmények 

javuljanak, sikerüljön a felzárkóztatásuk. 
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3.2.8. Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Hátrányos megkülönböztetésként érinti a munkanélkülieket, hogy: 

- a nőket a gyermekvállalás miatt, vagy már a gyermek megléte miatt kevesebb számban 

foglalkoztatják, 

- a község távol esik a várostól, munkába járás költsége magas. 

Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén a településen nem tapasztalható.  

 

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

kapcsolódó támogatások 

Zalacsány község Önkormányzata a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint 

gyermekvédelmi ellátásoktól szóló 5/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletében a Szociális Bizottságra 

ruházta át – az energiatámogatás kivételével- a pénzbeli ellátásokról szóló döntést. A Szociális 

Bizottság rendkívüli települési támogatás keretében dönt az igényelt támogatásokról. A 2017. évben 

7.749.000 Ft-ot fizetett ki az önkormányzat segélyezés címen az alábbiak szerint:  

- energiatámogatásra 2.700.000 Ft- 45 család részesült ellátásban,  

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 205.500 Ft – 32 gyermek volt jogosult,  

- temetési segélyre 100.000 Ft – 5 alkalommal került kifizetésre,  

- rendkívüli települési támogatásra ( húsvéti csomag, karácsonyi csomag, Bursa Hungarica 

ösztöndíj, idősek napja) 4.749.000 Ft lett fordítva.  

Azok a rászorulók, akik alanyi és normatív jogon nem jogosultak közgyógyellátásra, a 

rendeletben meghatározottak szerint rendszeres települési támogatás keretén belül kaphatnak 

gyógyszertámogatást. Ezzel a lehetőséggel 1 fő sem élt. Az aktív korúak ellátása 2015. március 1. 

napjától átkerült a járási hivatalok hatáskörébe, így arról az önkormányzat nem dönthet. 

Munkanélküliséghez kapcsolódó támogatás nincs meghatározva a település rendeletében. 

A következő három táblázatban – 3.3.1., 3.3.2. és 3.3.3. – azoknak a személyeknek a száma látható, 

akik szeretnének visszakerülni a munkaerőpiacra, de még nem sikerült elhelyezkedniük, munkát 

keresnek és ezért támogatásban részesülnek.  

Ők  a támogatásért a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályához fordulhatnak kérelmükkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 
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Év 
15-64 év közötti állandó 

népesség száma 
(TS 0803 és TS 0804 összesen) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők (fő) - (TS 1101) 

Álláskeresési segélyben 
részesülők % 

2012 734 4,25 0,6% 

2013 716 4 0,6% 

2014 712 2,75 0,4% 

2015 705 4,5 0,6% 

2016 697 3,25 0,5% 

2017 670 3,25 0,5% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma  
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Év 

Regisztrált 
munkanélküliek/nyil-

vántartott álláskeresők 
száma 

(TS 1301) 

Álláskeresési járadékra 
jogosultak (TS 1201) 

Fő Fő % 

2012 48 8,75 18,2% 

2013 73 9,75 13,4% 

2014 52 10 19,2% 

2015 51 6 11,8% 

2016 28 4,75 17,0% 

2017 25 4 16,0% 

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 

2012 9   1,23% 31 8,33% 

2013 19   2,65% 33 5,48% 

2014 21   2,95% 46 5,77% 

2015 
 

10 2,70% 52 7,84% 

2016 
 

9 1,29% 36 10,71% 

2017 
 

 7 1,19% 20 12,00% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális 

lakhatást, az egyéb lakáscélra 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. 

Fellelhető elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek és hajléktalanság a 
településen nincs. A lakhatást segítő pályázat a Fecskeház program. Az önkormányzat azzal a céllal, hogy 

a fiatal házasok, élettársak (10./2014 (IX.15.) önkormányzati rendelete a Zalacsány községben épített 

fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről)  e rendeletben meghatározott csoportja részére 
lakásigényük végleges megoldásáig, de legfeljebb öt évig - elhelyezésük átmeneti megoldásával és 
takarékosságra ösztönzéssel - segítséget nyújtson, fiatal házasok elhelyezésére szolgáló fecskeházat tart fenn 
és üzemeltet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 
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Zalacsány település nem rendelkezik bérlakással, szociális lakásállománnyal és egyéb lakáscélra 

használt nem lakáscélú ingatlannal. 

A következő táblázatban az látható, hogy 2015-ig részesülhettek a zalacsányi lakosok lakásfenntartási 

támogatásban, a normatív támogatást az államtól igényelhették, a méltányosságit pedig az 

önkormányzati rendelet alapján állapították meg. Ez a támogatási forma már nem igényelhető. Az 
önkormányzat a szociálisan rászoruló személynek és családok számára az általuk lakott lakás vagy nem lakás 
céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos áram-, gázdíj és szilárd tüzelőanyag költségéhez pénzben 
biztosított energiatámogatással nyújt segítséget.  

A településen a vizsgált időszakban nem volt adósságcsökkentési támogatásban részesülő lakó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési 

támogatásban részesülők száma 

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 
körülmén

yeket 
biztosító 
lakások 
száma 

2012 389 0 0 0 0 0 0 0 

2013 389 0 0 0 0 0 0 0 

2014 391 0 0 0 0 0 0 0 

2015 393 0 0 0 0 0 0 0 

2016 392 0 0 0 0 0 0 0 

2017                 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati 
adatok 
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Év 

Lakásfenntartási 
támogatásban 

részesített 
személyek száma 

(TS 6001) 

Adósságcsökkentési támogatásban 
részesítettek száma (TS 6101) 

2012 76 0 

2013 77 0 

2014 79 0 

2015 79 0 

2016 0 0 

2017 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
   

 
 

A lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

A településhez külterületen elhelyezkedő lakások tartoznak, ezt a településrészt a helyiek 

Örvényesnek nevezik. Az itt élő 28 fő, amelyek közül 4 fő gyermek a közműveket igénybe tudják 

venni – víz, villany, - és útburkolattal ellátott utakon közlekednek. 

 

Közműellátás: 

A község közműellátása jónak tekinthető. 

A gázellátás a belterületen teljes körű. 

A vezetékes ivóvíz ellátás, valamint a csatornahálózat kiépítése teljes egészében megvalósított. A 

magas csatorna- és vízárak miatt azonban valószínűsíthetően a megélhetési gondokkal küzdő lakosok 

egyre több közműtartozást halmoznak fel. 

Településünkön a hulladékszállítási szolgáltatást 2017.október 1. napjától a Zalai Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. végzi hetente egyszer. Továbbá megvalósult a zsákos szelektív hulladékgyűjtés, 

melyet havonta egyszer szállít a szolgáltató. Ezen kívül az önkormányzat minden évben szervez 

lomtalanítást, valamint az Általános Iskola évente kétszer papírgyűjtést. 

Községünk utcái túlnyomórészt megfelelő aszfaltos útburkolattal rendelkezik, kivételt képeznek ez 

alól a községhez tartozó hegy-utak, melynek a jövőbeni aszfaltozása, rendbe tétele elengedhetetlen a 

település és az itt élők számára. 
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Közlekedés Zalacsány településen jónak mondható, a Zala Volán menetrendszerinti buszai naponta 

több alkalommal közlekednek, így buszjárattal elérhetővé válnak a munkahelyek, iskolák, 

egészségügyi központok, járási hivatalok, stb. Az utasoknak 3 létesített buszváró és egy darab 

megálló áll rendelkezésre a buszra történő feljutáshoz, ezek akadálymentesítése nem megoldott. 

 

Zalacsány települést vasúti vonal nem érinti.  

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

A településen telep, szegregátum nincs. 

 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) Nem releváns. 

 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. 

életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek aránya, stb.) Nem releváns. 

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai Nem 

releváns. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

A településen egy háziorvosi rendelés működik, amely hetente négy alkalommal 4 óra időtartamban 

várja a betegeket; gyermekorvosi rendelő ugyan nincs, viszont a háziorvos egyben gyermekorvos is. 

A településen élők egészségügyi helyzetéről, állapotáról az önkormányzat nem vezet nyilvántartást. 

A gyermekorvosi rendelés a Zalaszentgrót és Keszthely Város Egészségügyi Központjában valósul 

meg. A háziorvosi ügyeleti ellátás Keszthelyen szintén megoldott. A járóbeteg szakellátást a 

térségben a Zalaszentgróton és Keszthelyen működő Egészségügyi Központ biztosítja. A fogorvosi 

ellátás a település lakói esetében a szomszédos településen, Kehidakustányban valósul meg. 

 

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez) való hozzáférés  

 

A prevenciós és szűrőprogramokhoz való hozzáférés a Zalaszentgróton és Keszthelyen működő 

Egészségügyi Központ, valamint a háziorvosi rendelés keretében biztosított. A népegészségügyi, 

koragyermekkori kötelező szűrésekre a háziorvosi és védőnői szolgálat hívja fel a figyelmet. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

A gyermekek részére történő korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás és gondozás, a fejlesztő 

felkészítés feladatait szükség esetén a Zalaegerszegi Nyitott Ház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézet látja el. A nevelési tanácsadás feladatszervezése a közoktatási intézmény feladata. Ezt 

rendszeres kapcsolattartással a Keszthelyi Nevelési Tanácsadóval valósul meg. Az aktív korú 

lakosság részére a fejlesztő és rehabilitációs ellátás a Zalaszentgróti Egészségügyi Központban 

biztosított. 
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d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

A településen a közétkeztetés szolgáltatás - vásárlás formájában megoldott. A szolgáltató 

lehetőségeihez mérten törekszik az egészséges táplálkozás szempontjainak figyelembe vételére. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

 

Zalacsány településen futball csapat működik. A településen sportolni vágyók a helyben található 

sportpályát használhatják a sportprogramok megvalósításához. Ezen kívül önszervezésű csoportok is 

alakultak az iskolai Ifjúsági futball csoport. 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Az önkormányzat a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást intézményfenntartó társulás 

keretében biztosítja. Az önkormányzat a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 

családgondozójával a kapcsolat folyamatos, a jelzőrendszer megfelelő hatékonysággal működik. 

A munka nélkül maradt egyéneknek segít a munkaerőpiacra történő visszajutásban, a fogyatékkal 

élő személynek az életvitelben, a problémák, megoldásában nyújt segítséget. Az aktív korú nem 

foglalkoztatottakkal való együttműködés térségi szinten, a Szociális Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Központon keresztül valósul meg. 

A házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatási feladat 2008. január 01. napjától valósul meg a 

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével kötött ellátási szerződés keretei között, mely 2019. 

január 1 napjától társulási megállapodás alapján a Zalaszentgróti és környező települések 

Intézményfenntartó társulása végzi. Az ellátás keretében az alapvető gondozási, ápolási feladatok 

elvégzésére; az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 

megtartásában való közreműködésre; a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok 

elhárításában való segítségnyújtásra van lehetőség. Az ellátást igénybe vevők száma– a lakosság 

elöregedése miatt – növekvő tendenciát mutat. 

A településen 2009. január 01. napjától a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével kötött 

ellátási szerződés keretében biztosított a hajléktalanok nappali ellátása. A Vöröskereszt 

Zalaegerszegen és Nagykanizsán működteti a nappali melegedőt, a zalaszentgróti kistérségből 

jelenleg is fogadnak hajléktalan személyeket. Az ellátást igénylő személyeket a zalaegerszegi 

intézményben helyezik el. A hajléktalanná vált személyek központba történő bekerülésének többféle 

módja adott: állampolgári, önkormányzati bejelentések, szociális intézmények jelzései alapján a 

személyek felvételére lehetőség van, amennyiben az utaztatásuk nem megoldott, úgy az utcai 

szociális munkás autó által történő beszállításra kerül sor. E szolgáltatás lehetőséget biztosít a 

hajléktalan személyeknek a napközbeni társas kapcsolatokra, higiéniás szükségletek kielégítésére. 

A 2011. nyarán Zalaszentgróton átadott, a Magyar Vöröskereszt által üzemeltett Fogyatékosok 

Nappali Intézménye komplex szolgáltatási struktúraként megfelelő napi ellátást biztosít a 

fogyatékkal élők számára, közösségi programok, közösségi együttlét, pihenés, foglalkozás által 

elősegíti az önsegítő környezet kialakulását. Az intézményben jelenleg zalacsányi fogyatékos nem 

kap ellátást, mivel a településen nincs fogyatékkal élő személy. 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor  

 

A hátrányos megkülönböztetés nem jelentkezik a településen, az egyenlő bánásmód 

követelményének megsértése tekintetében az igénybevevők részéről panasztételre, illetve eljárás 

megindítására nem került sor. 
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h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 

A településen a pozitív diszkrimináció megvalósítását szolgáló eszközök az Idősek étkeztetése, 

rászorulósági alapon átmeneti segélyek természetbeni nyújtása. 

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) 

2012 1 0 0 

2013 1 0 0 

2014 1 0 0 

2015 1 0 0 

2016 1 0 0 

2017 1 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

    A településen háziorvosi rendelés működik, hetente négy alkalommal, 4 óra időtartamban, 

gyermekorvosi rendelő ugyan nincs, de a háziorvos egyben gyermekorvos is. A településen élők 

egészségügyi helyzetéről, állapotáról az önkormányzat nem vezet nyilvántartást. A gyermekorvosi 

rendelés a Zalaszentgrót és Keszthely Város Egészségügyi Központjában valósul meg. A háziorvosi 

ügyeleti ellátás szintén Keszthelyen megoldott. A járóbeteg szakellátást a Zalaszentgróton és 

Keszthelyen működő egészségügyi központ biztosítja.  

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal 
rendelkezők száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal 

rendelkezők száma 
(TS 5601) 

2012 25 

2013 15 

2014 22 

2015 24 

2016 25 

2017 26 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és 

helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított a hozzájárulás. A 

jogosultság megállapítását már a Járási Hivatal végzi. A településen közgyógyellátási igazolvánnyal 

rendelkezők száma a vizsgált  2016. évben 21 fő volt. 

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 

2012 2 0 2 

2013 2 0 2 

2014 2 0 2 

2015 4 0 0 

2016 4 0 0 

2017 3 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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2015. március 1. napjától átkerült a Járási Hivatalhoz. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló 

személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Az 

ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó vagy tartós gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos, 

vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi.  

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

Az önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően évente legalább egy alkalommal 

közmeghallgatást tart, amely a lakosság közösségi életbe való bevonását szolgálja. Az önkormányzat 

működésének és döntéseinek megismerését szolgálja a képviselő-testület üléseinek nyilvánossága, 

amelyen való részvétel a lakosság részéről nem jellemző. 

A közösségi élet színterei a könyvár, valamint a kultúrház, továbbá a településen a tradícióknak 

megfelelően megszervezett rendezvények, így a falunap, illetve az idősek napja, adventi 

gyertyagyújtás. 

 

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

 

Etnikai jellegű konfliktusok nincsenek jelen. Zalacsány községben az elmúlt években működött a 

polgárőrség, amely hatékony segítséget nyújtott a kisebb fajsúlyú bűncselekmények 

visszaszorításában. 

 

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

 

Míg a korábbi években példaértékű volt az összefogás, adományozás, az önkéntes munka, mára ez 

egyre kevésbé jellemző a településen.  

 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

A településen roma nemzetiségi önkormányzat működik. A településen élő roma lakosság 

esélyegyenlőségének biztosítását lehetőségeihez mérten a települési önkormányzat, valamint a 

megyei nemzetiségi önkormányzat segíti elő. 2017. évben tavasszal „Összefogás a roma 

hagyományok jegyében” Roma fesztivált szervezett, majd ősszel „Roma nemzetiségi napot”. 

 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Nem megfelelő tájékozottság Tájékoztatás megszervezése, információhoz 

való hozzájutás biztosítása, jogi segítségnyújtás 

Nem megfelelő hozzáállás Jó példák mutatása 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, 

lakhatási helyzete   

 

A településen élő veszélyeztetett és védelembe vett gyermekek számát a 4.1.1. táblázat tartalmazza. 

Védelembe vett kiskorú gyermek 2017. évben egy volt, akik idén nagykorúvá vált. Településünkön 

veszélyeztetett gyermek nem volt a vizsgált időszakban. 

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) 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015 0 0 

2016 4 0 

2017 1 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a család egy főre eső jövedelme arányában állapítják 

meg. A rendszeres és rendkívül gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek számát a 4.1.2. számú 

táblázat tartalmazza, amelyből látszik, a gyermekvédelmi kedvezményt egyre kevesebben tudják 

igénybe venni, mivel a minimálbér emelésével a jogszabályban előírt egy főre jutó havi jövedelem 

összege nem haladhatja meg  

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145 %-át (jelenleg: 41.325.-Ft), ha 

- a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza, 

- a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

- a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20.§ (2) bekezdésben foglalt feltételeknek; 

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át (jelenleg: 38.475.-Ft) az a) pont alá nem tartozó 

esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja 

meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (570.000.-Ft) vagy 

együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét ( 1.995.000.-Ft).  

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

Év 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesítettek évi átlagos száma (TS 5801) 

2013 62 

2014 53 

2015 51 

2016 29 

2017 14 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma  

Év 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 

résztvevők száma 
iskola 1-8. évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 

jogosultak száma 
1-13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2013 12       2 0 

2014 12 24 4 107 1 0 

2015 26 37 4 77 0 0 

2016 27 46 7 73 0 4 

2017 18 31 7 76 0 3 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
     

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

Gyermek jogán járó helyi juttatást nyújtani az önkormányzat részéről forráshiány miatt kevés 

lehetőség nyílik. Az Önkormányzat Babakötvény bocsát ki minden 2014. január 1.-jét követően 

született újszülöttnek. „Babakötvény”-re jogosult minden zalacsányi lakóhelyű magyar és Európai 

Uniós állampolgár újszülött, akinek mindkét szülője vagy örökbefogadó szülője zalacsányi  állandó 

lakos és életvitelszerűen  Zalacsányban él a család a kötvény igénylésének időpontjában. 

A „Babakötvény” kedvezményezettje, a kedvezményezett szülője az alábbi juttatásokra jogosult, 

amely juttatások természetben, illetve pénzbeli ellátásként is folyósíthatók: 

a) a kötvény átadásakor 30.000,- Ft egyszeri támogatásra; 

b) a gyermek 3 éves korában amennyiben a szülő a zalacsányi óvodába íratja be, 

a beíratás évében   tanévkezdéskor 20.000,- Ft egyszeri támogatásra; 

c) a gyermek 6 éves korában – iskolaérettségkor- amennyiben a szülő a zalacsányi általános 

iskolába íratja be a gyermeket, a beíratás évében tanévkezdéskor, ha a gyermek a 

tanulmányait meg is kezdi 30.000,- Ft egyszeri támogatásra. 

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

Minden gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek számára ingyenes étkezés biztosított az 

iskolában, valamint a 3 vagy annál több gyermeket nevelő családok kedvezményesen vehetik igénybe 

az iskolai étkezést. 

Az óvodai ingyenes étkezésre Zalacsányban minden gyermek jogosult a szülők önbevallása alapján. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 

Gyvt.) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében a bölcsődében és az óvodában az 

ingyenes étkeztetésre való jogosultság kiterjed a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult gyermekeken kívül a jelenleg 50%-os étkezési térítési díj-kedvezményre jogosult 

gyermekekre (3 vagy több gyermeket nevelő családok gyermekei, tartósan beteg és fogyatékos 

gyermekek) és azon két vagy egy gyermeket nevelő szülők gyermekeire, ahol a családban az egy 

főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át 
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(2018-ban a 119.301,-Ft-ot). Ingyenes étkezésben részesülnek továbbá a fogyatékos, tartósan beteg 

gyermeket nevelő családok egészséges, bölcsődébe vagy óvodába járó gyermekei is. 

A Gyvt. úgy rendelkezik, hogy az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetésre való jogosultság 

megállapítása a jövedelmi helyzet okán a szülőnek a jövedelméről való önbevallásán (nyilatkozatán) 

alapul. A Gyvt. 2015. szeptember 1-jétől hatályos 151. § (5b) bekezdése rögzíti továbbá, hogy az 

ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását a Gyvt.-ben foglaltak 

szerint kell igazolni. Jelen előterjesztés ezért a Gyvt. módosításával meghatározza annak a szülői 

nyilatkozatnak a formanyomtatványát, amellyel a szülő a bölcsődébe, óvodába járó gyermeke után az 

ingyenes étkezést igénybe veheti. A szülőnek a nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy mely jogcímen 

kéri az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetést: a gyermek rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül, tartósan beteg vagy fogyatékos, a családban tartósan beteg vagy fogyatékos 

gyermeket nevelnek, a családban három vagy több gyermeket nevelnek, a gyermeket nevelésbe 

vették, vagy a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó 

összegének 130%-át. 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

A településen nincs magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

A Gyvt. gyereki jogokat szabályozó 6. §-a szerint minden gyermeknek joga van a testi, értelmi, 

érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító saját családi környezetéven történő nevelkedéshez, 

személyiségének kibontakoztatásához, a társadalomba való beilleszkedéshez, önálló életvitelének 

megteremtéséhez. Joga van arra, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, az 

egészségére káros szerek elleni védelemben részesüljön.  

A településen nem élnek telepszerű, szegregált lakókörnyezetben gyermekek. 

 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatásokat és ellátásokat a helyi önkormányzat látja el.  

 

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott 

ellátott, betöltetlen státuszok) 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 
Betöltött védőnői 
álláshelyek száma 

(TS 3201) 
Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2013 1 173 

2014 1 166 

2015 1 154 

2016 1 152 

2017 1 148 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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A zalacsányi 0-14 éves korú gyermekeket, valamint a várandós kismamákat a Zalacsányi Védőnői 

Szolgálat látja el.  

A 2017-es adatok alapján a településen a védőnő 148 főt lát el, mely az előző évhez hasonló adatot 

mutat. A községben a várandós kismamák száma jelenleg 2 fő.  A védőnői feladatokat a 

kehidakustányi védőnő látja el helyettesként előre láthatólag 2021. szeptember 30. napjáig. 

 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

A településen gyermekorvosi rendelő nem működik, a gyermekorvosi ellátás a Zalaszentgróti 

Egészségügyi Központban elérhető gyermekorvos révén biztosított. Szakorvossal történő tanácsadás 

minden hónap első szerdáján valósul meg a 0-6 éves gyermekek számára. A település háziorvosa 

gyermekorvos, így a település lakói helyben élő szakember szolgáltatásait élvezhetik. 
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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) 

2013 0 11527 0 2066 0 

2014 0 11540 0 2119 0 

2015 0 11498 0 2048 0 

2016 0 11557 0 1896 0 

2017 0 11993 0 2141 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
    

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

rehabilitációra) vonatkozó adatok 

A gyermekek részére történő korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás és gondozás, a fejlesztő 

felkészítés feladatait szükség esetén a Zalaegerszegi Nyitott Ház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézet látja el. A nevelési tanácsadás feladatszervezése a közoktatási intézmény feladata. Ezt 

rendszeres kapcsolattartással a Keszthelyi Nevelési Tanácsadóval valósul meg. Az aktív korú 

lakosság részére a fejlesztő és rehabilitációs ellátás a Zalaszentgróti Egészségügyi központban 

biztosított. 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

Az önkormányzat a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást intézményfenntartó társulás 

keretében biztosítja. A gyermekjóléti szolgáltatáson keresztül gondoskodik a gyermek érdekének 

testi-lelki egészségének védelméről a családban történő nevelkedésének elősegítéséről, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzéséről, és megszűntetéséről. Az önkormányzat a Szociális és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ családgondozójával a kapcsolat folyamatos, a jelzőrendszer 

megfelelő hatékonysággal működik. A családsegítés komplex módon nyújtja az ellátást a szociálisan 

hátrányos helyzetű egyéneknek, családoknak, segít abban, hogy a kialakult válsághelyzet 

megoldódjon, illetve a kialakulását megelőzze. 

 

e) gyermekvédelem 

A gyermekjóléti szolgáltatáson keresztül gondoskodik a gyermek érdekének testi-lelki egészségének 

védelméről a családban történő nevelkedésének elősegítéséről, a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzéséről, és megszűntetéséről. Az önkormányzat folyamatosan kapcsolatban áll a Szociális és 

Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központtal. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Egyre kritikusabb a gyermekek mentális állapota, a tanulási nehézséggel, magatartászavarral küzdő 

gyermekek száma folyamatosan növekszik. Krízishelyzetben a családok a Szociális és Gyermekjóléti 
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Alapszolgáltatási Központ segítségét vehetik igénybe, kik az önkormányzattal, az iskola, óvoda, 

védőnő, háziorvos bevonásával igyekeznek szakszerű segítséget nyújtani. 

A Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ feladata: a szociális és mentálhigiénés 

problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési 

képességének, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet 

megszüntetésének elősegítése. Tevékenységi körükbe tartozik a családi kohézió erősítése, a 

megküzdő képesség, a problémamegoldó készség kialakítása és fejlesztése a kliensekben, az egyének, 

családok és társintézmények természetes és mesterséges erőforrásainak mobilizálása, az önerő 

bevonása a segítő kapcsolatba, valamint fokozott preventív munka a gyermek-, ifjúság-, és 

családvédelem területén. 

 

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

Zalacsány községben 148 fő 14 éven aluli gyermek él a 2017-es adatok alapján.  

Már az óvodában kezdik megismertetni a gyermekekkel a sport és az egészséges életmód fontosságát. 

Rendszeresen tartanak egészségnapot mind az óvoda, mind az iskola intézményében. Hetente több 

alkalomban testnevelési órákon próbálják megszerettetni a kis gyermekekkel a sportot, és 

hangsúlyozzák annak fontosságát. 

 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

A településen oktatási-nevelési intézmény működik, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülők számára a gyermekétkeztetés ingyenes, melyet a szünidőkben is biztosít az önkormányzat. 

Az iskola tanulói ingyenes tankönyvellátásban részesülnek. 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 

nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

A hátrányos megkülönböztetés nem jelentkezik a településen, az egyenlő bánásmód 

követelményének megsértése tekintetében az igénybevevők részéről panasztételre, illetve eljárás 

megindítására nem került sor 

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

keretein belül 

A településen a pozitív diszkrimináció megvalósítását szolgáló eszközök az anyagi források 

hiányában nem állnak rendelkezésre. 

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.) 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 
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4.3.4. számú táblázat - Bölcsődében és családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

Év 
Működő (összes) 

bölcsődei férőhelyek 
száma 

Működő, 
önkormányzati 

bölcsődei férőhelyek 
száma 

Egyéb, nem 
önkormányzati 

bölcsődei 
(munkahelyi, magán 

stb.) férőhelyek 
száma 

Családi napköziben 
engedélyezett 

férőhelyek száma 
(december 31-én) 

(TS 4901) 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi 

  A településen a bölcsődei nevelés helyben nem megoldott. 

A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali 

felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek számára 

sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani. A településen családi napközi nem működik. 

 

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

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

A településen van közoktatási intézmény. A településen élő óvodás korú és iskoláskorú gyermekek a 

községben található óvodába és iskolába járnak.  

 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

A településen működik köznevelési intézmény, így adott a gyógypedagógusok száma.  

 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

A zalacsányi tanulókat fogadó közoktatási intézmények részéről hátrányos megkülönböztetés és 

jogellenes elkülönítés jelzésére nem került sor. 

 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 

mutatkozó eltérések 

A településen nevelési-oktatási feladatokat ellátó intézmény működik. A zalacsányi tanulókat fogadó 

közoktatási intézmények maximálisan törekednek az oktatás hatékonyságát növelni. 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

A településen a pozitív diszkrimináció megvalósítását szolgáló eszközök az anyagi források 

hiányában nem állnak rendelkezésre. 
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Hány településről járnak be a gyermekek 5 

Óvodai férőhelyek száma 50 

Óvodai gyermekcsoportok száma 
(gyógypedagógiai neveléssel együtt) 

1 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 
7.00h-tól-
17.00h-ig 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 4 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 2 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 2 0 

Gyógypedagógusok létszáma 1 0 

Dajka/gondozónő 1 0 

Kisegítő személyzet 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

   A településen önálló óvoda működik. Az önkormányzat az óvodai nevelési feladatot ezen intézmény 

révén biztosítja. A településen élő óvodás korú gyermekek az zalacsányi Csány László Óvodába 

járnak. Az intézményvezető 2017. évre vonatkozó adatközlése alapján 20 fő járt óvodába, integrált 

nevelésben 1 fő vett részt, SNI gyermek 1 fő. A napi rendszeres óvodába járás a beíratott 

gyermekeknél megvalósult. A 2018/2019-es tanévre becsült adatok alapján az óvodát kezdő 

gyermekek száma várhatóan 11 fő. Az intézményben jelenleg 2 fő óvodapedagógus, valamint 1 fő 

dajka kerül foglalkoztatásra, valamennyien rendelkeznek az előírt képesítésekkel. A logopédia 

foglalkozások külső szakember segítségével, heti rendszerességgel valósul meg. 

 

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 
feladatellátá

si helyek 
száma 

(gyógypedag
ógiai 

neveléssel 
együtt) 

(TS 2701) 

Óvodába 
beírt 

gyermeke
k száma 

(gyógyped
agógiai 

neveléssel 
együtt) 

(TS 2601) 

Óvodai 
gyógypedagó

giai 
gyermekcsop
ortok száma 

(TS 2501) 

2013 32 2 44 1 31 0 

2014 29 2 44 1 26 0 

2015 31 2 44 1 27 0 

2016 31 2 44 1 26 0 

2017 27 1 50 1 27 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

   A községben a 3-6 éves korúak száma csökkenést mutat.  
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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 

(iskolaotthonos tanulókkal együtt) 
(TS 1701) 

2011/2012 44 64 108 52 48,1% 

2012/2013 44 65 109 70 64,2% 

2013/2014 43 64 107 69 64,5% 

2014/2015 43 54 97 66 68,0% 

2015/2016 40 51 91 70 76,9% 

2016/2017 34 44 78 62 79,5% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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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) 

2011/2012 0 8 1 

2012/2013 0 8 1 

2013/2014 0 8 1 

2014/2015 0 8 1 

2015/2016 0 8 1 

2016/2017 0 8 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 

   

Tanév 
A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a 

nappali oktatásban (TS 2301) 

   
2011/2012 13 

   2012/2013 9 

   
2013/2014 13 

   2014/2015 13 

   2015/2016 13 

   2016/2017 12 

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



 64 

 
 

Zalacsány településen helyben általános-iskolai nevelés-oktatás működik. A közoktatási 

szakszolgálati feladatok közül a fejlesztő felkészítés, a logopédiai ellátás és a gyógytestnevelés, a 

gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatás és az iskolai napközi is Zalacsányban 

igénybe vehető. 

 

A korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás és gondozás, a fejlesztő felkészítés feladatait szükség 

esetén a Zalaegerszegi Nyitott Ház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet látja el kistérségi 

koordinációban. A nevelési tanácsadás feladatszervezése a közoktatási intézmény feladata. Ezt 

rendszeres kapcsolattartással a Keszthelyi Nevelési Tanácsadóval valósul meg. 

A településen helyben általános iskola működik. A településen élő 6-14 éves korú gyermekek 

többsége a község általános iskolába jár. 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

bölcsődés korú gyermekek elhelyezése nem 

megoldott 

a bölcsődés korú gyermekek elhelyezése. 

valamely a térségben működő egységes –óvoda 

bölcsődében 
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést több jogszabály is tiltja, ezek között is kiemelt szerepet 

foglal el az Alaptörvény és a Munka Törvénykönyve. Ugyanakkor a nők és férfiak között a társadalmi 

élet minden területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének, okainak feltárását nem írja elő 

jogszabály.  

 

A nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak 

- a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények, 

- a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, 

- a gyesen lévő, illetve a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 

 

Zalacsányban a közszférában – közoktatás, közigazgatás, közművelődés, szociális és egészségügyi 

ellátás –lényegesen magasabb a nők aránya mint a férfiaké. A kisgyermekes nők munkavállalását, 

munkába való visszatérését segíti az óvodai szolgáltatások teljes körű elérése, a bölcsődei ellátás 

azonban nem megoldott. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

A munkavállalási korúak száma a Zala Megyei kormányhivatal Járási hivatal Munkaügyi Központja 

szolgáltatott adatot. A munkanélküliek számát jelen fejezet 5.1.1. táblázat tartalmazza. 

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) 

2012 385 349 356 330 29 19 

2013 374 342 325 318 49 24 

2014 376 336 346 314 30 22 

2015 373 332 341 313 32 19 

2016 371 326 355 314 16 12 

2017 359 311 342 303 17 8 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
A nők foglalkoztatását gátló legfőbb akadály a gyermeknevelés. A családi, magánéletbeli feladatok és 

felelősségek általában egyoldalúan a nőket terhelik. A település nem rendelkezik adatokkal a nők 

családon belüli túlterheltségéről. 

Zalacsány Községben bölcsőde nem működik. Az óvodai férőhelyek száma megfelelő, férőhelyhiány 

miatt még óvodás korú gyermeket nem utasítottak el a zalacsányi óvodában. Az általános iskolában 

reggel 7-től várják a diákokat és a napközis ellátást igénybe vevő szülők délután fél 5-ig biztonságban 

tudhatják gyerekeiket. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei igen csekélyek. A munkahelyek 

hiánya, a városokba való bejárás költségei szintén nem könnyítik meg a dolgozni akaró nők helyzetét.  

Többnyire segédmunkásként a helyi önkormányzatnál tudnak elhelyezkedni, vagy mezőgazdasági 

idénymunkából tartják fenn magukat és családjukat. 

 

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

A nők a foglalkoztatás területen hátrányos megkülönböztetést élveznek a bérek terén is. Ugyanazon 

munkáért sokszor kevesebb bért kapnak, mint férfi társaik. 
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5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, 

családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, 

családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

A településen a bölcsődei nevelés nem megoldott. Problémaként jelentkezhet a bölcsődés korú 

gyermekek elhelyezése, amelynek oka, a bölcsődei férőhelyek korlátozottsága, amely nagymértékben 

csökkenti a nők munkaerő-piacon történő elhelyezkedését, illetve munkába való visszatérést. Az 

óvodai nevelés a községben működő óvodai intézményben valósul meg. A tapasztalatok alapján 

megállapítható, hogy a családbarát munkahelyek száma kevés. 

 

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 

2012 1 31 31 

2013 1 31 31 

2014 1 28 28 

2015 1 23 23 

2016 1 20 20 

2017 1 19 19 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
  

 
Az optimális családtervezés alatt a családtervezési módszerek együttesének az utód, a család és a 

társadalom érdekében történő legmegfelelőbb alkalmazását értjük. A széles körű és igényes 

családtervezés az utódok egészségét és szellemi adottságait is kedvezően befolyásolja, illetve 

befolyásolhatná.   

E módszerek egységes rendszerbe foglalása és hatékony alkalmazása az egészségmegőrzés szerves 

része. Hiszen egészséget megőrizni csak az egészségesen születettekben lehet.  

Így a családtervezés, a megelőzés sorsdöntő kiindulási pontja mind az egyén, mind a társadalom 

szempontjából.  

 

A mélyszegénységben élők és roma családoknál jellemzően megfigyelhető, hogy több gyermeket 

vállalnak, és ezek a gyermekek általában előre nem tervezettként jönnek világra. 
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Családtervezésnél azonban kevesen veszik figyelembe az egészséges életmód, egészséges környezet, 

higiénia, terhes gondozás, szűrővizsgálatok fontosságát.  

 

A fenti kritériumok megismertetésében, elfogadtatásában a Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Központnak és a védőnői hálózatnak van fontos szerepe. 

A fogamzásszabályozás és szexualitás gyakran még a mai családokban is tabu témának számít. 

Ezért kiemelten fontos szerepet kapnak a közoktatási intézmények a gyerekek felvilágosításában.  

A gyerekek szexuális felvilágosítását célzó programok, tanórák már az általános iskolában 

megkezdődnek, majd a középiskolákban folytatódnak; osztályfőnöki, biológia óra keretében előadást 

tartanak a védőnők. 

 

A gyerekágyas gondozás során a szülés után mindenki megkapja a kellő tanácsadást, hogy milyen 

fogamzásgátlást használjon. 

Várandós tanácsadást heti rendszerességgel tartanak a védőnők. A védőnő koordinálja a terhesség 

idején a megfelelő vizsgálatok megtörténtét. 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

A nőkkel szembeni családon belüli erőszak az emberi méltósággal szembeni súlyos támadás, amely 

megakadályozza, hogy a nők élhessenek alapvető jogaikkal. E jogsértéseket csendben, gyakran 

általános közönytől övezve követik el. A nőkkel szemben családon belül elkövetett erőszak forrása az, 

hogy a nők férfiakénál alacsonyabb társadalmi pozíciója a nők és lányok súlyos 

megkülönböztetéséhez vezet a családokban és nagyobb közösségekben. Olyan fokozódó problémáról 

van szó, amely az Európa Tanács összes tagállamát érinti. A nők elleni hátrányos megkülönböztetést 

nem mindig könnyű észrevenni, sokszor maguk a nők– különösen, ha vezető pozíciót töltenek be – 

tiltakoznak a leghevesebben, amikor arról esik szó, hogy az otthoni, a munkahelyi vagy a közéleti 

szférában személyesen ők maguk, vagy a nők általában hátrányt szenvednének el a férfiakhoz képest. 

A nemek közötti hátrányos megkülönböztetést néhány jogszabály tiltja ugyan (pl. Alkotmány 66 és 

70§, Munka Törvénykönyve 5§, és természetesen az EbTv), de a nők és férfiak között a társadalmi élet 

minden területére kiterjedő egyenlőtlenség természetének okainak feltárását és persze felszámolását 

nem írja elő jogszabály. 

A településen nőket ért fizikai, vagy lelki bántalmazásról pontos információ nem áll rendelkezésre 

 

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

A településen nem működnek krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, 

családok átmeneti otthona). A Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központtal 

együttműködve az alábbi, Zala megyében működő anyaotthonok és családok átmeneti otthona 

vehető igénybe. 

Zalacsány községre vonatkozóan a zalaegerszegi Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona 

az illetékes, ahova elsősorban Zalaegerszegről és vonzáskörzetéből helyeznek el várólista alapján 

(várandós nőket is). Krízishelyzetben, szabad férőhely esetén az ország egész területéről is fogadnak, 

minden esetben a gyermekjóléti szolgálat ajánlásával, egyéni kérelem alapján 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületben a polgármester és az 5 fő képviselő között 3 

nő foglal helyet. Az önkormányzati hivatal és a közoktatási intézmények is többségében női 

alkalmazottakat foglalkoztatnak. 
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5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 

kezdeményezések 

A nőket fokozottan érintő társadalmi problémák Zalacsányban nem jellemzőek, ezért az 

önkormányzat tervei között nem szerepel ilyen irányú intézkedés. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Kiskorú gyermekek elhelyezésének problémája  Bölcsőde, családi napközi igénybevétele 

  

  

 

 

 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

trendek stb.) 

Az ageizmus az életkor alapú diszkriminációt jelöli. E fogalmat Európában és a világban is főként az 

idősekkel szembeni diszkriminációval összefüggésben használjuk. Az ageizmus, akárcsak a más 

típusú megkülönböztetések, megvalósulhat direkt vagy indirekt módon, és következményei is 

hasonlóak az egyéb típusú diszkriminációnál tapasztaltakhoz.  

 

Habár a társadalom egy jelentős csoportját érinti ez a fajta diszkrimináció, mégis alig van jelen a 

köztudatban. 

 

Az időseket az élet számos területén éri hátrányos megkülönböztetés Magyarországon, ez azonban 

településünkön nem jellemző. 

 

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

száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 
száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 
járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 
száma (TS 5301) 

Összes nyugdíjas 

2012 85 141 226 

2013 85 141 226 

2014 80 128 208 

2015 78 119 197 

2016 76 119 195 

2017     0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Az adatokból megállapítható, hogy a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők között 

magasabb a nők száma. 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

A kormány által bevezetett munkahelyvédelmi program esetleg segíthet az idősebb lakosság 

elhelyezkedési problémáján, hiszen az 55 év felettieket foglalkozatók 50%-os társadalombiztosítási 

járulékcsökkentési kedvezményben részesülnek. 

 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

Zalacsányban található nyugdíjasok klubja. Foglalkoztatás, tanulás lehetősége nem áll 

rendelkezésükre. 
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti regisztrált 
munkanélküliek száma 

(TS 1010 és TS 1011) 

Tartós 
munkanélk
üliek száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek száma 

Fő Fő % Fő Fő % 

2012 48 7 15% 11 3 27% 

2013 73 10 14% 11 5 45% 

2014 52 8 15% 11 4 36% 

2015 51 11 22% 8 5 63% 

2016 28 7 25% 7 3 43% 

2017 25 5 20% 2 2 100% 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 
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Nincs arra vonatkozó adat, hogy az időskorú személyeket mely hátrányos megkülönböztetés éri a 
foglalkoztatás területén. 

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

A szociális alapszolgáltatások közül Zalacsányban elérhető az étkeztetés és a házi segítségnyújtás. 

Ezért szükséges lenne jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítása a községben. 

 

A településen háziorvosi rendelő működik, a járóbeteg szakellátások a Zalaszentgróti és Keszthelyi 

Egészségügyi Központban érhetők el a lakosság részére.  
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Év 

65 év feletti 
lakosság száma 

(TS 0328) 

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 
(TS 5101) 

Fő Fő % 

2012 172 0 0,00% 

2013 181 0 0,00% 

2014 178 0 0,00% 

2015 180 0 0,00% 

2016 179 0 0,00% 

2017 172 0 0,00% 

Forrás: TeIR, 
KSH Tstar    

 
 
 
 
 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos 
száma 

Év 
Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma 

(fő) (TS 5701) 

2012 0 

2013 1 

2014 1 

2015 0 

2016 0 

2017 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek 

részére nyújtott támogatás. A településen 2015. évtől nincs támogatott időskorú személy. 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a településen élő idős lakosság kulturális, közművelődési 

szolgáltatásokhoz való hozzájutására. Hagyományosan minden évben megrendezésre kerül az Idősek 

napja, amely az érintettek körében nagy sikernek örvend. A településen mozgókönyvtári szolgáltatás 

működik, amely nemcsak a fiatal, hanem az idősebb generáció részére is lehetőséget biztosít a társas 

kapcsolatokra, a tudás bővítésére. Az idősek a közösségi közlekedés, a közművelődési 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés az akadálymentesítés hiánya miatt korlátozottan tudják igénybe 

venni.  

 

c) idősek informatikai jártassága 

A településen működő mozgókönyvtári szolgálat internet hozzáféréssel is rendelkezik, amely 

lehetőséget biztosít, nemcsak a fiatalabb korosztály, hanem az idősebb korúak részére a világháló 

elérésére. A település azonban nem rendelkezik megfelelő adatokkal arra vonatkozólag, hogy az 

idősebb korosztály mennyire ismeri a számítógépet, és szeretnék-e informatikai tudásukat fejleszteni. 

Ezért a közeljövőben célszerű lenne feltérképezni, hogy az érintett célcsoport ismeri-e a számítógépet, 

tudja-e kezelni. Amennyiben az adatgyűjtés eredménye arra enged következtetni, hogy az idősebb 

korosztály informatikai jártassága messze elmarad a többi korosztályétól, de van igényük az 

ismeretek elsajátítására, akkor szeretnénk megoldást találni erre a problémára. 

 

 

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

 

Községünkben egyre több idősebb korosztályt is megcélzó programokat nyújt.  Szükségessé válik 

olyan intézkedések meghozatala, melyek előre mozdíthatják ezeken a programokon való részvétel 

emelkedését. 
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők 
magas száma 

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése, kibővítése, 
idősek klubja, egészségügyi szolgáltatások 

fejlesztése 
Informatikai jártasság, igényfelmérésének hiánya informatikai jártasság, illetve igényfelmérése, 

szükség szerint informatikai program szervezése 

 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

A fogyatékosságügy – és általában az esélyegyenlőség – talán legfontosabb feladata, hogy az 

államigazgatás területén meghonosodjon az a szemlélet, hogy a fogyatékos emberek ügye nem (csak) 

szociális kérdés: valamennyi ágazat, minden közigazgatási szereplő kötelessége és felelőssége, hogy a 

saját területén érvényesítse a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének szempontjait, és megtegye az 

ehhez szükséges szakmapolitikai lépéseket. Mint általában az esélyegyenlőség területén, a 

fogyatékosságügyben is a társadalmi szemléletformálás az egyik legnagyobb kihívás. Mindenki 

számára világossá kell tenni, hogy a fogyatékos emberek integrációja mindannyiunk feladata, és – bár 

jelentős anyagi forrásokat emészt fel –nem csupán pénz kérdése. Az egyenlő esélyű hozzáférés nem 

csak liftek, rámpák, speciális táblák vagy éppen hangos térkép alkalmazását jelenti, hanem azt a 

szemléletet is, amely a fogyatékos embert egyenjogúnak és egyenrangúnak tekinti. Ennek egyik igen 

fontos eszköze az esélyegyenlőségi tervek elkészítése és az abban foglaltak végrehajtása is. 

 

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

közfoglalkoztatás) 

A közfoglalkoztatás nem speciálisan a fogyatékos személyek részére biztosított foglalkoztatási forma. 

A helyi önkormányzat nem foglalkoztat fogyatékkal élő személyeket. A községben van olyan 

vállalkozási forma, mely a fogyatékkal élők, megváltozott munkaképességűeknek munkát biztosít. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

A fogyatékkal élők foglalkoztatása területén megvalósuló hátrányos megkülönböztetésre 

vonatkozóan adatok nem állnak rendelkezésre. Nincs elérhető munkahely a községben élő 

fogyatékkal élők számára.  

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

A településen fogyatékkal élőket támogató helyi intézmény nem működik. Az önkormányzat a 

Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásával kötött ellátási szerződés 

keretében biztosítja a fogyatékos személyek nappali ellátását, amelynek Zalaszentgróton működő 

intézménye segítséget nyújt az érintett családok részére. Nincs lehetőség az önálló életvitelt támogató 

helyi intézmények, szolgáltatások, programok igénybevételére a fogyatékkal élők számára Zalacsány 

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

Év 
Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - Férfiak 
(TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű személyek 
szociális ellátásaiban részesülők száma - Nők 

(TS 6301) 
Összesen 

2012 12 24 36 

2013 12 25 37 

2014 12 22 34 

2015 12 19 31 

2016 12 19 31 

2017     0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
  

 
A településen évente 2-3 fő részesül az egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban. 
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7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Év 
Nappali ellátásban 

részesülő fogyatékos 
személyek száma (TS 5001) 

Egyházi fenntartású 
intézményben 

Civil fenntartású 
intézményben  

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

2014 0 0 0 

2015 0 0 0 

2016 0 0 0 

2017 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók 

segítségével 

Településünkön nincs nappali ellátásban részesülő fogyatékos személy. 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

Az önkormányzat a fogyatékkal élők részére, anyagi erőforrás hiánya miatt nem tud kedvezményeket 

biztosítani. 

 

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

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

A településen található közintézmények (önkormányzati hivatal, orvosi rendelő, művelődési ház, 

könyvtár) akadálymentesítése megoldott.  

 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

A közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés akadálymentesítését még 

nem sikerült teljes mértékben végrehajtani. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

A településen jelentős foglalkoztatottságot megvalósító munkahelyek az Önkormányzaton túl az 

Általános Iskola, Óvoda. A helyi lakosok foglalkoztatásában kiemelkedő szerepe van az 

önkormányzatnak, amely a közmunkaprogramok révén tud részt venni a foglalkoztatásban. A 

községben kevés számban élnek fogyatékkal élő emberek. Munkahelyek kis mértékben állnak 

rendelkezésükre a fogyatékkal élő emberek számára. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

A buszmegállók akadálymentesítése teljes körűen megoldótt. 

 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

A szociális alapszolgáltatások közül a községben elérhető az étkeztetés és a házi segítségnyújtás.  
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Egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosított a fogyatékkal élők számára is hetente egy napon 

helyben megvalósuló háziorvosi rendelés keretében, a járóbeteg szakellátások a Zalaszentgróti és 

Keszthelyi Egészségügyi központban érhetők el a lakosság részére 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

A településen nem érvényesül a pozitív diszkrimináció jelensége. 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A közszolgáltatásokhoz, kulturális és 

sportprogramokhoz való hozzáférés 

akadálymentesítése 

Akadálymentes környezet kialakítása 

  

 

 

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.) 

Intézményfenntartó társulása a Óvoda közös fenntartására és működtetésére 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § -a alapján az óvodai 

nevelés biztosítása az önkormányzat kötelező feladatainak egyike. A törvényi változások miatt 2013. 

07. 01-től az önkormányzat önállóan működteti az intézményt. 

A településen működő Nyugdíjas Klub az idősebb korosztály igényeit elégíti ki. Az ő részükre 

szerveznek megjelenési lehetőséget. A Polgárőr Egyesület a település teljes lakossága érdekében végzi 

a tevékenységét. 

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

bemutatása 

A településen nemzetiségi önkormányzat működik. A településen működik egyházközség, amely 

gondozza az egyház tulajdonát képező területet, a templomot.  

A településen a civil szervezetekkel való kapcsolatot egyrészt a közszolgáltatások biztosításán 

keresztül valósul meg. Zalacsányban a házi segítségnyújtás, a hajléktalanok nappali ellátása, valamint 

a fogyatékos személyek nappali ellátása a szociális törvényben meghatározottak szerint ellátási 

szerződés keretében a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ Szervezete által 

valósul meg.  

A helyi lakosok közösségépítő ötleteit, programterveit az önkormányzat támogatja, ilyen az Adventi 

gyertyagyújtás és a Szüreti felvonulás. 

A település vezetése nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a település értékeit megőrizze, így a helyi 

templomokat is.  A zalacsányi templom sajnos nagyon rossz állapotban van, sürgős felújításra lenne 

szükség. Az egyházközösség próbál a püspökségtől támogatást szerezni illetve pályázni, és a 

Képviselő-testület is támogatja a felújítást. 

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

 

ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás 

 

A ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás 1993-ban alakult területfejlesztési társulásként, majd 

2005-től többcélú kistérségi társulásként működött. Jelenleg – a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően – önkéntes önkormányzati tárulásként folytatja tevékenységét. A térség gazdasági és 

társadalmi fejlesztésének elősegítése, a társulás működési területéhez tartozó önkormányzatok 

munkájának segítése, a térségben élő lakosság életfeltételeinek javítása, valamint a Társulás által 

felvállalt feladat-és hatáskörök, hatékony és célszerű ellátása. A Társulás a cél megvalósítása 

érdekében az alábbi feladatkörökbe tartozó egyes feladat- és hatáskörök ellátását biztosítja: 

 

• Belső ellenőrzés; 

• A helyi önkormányzatok területfejlesztéssel és területrendezéssel összefüggő 

feladataiban való közreműködés, együttműködés; 

• Foglalkoztatás. 

 

A Társulás biztosíthatja továbbá az alábbi feladatok ellátását: 

• Környezet- és természetvédelem, hulladékkezelés; 

• Közbiztonsági feladatok összehangolása; 

• Esélyegyenlőségi programok megvalósítása; 

• Ifjúsági ügyek, programok megvalósítása 

• Gazdaság-és turizmusfejlesztés, valamint idegenforgalom; 

• Közművelődési programok szervezése 

Továbbá minden olyan önkormányzati feladatról, amelynek ellátása a társulás keretein belül 

hatékonyabban és célszerűbben biztosítható. 

 

Zalaszentgrót és Környező települések Intézményfenntartó Társulása 

Az Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Központ 1998-ban alakult a gyermekjóléti szolgáltatások színvonalas, körültekintő megvalósítása 

érdekében. A szolgálat megalakulása óta folyamatosan készít felméréseket a térségben jelentkező 

speciális problémákról. A Szolgálat által nyújtott ellátás célja, hogy személyes szociális 

szolgáltatásokkal segítse a gyermekek testi, lelki egészségének biztosítását, családban történő 

nevelését. A gyermek veszélyeztetettségének megszűntetését, továbbá a családból kiemelt gyermek 

visszahelyezését. Családgondozás alkalmával a családi konfliktusok megoldását az érintett 

családtagok között illetve más konfliktuskezelő családterápiás módszer alkalmazását segítjük elő, 

megoldására javaslatot teszünk. 

A szolgálat jelenleg 25 településen végzi a munkáját. Szolgáltatásunk alapvető céljai: a gyermekek 

testi, lelki egészségének, családban történő érzelmi értelmi nevelésének elősegítése, a 

veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszűntetéséhez támogatás, a 

családi környezetbe visszakerült gyermekek utógondozása. A Szolgálat munkája összhangban van a 

térség védőnői szolgálatával, a kapcsolattartás kiemelkedő az alapfokú és középfokú oktatási 

intézményekkel, önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, támogató szakember 

hálózattal: pszichológusok, szociális munkások, fejlesztő pedagógusok. 

 

 

 



 79 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A településen a Zalacsányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működik. Kulturális programokat 

szervez és támogatja a helyi Általános Iskolát is. 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A térségi ifjúság életében fontos szerepet tölt be a Zalai Hazatérők Egyesülete, amely számos program 

megvalósításán keresztül próbálja megszólítani a térségben élő fiatalokat. 

 

A Zalai Hazatérők Egyesülete 2006-ban alakult közhasznú non-profit szervezet, mely a fiatalok 

élethelyzetének feltárását, jobbítását tűzte ki célul. Az egyesületet azok a zalaszentgróti térségben élő 

fiatalok hozták létre, akik részt vettek 2005-2006-ban a „Hazatérők!- fiatalok foglalkoztatása a 

zalaszentgróti térségben” című projekt munkájában (Támogatta: Szlovén-magyar PHARE CBC).  

Az egyesület arra, a fiatalok által megfogalmazott igényre jött létre, hogy induljon el a térségben egy 

egységes, fiatalokkal is foglalkozó, őket nem csak problémaként kezelő szemlélet. Feltett szándékuk a 

saját egyesületük fejlesztésén túl a térség döntéshozóinak figyelmét felhívni a fiatalok értékeire és a 

rájuk leselkedő veszélyekre. 

Egyesületünk kezdeményezésére elindultak azok a folyamatok, amelyek lényegesen 

meghatározhatják a fiatalok helyzetét a térségben a következő 4 komponens mentén:  

- Foglalkoztatás 

- Otthonteremtés 

- Fiataloknak szóló   szolgáltatások 

-  Szabadidő eltöltés. 

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

Községünkben nem jellemző a for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok 

ellátásában. 

 

 

 

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 

 

- Zalacsány Község Önkormányzata 

- Általános Iskola  

- Óvoda 

- Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 

- Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete 

- Védőnői szolgálat 

- Házigondozói szolgálat 

 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

A Helyi Esélyegyenlőségi programot a település Képviselő-testülete határozattal fogadja el. A 

program megtekinthető a település hivatalos honlapján: www.zalacsany.hu és felkerül a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság honlapjára is a HEP-ek közé.  

http://www.zalacsany.hu/
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A fórum szervezésével kívánjuk feltárni a mélyszegénységben élők, illetve romák, nők, idősek, 

gyermekek és fogyatékkal élők helyzetét, valamint beazonosítani a problémákat, majd megoldást 

találni a meglévő problémákra. 2018. augusztus 30. napján tartottunk fórumot. 

Zalacsány Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi Programja a település minden 

polgárának életét érinti, ezért Zalacsány Község Önkormányzata vállalja, hogy a programot a 

Képviselő-testületi véleményezés és elfogadás előtt széleskörű konzultációra bocsátja az esetleges 

módosításra vonatkozó javaslatok érdekében. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Zalacsány településre általánosan érvényes megállapítások: 

 

 elöregedő népesség, a természetes fogyás mutatószáma növekszik 

 nincs munkaerőt igénylő munkahely  

 ingázás a munkahely és a lakóhely között 

 szociális ellátásokra magas számú igény  

 informatikai jártasság hiánya 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

- Nem megfelelő tájékozottság 

 

 

- Hozzáállás hiánya 

-Tájékoztatás megszervezése, 

információhoz való hozzájutás 

biztosítása, jogi segítségnyújtás 

- Jó példák mutatása 

Gyermekek 

- -  Bölcsődés korú gyermekek elhelyezése 

nem megoldott a bölcsődés korú 

gyermekek elhelyezése. valamely a 

térségben működő egységes –óvoda 

bölcsődében 

 

- a bölcsődés korú gyermekek 

elhelyezése. valamely a térségben 

működő egységes –óvoda bölcsődében 

Idősek 

- Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülők magas száma; 

- Informatikai jártasság, igény 

felmérésének hiánya; 

 

- Szociális alapszolgáltatások fejlesztése, 

kibővítése, idősek klubja, egészségügyi 

szolgáltatások fejlesztése; 

- informatikai jártasság, illetve igény 

felmérése, szükség szerint informatikai 

program szervezése; 

 

Nők 
- Kiskorú gyermekek elhelyezésének 

problémája 

- Bölcsőde, családi napközi 

igénybevételének biztosítása 

Fogyatékkal 

élők 

A közszolgáltatásokhoz, kulturális és 

sportprogramokhoz való hozzáférés 

akadálymentesítése 

- Akadálymentes környezet kialakítása; 
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A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

- Tájékoztatás megszervezése 

-Munkaerőpiac igényeihez igazodó 

képzések szervezése 

Munkaügyi központ, Önkormányzat 

Gyermekek 
- Bölcsődei nevelési igényeinek 

felmérése;  
Önkormányzat 

Idősek 

- Szociális alapszolgáltatások fejlesztése, 

kibővítése, idősek klubja, egészségügyi 

szolgáltatások fejlesztése; 

- informatikai jártasság, illetve igény 

felmérése, szükség szerint informatikai 

program szervezése; 

  

Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Központ, Magyar Vöröskereszt Zala 

Megyei Szervezete, Önkormányzat, 

Egészségügyi Központ 

Nők 
-Bölcsőde,családi-napközi 

igénybevételének biztosítása 
Önkormányzat, védőnői szolgálat, óvoda 

Fogyatékkal 

élők 
- Akadálymentes környezet kialakítása; Önkormányzat 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák diszkriminációtól mentesen élhetnek.  

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők életkörülményei nagymértékben javuljanak 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek nevelését, oktatását. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek közösségi életben való részvételére, a szociális 

szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítására. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén családbarát munkahelyek létesítését. 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők akadálymentes közlekedésére és lehetőségeik 

bővítésére.  

Ezen kívül a teljes település lakosságára vonatkozóan elérendő célként: 

-  a település úthálózatának javítása, folyamatos karbantartása, bővítése, járdákkal való kiegészítése  , 

- a közvilágítás korszerűsítése, 

- csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, 

- számítástechnikai eszközök beszerzése, 

- helyi piac kialakítása, 

- óvodai kerítés felújítása szerepel. 

Ezeket a célókat lehetőség szerint önerőből és pályázati forrásból szeretnénk megvalósítani. 
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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, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés megvalósításához 
szükséges erőforrások (humán, 

pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 
Információk 
biztosítása 

Nem megfelelő 
tájékozottság 

Az érintettek 
megismerik 
jogaikat, 
lehetőségeiket. Az 
önkormányzat 
folyamatosan végzi 
a tevékenységet. 

Gazdasági program 

A hátrányos 
helyzetű 
csoportok 
információhoz 
való 
hozzájutásának 
segítése. Az 
önkormányzati 
dolgozók 
rendszeresen 
végzik az 
érintettek 
tájékoztatását. 

Polgármester, 
Jegyző 

2020.12.31. 

20db/negyedév 
tájékoztató 
küldése, évi 12 db 
kiadvány készítése 

1 fő jogi tanácsadó, 
költségvetés, 

pályázati forrás, 

terem biztosítása 

2023.HEP lejártáig 

2 

Romák 
szemléletmódj
ának 
változtatása 

A romák alacsony 
foglakoztatási 
szintjének 
növelése, 
képestések 
megszerzése 

A foglalkoztatási 
szint emelkedése, a 
romákat minél 
nagyobb számban 
tartós 
munkaviszonyhoz 
segítése 
.Képesítések 
megszerzése 

5/2015.(II.15)önkormán
yzati rendelet 

Jó példák 
mutatása, 
oktatásban való 
részvételre 
ösztönzés, a 
tartós 
munkaviszony 
létesítésén 
keresztül jobb 
életkörülmények 
kialakítása. 

Családsegítők, 
védőnő, 
hivatali 
dolgozók 

2020.12.31. 
30% oktatásba való 
bevonása 

Vállalkozók bevonása 
gyakorlati hely biztosítására, 
képesített oktatók, helyszín 

biztosítása 

2023.HEP lejártáig 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 

Bölcsődei 
nevelésre való 
igény 
felmérése 

Bölcsődei ellátás 
hiánya 

Bölcsődei nevelés 
megszervezése 

Kiskorú gyermekek 
elhelyezésének 
megoldása 

Helyzet és 
igényfelmérés, 
bölcsődei 
nevelés 
megszervezése 

Óvodavezető 2020.12.31. 
12 gyermek 
igényfelmérése  

Képesített pedagógus, dajka, 
költségvetés, pályázati 
forrás, technikai feltételek 
biztosítottak 

2023.HEP lejártáig 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 

dokumentumokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét 
mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés megvalósításához 
szükséges erőforrások (humán, 

pénzügyi, technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

III. A nők esélyegyenlősége 

2 

Bölcsőde, 
családi napközi 
igénybevételén
ek biztosítása 

Kiskorú gyermekek 
elhelyezésének 
problémája 

Bölcsődei nevelés 
megszervezése 

Költségvetés 

Helyzet és 
igényfelmérés, 
bölcsődei 
nevelés 
megszervezése 

Polgármester, 
óvodavezető 

2020.12.31. 7 gyermek 

Óvodapedagógus, dajka, 
költségvetés, pályázati 
forrás, 
eszköz beszerzés 

2023.HEP lejártáig 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 

Szociális 
alapszolgáltatá
sok bővítése, 
fejlesztése 

Nyugdíjban, 
nyugdíjszerű 
ellátásban 
részesülők magas 
száma 

Felmérés készítése 
idősek helyzetéről, 
problémák 
beazonosítása, terv 
kidolgozása, 
információkhoz való 
hozzáférés elérése, 
jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 
kiépítése 

Saját koncepció, 
költségvetés 

Erőforrások 
felmérése, 
források 
megteremtése 

Polgármester, 
háziorvos 

2021.12.31. 11 fő bevonása 

Családgondozó, ápoló, 
költségvetés, pályázati 
forrás, gépjármű, tárgyi 
eszközök beszerzése 

2023.HEP lejártáig 

2 

Informatikai 
jártasság, 
illetve igény 
felmérés, igény 
szerinti 
informatikai 
képzés 
szervezése 

Informatikai 
jártasság, igény 
felmérésének 
hiánya 

Pontos felmérés 
készítése az 
informatikai 
jártasságról, 
igényekről, 
információkhoz való 
hozzáférés 
elősegítése, igény 
esetén informatikai 
tanfolyam 
szervezése 

Saját koncepció, 
költségvetés 

Erőforrások 
felmérése, 
források 
megteremtése 

Polgármester, 
önkormányzat 
által kijelölt 
személy 

2020.12.31. 25 % érdeklődő 

Informatikai személy 
rendelkezésre áll, 
költségvetés, pályázati 
forrás, számítógépek 
beszerzése 

2023.HEP lejártáig 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

2 

Akadálymentes
ítési program 
kidolgozása 

Kulturális és 
sportprogramokhoz 
való hozzáférés 
nem megoldott 

Akadálymentesítés 
megvalósítása 

Költségvetés, pályázati 
források 

Erőforrások 
felmérése, 
források 
megteremtése 

Polgármester, 
Jegyző 

2021.12.31. 
2 közintézmény 
akadálymentesítése 

Vállalkozók, költségvetés 
pályázati forrás, eszköz 
beszerzés 

2023.HEP lejártáig 



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.  
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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. 

 

 

 



 

 87 
 

 
 

 

A HEP Fórum működése: 

 

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 
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A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti 

módosítására. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP szükség szerinti 

aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

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. 
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Kötelezettségek és felelősség 
 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP 

Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával 

és támogatásával végzi. Így  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és intézményeinek dolgozói megismerik és követik a 

HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és 

segítséget a HEP végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a 

jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a 

diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak megvalósításában. 
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- 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. 

 

 

 






