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BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENL SÉGI 
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Helyi Esélyegye lőségi Progra  HEP    
Bevezetés  
 

Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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 rögzíti az 
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 

Az Önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait (költségvetési koncepció, Településrendezési 
Terv, Településfejlesztési koncepció), 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 e utatása 
 

A település eredete és birtokosai a középkorban  

A mai Buzsák helyén a középkorban Akts és Magyari Falvak feküdtek. Ez a terület eredetileg 
a somogyi vár tartozéka volt, a XIII. században azonban egy része a Bő-nemzetség birtokába 
került. A Bő-nembéli Izsép fia János 1268-ban az itteni várbirtokokat jó szolgálatáért kapta 
IV. Béla királytól. 1279-ben IV. Lászlótól új adománylevelet eszközölt ki az egész Magyari 
helységre.1403-ban Magyari helységet Gordovai Fancs László fia, László nyerte 
adományul.1424-ben László fiai: János, Imre, Bertalan és László megosztoztak az itteni 
birtokokon.1464-ben az Alapi családnak is volt itt birtoka. Akcs helység nevével 1449-ben 

találkozunk először, ekkor a Bő-nembeli Laki Thúz és Létai családok birtokolták. 1498-ban 

Magyari és Akcs a Gordovai Fancs családé. Az első betelepítések a Gordovai Fancs család 
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idején lehettek, majd a XVI. sz.-ban újabb telepesek érkeztek. Az 1536. évi adólajstrom 
szerint a két helység már egyesült Akcs-Magyari néven. 1607-ben Lengyel János szigligeti 
kapitány és Kéthelyi  Mátyás a helységet erőszakkal elfoglalták, és Lakvárhoz csatolták.1675-

ben pribérdi Jankovics István és testvérei pert indítanak özv. Lengyel Zsigmondné szül. 
Kisfaludi Kata, mint fiának Lengyel Miklósnak gyámja ellen Akcs-Magyari, másként Buzsák 
birtokért.1678-ban a per végeztével felosztják Buzsák jobbágyait a Jankovics és Lengyel 
családok között.  

Ez a felosztás szolgál alapjául a Jankovics-Buzsák és Lengyel-Buzsák elnevezéshez. 1856-

ban kolerajárvány pusztított és mintegy 400 áldozatot követelt.1914-ben a községhez 
tartozott: Buzsákimajor (Belmajor), Kékapuszta, Csisztapuszta, Czeria-szőlőtelep, 
Kundpuszta és Kistatárvár.  

 

A település változásai a XVIII. századtól napjainkig 

Ha megfigyeljük az 1695-1785-ig szóló adatokat, azt láthatjuk, hogy a település lélekszáma 
egyre nőtt. Míg 1695-1714-ig 56 háztartást írtak össze, addig 1720-ban 73 háztartás szerepel 
1000-1200 lakossal. Az 1784-85-ös népszámlálás alkalmával 1647 főt írtak össze Buzsákon. 
Az itt élő emberek főként a Jankovics uraság birtokain dolgoztak. A statisztikai összesítő 
szerint 1895-ben Buzsák területe 10 140 katasztrális hold, 1966-ban 10 398 katasztrális hold. 
Ez is azt bizonyítja, hogy a múlt század végére csaknem kialakult a mai Buzsák település  

területe, ahol az emberek földmíveléssel, állattartással foglalkoznak.  

Nagyon fontos a falu életének alakulásában a XX.sz. elején (1902-ben) létrejött háziipar. 
Ekkortól az asszonyok megrendelésre készítették a szőtteseket és a hímzéseket. Ez egyben a 
családok számára anyagi forrást jelentett. A Háziipari Szövetkezet fölbomlásáig (1980-as 

évek vége) a faluban 100-120 asszonynak adott munkát. 1959-ben alakult a helyi 

termelőszövetkezet, mely 5644 hektáron gazdálkodott. A lakosság nagy része itt kapott 
munkát, és a háztáji kisegítő gazdaság révén a 60-as évektől újjáépült a falu. Eltűntek a 
nádfödeles vályogházak .A 70-es évektől a fiatalság a Balaton-parti településekre kezdett 
költözni. Mivel munkahelyet ekkor a Balaton-nagybereki Állami Gazdaság és a 
Balatonboglári Állami Gazdaság mellett a nyári idényben működő üdülők biztosítottak. A 
háztáji gazdaságot fölváltotta a Fonyódon, Bogláron, Márián épült ház kiadásából befolyt 
jövedelem. A faluban 1998. január 1-jén a falu lakóinak száma 1678 fő. Ebből 60 éven felüli 
420 fő. Ekkor már Polgármesteri Hivatal működik. Az óvodában 3 csoportot nevelnek 7 
óvónő vezetésével. A 8 osztályos iskolába 144 diák járt. Orvosa, védőnője, állatorvosa,  
postája helyben van a falunak. 1992-től főleg német állampolgárok vásárolnak házakat és 
töltik itt nyári szabadságukat. Valamennyi utcája szilárd burkolatú, víz, gáz, telefon van. A 
faluhoz tartozik Csisztapuszta és Csisztafürdő, mely az önkormányzat tulajdona, bérleti 
üzemeltetésben működik. 

A legfrissebb,  2018. évi adatok szerint a község állandó lakóinak száma 1525 fő, ebből nő 
815 fő, férfi 710 fő, általános iskolai tanulók száma 146 fő, óvodások száma 48 fő. A 

községben (Csisztafürdőn működő vendéglátó egységekkel együtt) 3 élelmiszerüzlet, 1 

zöldségbolt, 1 virágbolt,  4 étterem, 1 büfé működik. A községben 31 kiadó ház áll a 
vendégek rendelkezésére.  
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Értékei k, küldetésü k 
 

Az Esélytv. 31. §-a értelmében Buzsák település esélyegyenlőségi programjának célja, hogy 
az élet valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes 
társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely a Kormány, az önkormányzatok és 
ezek intézményei, a civil szervezetek és magánszemélyek feladata. 
 

Az esélyegyenlőség minden állampolgár számára fontos érték. 
Az esélyegyenlőség érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem az önkormányzatnak is 

hosszú távú érdeke, hiszen azt a célt szolgálja, hogy mindenkinek esélye legyen a 
munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra – függetlenül attól, hogy nő vagy 
férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. Az 
esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkriminációmentesség és a 
szegregációmentesség.  
 

Az esélyegyenlőségi programnak a településen élő hátrányos helyzetű csoportokra kell 
irányulnia, akik számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat 
célzó fejlesztések és beruházások ellenére korlátozott marad a különböző területeken 
jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi intézkedések nélkül. 
 

Célok 
 

 

Célunk, hogy Buzsák olyan településsé váljon, ahol senki ne tapasztalja a hátrányos 

megkülönböztetés közvetlen vagy közvetett formáját védett tulajdonságai alapján, ahol 
minden lakossal szemben érvényesül az egyenlő bánásmód elve, valamint biztosított az 
egyenlő hozzáférés az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatásokhoz. 
 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

 

Buzsák település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 
kívánja: 

az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
a diszkriminációmentességet,  
szegregációmentességet, 
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás 
területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 
szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – 

érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi 
szerveivel (tankerülettel).  
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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. 
 

A Helyi Esélyegye lőségi Progra  Helyzetele zése HEP HE  
 

. Jogszabályi háttér 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  
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 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

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

(továbbiakban: Szt.) 
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

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

törvény) 
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

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

előírásaira.   1.1 Az esélyegye lőségi él soportokat éri tő helyi sza ályozás rövid e utatása. 
 

Buzsák község önkormányzata a rendeleteknek megfelelő helyi szabályozási rendszert hozott 
létre az esélyegyenlőségi célcsoportokat segítendő, és tevékenyen közreműködik a 
POGÁNYVÖLGYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Komplex Települési 
Esélyegyenlőségi Program megvalósításában. 
 

. Stratégiai környezet bemutatása   
.  Kap solódás helyi stratégiai és települési ö kor á yzati doku e tu okkal, ko ep iókkal, programokkal 

 

A Program az egyéb, esélyegyenlőség biztosítását célzó alábbi dokumentumokkal 
összhangban készült: 
 

a) Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés, 
b) Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. 
c) Kistérségi Esélyegyenlőségi Terv 

 

Megalkotása során figyelembe vettük a vonatkozó jogszabályi előírásokat, a hazai és európai 
uniós ajánlásokat. 
Jelen esélyegyenlőségi helyzetelemzés célja az, hogy a rendelkezésre álló adatok, 
dokumentumok alapján feltérképezze Buzsák község problémáit, lehetőségeit. Az elemzés 
négy területre koncentrál: foglalkoztatás, egészségügy, oktatás, szociális- és 
közszolgáltatások. 
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.  A helyi esélyegye lőségi progra  térségi, társulási kap solódásai ak e utatása 

 

2017-ben Somogy megye főbb népmozgalmi eseményei kedvezőtlenebbül alakultak, mint 
2016-ban. Az élveszületések száma csökkent, a halálozásoké nőtt, a természetes 
népességfogyás üteme emelkedett. 
Somogyban 2017 IV. negyedévében a foglalkoztatottak és a munkanélküliek száma az 
országos folyamatokkal ellentétesen változott, előbbieké csökkent, utóbbiaké nőtt az egy 
évvel korábbihoz viszonyítva. 2017-ben az alkalmazásban állók keresete az országosnál 
nagyobb mértékben nőtt, de nominálisan továbbra is jóval az országos átlag alatt maradt. 
2017-ben a főbb szántóföldi növények közül csak a burgonya és a napraforgó fajlagos 
hozama javult. 2017. december 1-jén az utóbbi évek legnagyobb szarvasmarha- és juh-, 

egyben a legkisebb sertés- és tyúkállományát tartották a gazdaságok. 
A Somogy megyei székhelyű szervezetek 2017-ben beruházásra az egy évvel korábban 
mértnél összehasonlító áron számítva 14%-kal többet fordítottak. Az ipar termelési értékének 
növekedése az országos átlag kétszerese volt, az egy lakosra jutó ipari termelés azonban 
továbbra is jelentősen elmaradt attól (nem érte el az országos átlag felét). Egy év alatt az 
építőipari szervezetek termelési értéke 21%-kal emelkedett. Az épített lakások száma az 
országosnál számottevőbb mértékben nőtt, ami elsősorban a vállalkozások fokozódó 
szerepvállalásának eredménye volt. 
A megye kereskedelmi szálláshelyein 2017-ben a vendégek és vendégéjszakák száma is 
elmaradt az egy évvel korábbitól. 
Az előzetes adatok szeri t - e  So ogy egyé e   gyer ek született, , %-kal, azaz 52-vel kevesebb, mint 2016-ban. 
A  halálozás , %-kal eghaladta a . évi értéket. 
A egye lakó épessége az élveszületések és a halálozások egye legeké t  fővel sökke t, a 

épesség ter észetes fogyása %-kal tö  volt az egy évvel korá i ál. 
 folya á  a egyé e   pár kötött házasságot, , %-kal, 70-nel kevesebb, mint 2016-ban. 2017-ben a vonatkozási kör e tartozó So ogy egyei székhelyű szervezetek él átlagosa   ezre  

álltak alkal azás a , , %-kal kevese e , i t egy évvel korá a . A fizikai foglalkozásúak 
létszá a , %-kal sökke t, a szelle i foglalkozásúaké , %-kal ővült. Az alkalmazottak 62%-át foglalkoztató verse yszférát , %-os létszá övekedés jelle ezte, a 
költségvetési szervek él , %-kal sökke t a dolgozók szá a. A közszférá a  a létszá sökke és a 
közfoglalkoztatottakat éri tette. 
A teljes u kaidő e  alkal azás a  állók havi ruttó átlagkeresete  ezer, az adókedvez é yek 

élküli ettó átlagkeresete  ezer fori tot tett ki. A ruttó és ettó átlagkereset egyará t %-kal 
e elkedett a . évihez képest, a övekedés üte e eghaladta az országos átlagot. A keresetek 
tová ra is jele tőse , %-kal ala so ya ak voltak, i t országosa . 
A havi ruttó és ettó átlagkereset a fizikai foglalkozásúak ál , a szelle iek él %-kal őtt. A 

övekedés értéke i dkét foglalkozási soport ál agyo  volt az országos átlag ál. 
A közfoglalkoztatás hatását kiszűrve a havi ruttó átlagkereset  ezer, a ettó  ezer fori t volt a 

egyé e . 
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Az átlagos havi u kajövedelem 2017-ben 256 ezer forintot tett ki, ami 14%-os övekedést jele tett 
az egy évvel korá ihoz képest. 
So ogy egyé e  a . de e eri záró apo   ezer álláskeresőt tartottak yilvá , , %-kal 
tö et, i t az előző év azo os időpo tjá a . 
Az álláskeresők %-a pályakezdő volt, szá uk , %-kal el aradt az egy évvel korá itól. A 
pályakezdő álláskeresők %-a legfeljebb általá os iskolai, %-a középfokú végzettséggel rendelkezett, 2,6%-uk diplo ás volt. 
A yilvá tartott álláskeresők %-a legfeljebb fél éve regisztráltatta agát, %-a tö  i t egy éve 

e  tudott elhelyezked i. Az utó iak ará ya ,  százalékpo ttal agasabb volt a 2016. december 
végihez képest. 
Az álláskeresők %-a szo iális ellátás a , %-a álláskeresési járadék a , , %-a álláskeresési 
segély e  részesült. Az ellátottak ará ya -ről %-ra őtt az egy évvel korá ihoz viszo yítva. 
De e er végé  ,  ezer etöltetle  álláshelyet tartottak yilvá , , %-kal tö et, i t . 
de e er végé . Egy üres álláshelyre  álláskereső jutott, a yi, i t egy évvel korá a . 
 

 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

Gazdasági szervezetek  

 

 Somogyi székhellyel 2016. június végén 60,4 ezer gazdasági szervezetet tartottak 

nyilván, számuk minimálisan (0,2%-kal) nőtt az egy évvel korábbihoz képest. 
 A szervezetek kilenctizedét kitevő vállalkozások 18%-a társas formában, 82%-a pedig 

önálló vállalkozóként került bejegyzésre. A társas vállalkozások száma 3,6%-kal 

csökkent, míg a túlsúlyban lévő önálló vállalkozóké 1,1%-kal nőtt. 
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 A társas vállalkozások héttizede korlátolt felelősségű társaság, negyede betéti társaság, 

1,8%-a szövetkezet és 1,0%-a részvénytársaság volt. Az előző év azonos időpontjához 
viszonyítva mindössze a csekély súlyt képviselő szövetkezetek köre bővült, a többi 

gazdálkodási formáé csökkent. 
 A 45,2  ezer önálló vállalkozó 30%-a szerepelt a vállalkozói nyilvántartásban. Az 

önálló vállalkozók 45%-a mellékfoglalkozásúként, 32%-a főfoglalkozásúként és 23%-

a nyugdíjasként szerepelt a regiszterben. 

 Fő tevékenységi körnek a társas vállalkozások közül legtöbben a kereskedelem, 
gépjárműjavítást és a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységet jelölték meg, míg 

az önálló vállalkozókat legnagyobb arányban a mezőgazdaság, valamint a szálláshely-

szolgáltatás, vendéglátás területén regisztrálták.  
 

Forrás: KSH 

 

2017 végén Magyarországon 1 millió 720 ezer regisztrált vállalkozást tartott nyilván, a KSH, 

22 ezerrel többet, mint egy évvel korábban. Az emelkedést az önálló vállalkozók számának 
bővülése okozta, miközben a társas vállalkozások számának csökkenése tovább folytatódott.. 
 

http://www.agronaplo.hu/files/2017/01/somogy-gazdasag.jpg


8695. Buzsák, Fő tér 1. Tel: (85) 530 057; Fax szám: (85) 530 067 
                            Buzsáki Községi Önkormányzat                           

E-mail:polgarmester @buzsak.hu; jegyzo@buzsak.hu 12  
 

Forrás: KSH  
Beruházás 

 2016 I. félévében a somogyi székhelyű szervezetek az előző év azonos időszakához 
képest volumenében harmadával kevesebbet, 23,5 milliárd forintot költöttek új 
beruházásokra. Az országban átlagosan ötödével esett vissza a teljesítményérték. 
Somogy 1,6%-kal részesedett a hazai beruházásokból. 

 A megye egy lakosára 76 ezer forint beruházási összeg jutott, az országos érték fele. 
 Az anyagi-műszaki összetétel szerint legnagyobb hányadot kitevő épületek és egyéb 

építményekre fordított összeg volumenében harmadával csökkent, míg import gépek, 
berendezések, járművekre 5,3%-kal többet költöttek. Az összes beruházás hatodrészét 
képviselő belföldi gépek, berendezések, járművek beszerzésének volumene 
hattizedével esett vissza. 

 A beruházások negyedét a feldolgozóiparban, 18%-át a vízellátás; szennyvíz gyűjtése, 
kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés nemzetgazdasági ágban 
hajtották végre. Az előbbi ágban 15%-os, utóbbiban 55%-os visszaesés következett 
be. 
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Forrás: KSH 

 

Turizmus 

 Somogy megye kereskedelmi szálláshelyeinek 2016. évi január-júniusi 
vendégforgalmi adatai kedvezőbben alakultak az előző évinél annak ellenére, hogy a 
belföldi vendégszám első negyedévi dinamikus bővülése (42%) a második 
negyedévben megtorpant (3,8%). 

 Az év első hat hónapjában a somogyi kereskedelmi szálláshelyeken 212 ezer vendéget 
regisztráltak, tizedével többet, mint 2015 hasonló időszakában. A bővülés 
egyértelműen a vendégkör 86%-át adó belföldieknek köszönhető, számuk 12%-kal 

nőtt, míg a kisebb arányú külföldieké mindössze 1,1%-kal emelkedett. 

 A megye kereskedelmi szálláshelyein eltöltött vendégéjszakák száma meghaladta a 
479 ezret, amely az előző év hasonló időszakában mértnél 6,9%-kal volt több. A 

növekedést itt is a hazai vendégek okozták, akik 9,2%-kal növelték foglalásaikat, míg 
a külföldről érkezők 2,7%-kal kevesebb vendégéjszakára maradtak. 

 A somogyi kereskedelmi egységekben az előző év hasonló időszakához képest folyó 
áron tizedével nagyobb, 5,0 milliárd forint bruttó árbevétel keletkezett, melynek 

hattizede szállásdíjból, negyede pedig vendéglátásból származott. Az 
elfogadóhelyeken a belföldi bruttó szállásdíj 22%-át SZÉP-kártyával rendezték, ez az 
arány 4,3%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. 

http://www.agronaplo.hu/files/2017/01/somogy-beruhazas.jpg
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Forrás: KSH 

 

Mez gazdaság 

 2017- e  So ogy egyé e  a szá tóterület %-áról, ,  ezer hektárról takarítottak e ga o át. 
Az egy évvel korá ihoz képest , %-kal kisebb területe  %-kal kevese , összesen 943,6 ezer 
to a ga o a ter ett. A rozs kivételével vala e yi fő  ga o aféle területe sökke t, a ter és 

e yisége pedig i de  eset e  alatta aradt az előző évi ek. A ga o ater és %-át adó 
kukori a területe %-kal zsugorodott, az 512,9 ezer ton a pedig a . évi ek i dössze 
háro egyedét érte el. 2017-ben i d a apraforgó, i d pedig a rep e etakarított területe az ezredforduló óta a 
leg agyo  volt, de apraforgó ól a ,  ezer to a ter és is rekord e yiség ek szá ított, az 
egy évvel korá it %-kal eghaladta. A lu er aszé át szi té  az ezredfordulót követő időszak 
leg agyo  területéről kaszálták, e yisége viszo t , %-kal el aradt az előző évitől. 
A . évi kedvező ered é yeket követőe  a fő  szá tóföldi övé yek közül sak a urgo ya és a 

apraforgó fajlagos hoza a javult. A apraforgó hektáro ké ti ,  to ás ter ésátlaga  óta a 
leg agasa  volt. Az országos átlaghoz képest a kukori a- és a apraforgó-ter esztők értek el jo  
ered é yeket. 
 

http://www.agronaplo.hu/files/2017/01/somogy-turizmus.jpg
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Forrás: KSH 

 2017. december 1-jé  So ogy egyé e  az utó i évek leg agyo  szarvas arha- és juh-, egyben a 
legkise  sertés- és tyúkállo á yát tartották a gazdaságok. Az egy évvel korá i egyedszá hoz 
képest a szarvas arhák és a juhok szá a érsékelte  e elkedett, sertés ől és tyúk ól viszo t jóval kevese et go doztak a egyé e . 
A szarvas arhák  ezres állo á ya , %-kal haladta eg a . de e erit. A tehe ek szá a is 
haso ló érték e , , %-kal e elkedett, . de e er elejé   ezret tartottak a gazdaságok. 
Száz hektár ezőgazdasági területre az országos átlaghoz haso lóa   állat jutott. 
A sertések szá a a egyék közül So ogy a  sökke t a leg agyo  érték e , a  ezer sertés a 

. de e eri ek kevese , i t héttizede volt. A yako á ól kevesebb, mint 3 ezret tartottak, 
egyedszá uk az egy évvel korá i egyhar adát se  érte el. Száz hektár ezőgazdasági területre  
sertés jutott, az országos átlag hattizede. 
A juhállo á y érsékelte , , %-kal  ezerre  övekedett, az a yaállatok  ezres egyedszá a 12%-kal meghaladta a 2016. decemberit. 
A tyúkok szá a %-kal visszaesett, a 333 ezer állat leg agyo  része tojó volt, elyek egyedszá a 8,5%-kal sökke t. 
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Forrás: KSH 

 

Ipar 

 2017- e  az ipari szervezetek  fő él tö et foglalkoztató So ogy egyei telephelyei ek  
illiárd fori t ter elési értéke összehaso lító áro  , %-kal eghaladta az egy évvel korá it. A 

ter elés volu e változása az országos átlag kétszerese volt, az egy lakosra jutó ipari ter elés 
azo a  a felét se  érte el. 
A  fő él tö et foglalkoztató egyei székhelyű ipari szervezetek ter elésé ek volu e e a egyék 
közül So ogy a  e elkedett a leg agyo  érték e . A ővülést elsősor a  az elektronikai ipar okozta.  
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Forrás: KSH 

 
.  A települési ö kor á yzat re delkezésére álló, az esélyegye lőség sze po tjá ól relevá s 

adatok, kutatások átteki tése, adathiá yok ki utatása 
 

Mivel a térségben a foglalkoztatásra elsősorban a mezőgazdasági jellegű tevékenység 
jellemző, a gazdaság is erre épül. A községben megszűnt a Mezőgazdasági 

Termelőszövetkezet, így a foglalkoztatottak aránya is csökkent. A Szövetkezet megszűnésével 
a kivált tagok őstermelőkké, mezőgazdasági vállalkozókká váltak. 
 

Az adófizetők aránya a településen az országos átlaghoz hasonló mértékű.  
A működő társas vállalkozások számottevően mikro vállalkozások közé tartoznak, 
nagyvállalkozások kevés működik. A működő vállalkozások száma évenként változó, hol 
emelkedő, hol csökkenő tendencia figyelhető meg. 
 

A társas vállalkozások munkavállalói létszámáról, valamint a regisztrált őstermelők számáról 
nincs pontos adatunk. A település legnagyobb foglalkoztatója Buzsák Község 
Önkormányzata.  

Az Önkormányzat a fenntartója a Buzsáki Tulipán Óvodának, külön intézmény a Buzsák 
Térségi Konyha. Évente jelentős számban foglalkoztat a különböző programok, pályázatok 
keretében közfoglalkoztatottakat. 

A KSH-tól származó adatok alapján megállapítható, hogy Somogy megye gazdasági 
erőforrása az országos átlaghoz képest elmaradást mutat. 

A szálláshely szolgáltatás, falusi vendéglátás országos átlagú, a településen 31 személy 
foglalkozik szállásadással. A gyógyvízéről híres Csisztafürdő közelsége, valamint a népi 
hagyományok (hímzés, faragás, tánc) nagymértékben megnövelik az idegenforgalmat a 
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községben. Sok a külföldi turista, akik rövidebb-hosszabb ideig választják pihenésük 
helyszínéül a csendes, jó környezetben található Buzsákot. A falusi vendéglátásból befolyt 
összeg, valamint a kézimunkák értékesítéséből származó bevétel jövedelem kiegészítésként 
szolgál.  
 

 Demográfia 

 

A település területe 5968 ha 4256 m2., lakossága a 2018. január 01-i népességadatok alapján 
1466 fő, amely a 2013-as adatokhoz képes(1353 fő)  kisebb növekedést mutat. 

 

 
 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

 

Sajnos a község népességmegtartó ereje nem elég erős, ezért többen elvándorolnak. Az 

elvándorlók egyre inkább a képzettebb és fiatalabb korosztály soraiból kerülnek ki. 
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

 

A lakosság nemenkénti megoszlása mutatja, hogy a nők és férfiak közel azonos számban 
képviseltetik magukat a településen. A korcsoportonkénti megoszlásból megállapítható hogy, 

az összlakosságból szinte fele az inaktív személyek száma. Összevetve a lakosságszám 
alakulásával az életkori mutatókat megállapítható, hogy csakúgy, mint Magyarország legtöbb 

településén, Buzsákon is elindult az elöregedési folyamat. 
  

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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A község infrastruktúrája 

 
A közmű ellátottság Buzsák belterületén jónak mondható, a külterületi részeken viszont még 
vannak hiányosságok (Tatárvár és Kéka pusztán nincs szilárd burkolatú úr, vezetékes ivóvíz). 
A belterület egészén kiépítésre került a vezetékes gáz, és a csatornahálózat, biztosított az 

egészséges ivóvíz ellátás. 
A szennyvízcsatorna-hálózat 100 %-os lefedettséggel van kiépítve, a rákötések aránya 90 %. 
A gázvezeték csak a község belterületén került kiépítésre, Csisztafürdőn sajnos nincs. 
Buzsákon a lakóingatlanok nagy részét vezetékes gázzal fűtik. 
Az ivóvízhálózat kapacitása megfelelő, ugyanakkor fejlesztési feladatként jelentkezik a 
meglévő korszerűtlen és elavult gerincvezeték cseréje és a szolgáltatott víz minőségének 

javítása a község biztonságos és egészséges ivóvízellátása érdekében. 
A villamos energia ellátás a belterületen és külterületen egyaránt közel 100 %-os. 

A közvilágítási hálózat felújítása megtörtént, az energiatakarékos lámpatestek felszerelésével 
zavartalan a közvilágítás. 
A hírközlő hálózat szinte teljes egészében kiépített, a lakások 75 %-ában van telefon, a 
különböző mobil rendszerek valamint internet hozzáférés is évek óta működnek. 

A község úthálózata belterületen teljes egészében kiépített. Az elmúlt években több utcában 

kiépítésre került a szilárd burkolatú járda és közeljövőben új járdaépítések várhatóak 
elsősorban a forgalmasabb utcákban, majd a többi utcában is. Külterületen nincs pormentes, 

kiépített út.  
 

A tömegközlekedés helyezte nem éppen jónak mondható a településen. A csekély számú 
autóbusz és vonatközlekedés nem igazodik a lakosság igényeihez (munka és iskolakezdés), a 
megyeszékhely és a környező városok (Kaposvár, Marcali, Lengyeltóti, Balatonboglár, 
Fonyód) megközelíthetősége kissé nehézkes. 
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 . A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége  

.  Jövedel i és vagyo i helyzet  
2018 I–III. negyedévében Somogy megyében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó 
átlagkeresete 268 ezer, a családi kedvezmény nélkül számított havi nettó átlagkereset 178 ezer forint 
volt. A bruttó és nettó átlagkereset egyaránt 12,3%-kal múlta felül a 2017 I–III. negyedévit, a 
növekedés üteme meghaladta az országos átlagot. A keresetek 17,4%-kal alacsonyabbak voltak, mint 

országosan. 
Az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a versenyszférában 273 ezer, a költségvetési 
szférában 261 ezer forint volt. 
Az átlagkereset a fizikai foglalkozásúaknál 13,7, a szellemieknél 10,3%-kal emelkedett. A fizikai 

foglalkozásúak bruttó átlagkeresete 208, a szellemieké 352 ezer forintra bővült. 
Az átlagos havi munkajövedelem 2018 I–III. negyedévében 280 ezer forint volt, ami 12,4%-os 

növekedést jelent az egy évvel korábbi szinthez viszonyítva. A kereseten felüli egyéb 
munkajövedelem aránya 4,3% volt.  

.  Foglalkoztatottság, u kaerő-pia i i tegrá ió 
 

Foglalkoztatási szempontból Buzsák kedvezőtlen helyzetben van. A 2017. év adatai alapján 
megállapíthatjuk hogy, a 15-64 éves lakónépesség 981 fő  a községben, a nyilvántartott 
álláskeresők száma ebben az időszakban 51 fő. 

 

 
 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A 2018. február–áprilisi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma az egy évvel 
korábbihoz képest 32 ezer fővel, 177 ezerre, a munkanélküliségi ráta 0,7 százalékponttal, 
3,8%-ra csökkent. A férfiakat alacsonyabb munkanélküliségi ráta jellemezte, mint a nőket, és 
esetükben a javulás mértéke is nagyobb volt 

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása az mutatja, hogy 2012. év után Buzsák 
településen folyamatosan csökkent az álláskeresők száma. 
 

 
 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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.  Pé z eli és ter észet e i szo iális ellátások, aktív korúak ellátása, munka élküliséghez 
kap solódó tá ogatások 
 

. . . szá ú tá lázat - Közfoglalkoztatás a  résztvevők szá a 
év Közfoglalkozt

atás an 
résztvevők 
szá a Közfoglalkoztatás a  

résztvevők ará ya a település 
aktív korú lakosságához 
képest Közfoglalkoztatásban 

résztvevő 
ro ák/ igá yok 
szá a Közfoglalkoztatás a  

résztvevők ro ák 
ará ya az aktív korú 
ro a/ igá y 
lakossághoz képest 2016 61 6% 12 1 % 2017 55 6 % 10 1 % 2018 38 1 % 9 1 % 

 

 

A településen egyre kevesebb a közfoglalkoztatásban részt vevő személyek száma. 

 

 
 
Forrás: önkormányzat 
 

A rendszeres szociális ellátásban és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 
száma csökkent. A munkanélküliek között jellemzően az általános iskolát végzettek száma a 

legmagasabb, azonban nőtt a középiskolai ,főiskolai, egyetemi végzettségű regisztrált 
munkanélküliek száma is. 

 
                          

Az álláskeresők foglalkozását tekintve megállapítható, hogy a legjelentősebb arányban a 
fizikai foglalkozású álláskeresők vannak jelen. 
A nyílt munkaerőpiacon foglalkoztatottak bérezéséről az önkormányzatnak nincsenek adatai. 
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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Forrás: Önkormányzat 
 

.  Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregá ió 
 

A faluban a lakás és bérlakás állomány nem változott az elmúlt években, a lakhatási 
támogatásra jogosultak száma jelentősen csökkent. Önkormányzatunk igyekszik segíteni az 

első lakáshoz jutást, telekvásárlást. A helyi rendelete alapján kérelemre  letelepedési 
támogatás biztosítása formájában. 
 

 

 
 

Forrás: Önkormányzat 
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Buzsákon szegregátum nem létezik, a roma lakosság családi házakban élnek, beilleszkedve a 

község életébe. A külterületi lakosság –Csisztapuszta, Kéka tanya, Tatárvár -  segítésére 
Tanyagondnoki Szolgálat működik. Csisztafürdő lakossága részére heti kétszeri alkalommal –
kedd, péntek - térítésmentes bevásárló járat indul a községbe.  
 3.6 Egészségügyi és szo iális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
 

Egészségügyi ellátás 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény ( a továbbiakban: Eütv.) 152 §-a részletezi 
az egészségügyi alapellátás körébe tartozó települési önkormányzati feladatokat. 
 

Ennek megfelelően az egészségügyi alapellátás része: 
 

1. háziorvosi ellátás, 
2. fogorvosi alapellátás, 
3. alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, 
4. védőnői ellátás, 
5. iskola-egészségügyi ellátás. 

 

Az egészségügyi alapellátás teljes egészében kiépült a településen. 
A községben 1  háziorvosi körzet, 1 védőnői körzet működik. 
Az egészségügyi alapellátás keretében a háziorvosi ellátást vállalkozó orvossal kötött 
szerződés alapján biztosítja az önkormányzat. A hétvégi orvosi ügyeleti ellátást Lengyeltóti 
város és a környező települések önkormányzataival közösen biztosítják. 
 

A faluban gyógyszertár nem működik, azonban a Lengyeltóti Fehér Holló Gyógyszertárral 

kötött megállapodás alapján naponta kihozzák a megrendelt gyógyszereket.  
Az Idősek Klubja szociális gondozói az idősek, mozgásukban korlátozottak részére házhoz 
szállítják a gyógyszert.   

 

A járóbeteg szakellátást a környező városokban (Marcali, Fonyód) vehetik igénybe a 
településen élők. Azoknak a mozgásukban korlátozott idős, beteg embereknek, akik a 

szakellátásokat nem tudják igénybe venni, a Tanyagondnoki Szolgálat keretében az 
Önkormányzat biztosítja a beszállításukat az egészségügyi intézménybe. A Fonyódi 
Egészségügyi Kht-val kötött megállapodás alapján a laborvizsgálatok egyszerűsítése és a 
betegek utaztatásának megkönnyítése érdekében a vérvételek a helyi orvosi rendelőben 
történnek, és heti egy alkalommal a Tanyagondnoki szolgálat autójával beszállításra kerülnek 
a fonyódi intézetbe. 
Megállapítható, hogy az egészségügyi helyzet mutatói közül nagyon kevés az, amelyről 
pontos információval, nyilvántartással rendelkezik a település. A fogyatékkal élőkre 
vonatkozóan adatok nem állnak rendelkezésre. 
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Szociális ellátás 

 

A települési önkormányzat a szociális helyzetük és rászorultságuk alapján a polgárokat 
pénzbeli, vagy természetbeni ellátásban részesíti. A gyermekjóléti ellátásokat a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi eljárásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján tervezi az 

önkormányzat. Buzsák Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben valamint a szociális ellátásokról szóló helyi 
rendeletében meghatározott segélyeket, különböző támogatásokat az alábbiak szerint teljes 
körűen biztosítja: 

1. Települési támogatás 

Képviselő-testület által átruházott, Szociális Bizottsági hatáskörében megállapításra kerülő 
települési támogatások: 

a)eseti támogatás - a létfenntartási gondok enyhítése; 
b)a lakhatási támogatás – fűtési támogatás, tűzifa formájában 

c)a gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás 

               céljából nyújtható (tankönyv, táborozás-nyaralás, tanulmányi ösztöndíj támogatás), 
 d)gyógyszerköltség támogatása, 
 

Képviselő-testület által átruházott, Jegyző hatáskörében megállapításra kerülő települési 
támogatások: 

a lakhatás támogatása - közüzemi díj támogatás. 

 

Képviselő-testület által átruházott, a Polgármester hatáskörében megállapításra kerülő 
települési támogatások: 
 a)temetési támogatás - az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való 

               hozzájárulás; 
b)köztemetés. 
c)rendkívüli települési támogatás 
1d)közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott személyek eseti jellegű 
vagy  rendszeres települési támogatása.  

 

 

A szociális alapszolgáltatásokat a 2005. évben létrehozott Lengyeltóti Pogányvölgyi Többcélú 
Kistérségi Társuláson keresztül biztosítjuk. A kistérség a feladatok közös ellátását azzal a 
céllal fogalmazta meg, hogy a kistérség valamennyi lakósának esélyegyenlőséget, azonos 
szintű feladatellátást tudjon biztosítani, tekintet nélkül arra, hogy mely településen él. 
 

A településen a Lengyeltóti Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott 

Alapszolgáltatási Központon keresztül biztosított a szociális alapellátásokhoz (szociális 
étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása), illetve a gyermekjóléti 
ellátásokhoz (családsegítés) való hozzájutást. 
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.  Közösségi viszo yok, helyi közélet e utatása  

Buzsák községben több civil szervezet is működik. A civil szervezetek tevékenyen részt 
vesznek a község életében, az Önkormányzati rendezvények színvonalának emelésében. 
Minden évben Falufórumot, Közmeghallgatást tart az Önkormányzat, ahol bárki elmondhatja 
véleményét, javaslatait. Kétévente a 65 év feletti lakosok részére Idősek Napját tartunk, ahol 
mindenkit az Önkormányzat megajándékoz. 
 

 
.  A ro a e zetiségi ö kor á yzat él soportokkal kap solatos esélyegye lőségi 

tevékenysége, part ersége a települési ö kor á yzattal  
Nem áll rendelkezésünkre adat arra vonatkozóan, hogy Buzsák településen hány fő vallja 

magát roma nemzetiséghez tartozónak. A településen roma nemzetiségi önkormányzat nem 

működik. A roma gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése érdekében nagyon fontos 

volt az óvodában és az általános iskolában is az integrált nevelés, oktatás. A hátrányos 
helyzetűek, inaktívak munkaerő-piacra történő visszakerülése érdekében az önkormányzat 
közfoglalkoztatással igyekszik segíteni a munkavégzéshez kapcsolt, munkajövedelemmel járó 
foglalkoztatást.  
Buzsák községben, mélyszegénységben élő ember nincs, szegregált telepek sincsenek. A 
roma családok beilleszkedtek a község életébe – házat építettek, dolgoznak, -, nem mutatnak 

kirívó magatartást.  
Az egyenlőtlenség meglétét bizonyító esetekről nincs tudomásunk, ha mégis érzékelhető a 
mindennapok során, az a társadalomban meglévő előítéletek alapján értelmezhető. Ezek ellen 
minden lehetséges eszközzel fel kell lépni.  

.  Következtetések: pro lé ák eazo osítása, fejlesztési lehetőségek eghatározása.  
A élyszegé ység e  élők és a ro ák helyzete, esélyegye lősége vizsgálata sorá  településü kö   

eazo osított pro lé ák  fejlesztési lehetőségek  
Hiá yos az adatgyűjtés a ro ák társadalmi esélyegye lőségét éri tő, azt efolyásoló 
foglalkoztatási, egészségügyi és szo iális 
területeke . Az i téz é yi adatgyűjtés és adatszolgáltatás 

ellett az éri tett soportok érdekvédel i, 
kise ségi képviseleté ek aktív evo ásával 
szükséges ővíteni az infor á iós part erséget 
arra vo atkozóa , hogy az általa űködtetett 
vagy felügyelt közszolgáltatásokhoz szo iális 
ellátás, egészségügy, gyer ekjólét, 
köz űvelődés  való hozzáférés e yire 

iztosított a hátrányos helyzetű soportok 
szá ára, illetve mennyire veszik igé y e azokat 

A hátrá yos helyzetű soportok u kaerő-piaci 
helyzeté ek javítása Az ö kor á yzat folya atosa  együtt űködik a SMKH. Balato oglári Mu kaügyi Hivatalával, 

közfoglalkoztatás szervezése 
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( a 

továbbiakban: Gyvt.) alapján a gyermekvédelem intézményrendszere gyermekjóléti alap- és 
gyermekvédelmi szakellátásokra osztható fel, melyből az önkormányzati törvény alapján a 
települési önkormányzatok feladatkörébe a gyermekjóléti alapellátások tartoznak. 
Az önkormányzat a Gyvt. 39 §-ban meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 2005. 

március 1-től a Lengyeltóti Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül 
társulásban látja el. A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központot a kistérséghez tartozó 10 

önkormányzat hozta létre, illetve tartja fenn. 
 

Buzsák állandó lakosainak száma: 1525 fő. 
A 18 év alatti gyermekek száma 187 fő, korcsoportos megoszlásukat az alábbi táblázat 
szemlélteti. 
 

Állandó népesség száma 1525 

Állandó népességből a 0-3 évesek száma 40 

Állandó népességből a 4-6 évesek száma 25 

Állandó népességből a 7-14 évesek száma 72 

Állandó népességből a 15-18 évesek száma 50 

 

 

2017. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben Buzsák Községben 32 gyermek -  18 

család, ebből 4 egyedülálló szülő, és 3 gyermek tartósan beteg, fogyatékos -  részesült. Az 

egyszeri támogatás augusztus és november hónapban -  részükre Erzsébet-utalvány 
formájában összesen 462 e Ft. összegben került kifizetésre.  
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők közül az év során kettő esetben került sor 

a kérelem elutasításra (3 kk.gyermek volt érintett), mivel a jövedelmi viszonyok meghaladták 
a törvényben meghatározott jövedelemhatárt.  
 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás címén 2017. évben  915.000 Ft. kifizetésre  került sor. 
A támogatás – a helyi rendeletben meghatározottak szerint – kerültek átutalásra ( újszülöttek 
részére 220.000 Ft, Falumikulás 0-14 éves korú gyermekek részére 120.000 Ft, Bursa 

Hungarika ösztöndíj pályázat keretében 200.000 Ft, önkormányzati ösztöndíj támogatás 
375.000 Ft.). 

 

Óvodáztatási támogatás: 2015. október 31. napjával ez a támogatásai forma megszűnt. 
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A gyermekjóléti szolgáltatást a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ látja el, akivel szinte 

napi kapcsolatban vagyunk. Nagyon jól működik a jelzőrendszer a községben 
(óvodapedagógusok, védőnő, iskola gyermekvédelmi felelőse, gyámügyi ügyintéző). 2018. 

évben 2 családból 5 gyermek került alapellátásba, védelembe vétel nem történt, valamint 1 

gyermek került nevelésbe vétele. A legtöbb esetben a család életvitele miatt kerülnek az 
Alapszolgáltatási Központ látókörébe a családok illetve gyermekeik.  

 

Az esetek nagy többségében a szülői kötelesség hiánya, a gyermek nevelés hiánya, a családi 
háttér nem megfelelő működése a fő ok, ami visszavezethető a nehéz körülményekre, az egyre 

nehezebb anyagi helyzetre. 

 

Fontos lenne az iskoláskorú gyermeket nevelő családok számára a szünidei 
gyermekfelügyelet megszervezése. A fiatal házatok életkezdését szolgáló segítségnyújtás 

szociális bérlakások kialakításával. A 0-3 éves korosztályt nevelő családok számától függően 
mini Bölcsőde vagy Biztos Kezdet Gyermekház működtetése.  
 

 

 

A 2012. évhez viszonyítva megállapítható, ha csekély mértékben is, de nőtt a 
gyermeklétszám. 
 

év 3-  éves korú gyermekek szá a óvodai gyermekcsopor
tok szá a óvodai 

férőhelyek 
szá a óvodai feladat-

ellátási 
helyek szá a óvodá a eírt 

gyer ekek szá a óvodai 
gyógypedagógiai csoportok szá a 2013  32 2 50 1 18 0 2014 36  2 50 1 17 0 2015  38 2 50 1 20 0 2016  45 2 60 1 20 0 2017 30 2 60 1 13 0 

 

Forrás: Önkormányzat 
 

A község rendelkezik iskolai és községi könyvtárral, továbbá mindenki számára biztosított az 
informatika alapjainak elsajátítása. 
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Általá os iskolá a  ta uló szá a 

ta év Általá os iskola 1-4 
évfolya o  tanulók szá a Általá os iskola 5-8 

évfolya o  ta ulók 
szá a általá os 

iskolások 
szá a napközis ta ulók szá a 

fő fő fő fő % 2014/2015 73 65 138 55 39,9% 2015/2016 76 74 150 55 36,7% 2016/2017 70 57 146 81 55,5% 
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Forrás: Általános Iskola, Önkormányzat 
 

 

 4.2 Szegregált, telepszerű lakókör yezet e  élő gyer ekek helyzete, esélyegye lősége  
Buzsákon szegregátum nem létezik. A külterületi lakosság segítésére Tanyagondnoki 

Szolgálat működik. Csisztafürdő lakossága részére heti kétszeri alkalommal –kedd, péntek - 
térítésmentes bevásárló járat indul a községbe.   

.  A hátrá yos, illetve hal ozotta  hátrányos helyzetű, vala i t fogyatékossággal élő 
gyer ekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 



8695. Buzsák, Fő tér 1. Tel: (85) 530 057; Fax szám: (85) 530 067 
                            Buzsáki Községi Önkormányzat                           

E-mail:polgarmester @buzsak.hu; jegyzo@buzsak.hu 34  4.4 A kie elt figyel et igé ylő gyer ekek/ta ulók, vala i t fogyatékossággal élő gyerekek 
közoktatási lehetőségei és esélyegye lősége 
 

Buzsák községben egy nevelési-oktatási intézmény működik,  a Buzsáki Általános Iskola 
2013. január 1-től fenntartó és működtető a magyar állam, képviseletében a KLIK Fonyódi 
Tankerülete, majd 2017. január 1-től a Siófoki  Tankerületi Központ. 

Január 01-től az államhoz tartozik a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül 
segítők munkáltatói joga, a foglalkoztatásukkal kapcsolatos bérfinanszírozás, valamint a 

taneszköz-ellátás támogatása. 

A köznevelési rendszerben a fenntartói feladatok átvételével a kormány felszámolta azokat a 

különbségeket, amelyek az önkormányzatok eltérő anyagi lehetőségeiből adódtak, nagyobb 
biztonságot nyújt a gyereknek, pedagógusnak, szülőnek egyaránt, mivel kiszámítható és 
kiegyensúlyozott feltételeket teremtett. 

A közoktatás új alapokra helyezésének célja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény szerint az, hogy függetlenítse az oktatás színvonalát a települések pillanatnyi anyagi 

helyzetétől. Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás, illetve a 
gyermekétkeztetés megszervezése lesz. 

  

A településen helyben 8 évfolyamos általános iskolai működik. Az integrált oktatás 
megvalósul községünkben. A közoktatási szakszolgálati feladatok ellátása helyben történik.  
Az Általános Iskolába a 2016/2017. tanévben 70 alsó- és 76 felső tagozatos gyermek jár.  
A tanulói létszám emelkedő tendenciát mutat, a bejáró tanulók száma az utóbbi 5 évben 
jelentősen nem változott. 
 

A 146 tanulóból 64 gyermek más településről – Lengyeltóti, Táska, Nikla, Öreglak, Fonyód – 

jár a Buzsáki iskolába. Ebből (82 fő) a létszámból 17 buzsáki gyermek részesül rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben, melyből 4 gyermek hátrányos helyzetű és 9 gyermek 

halmozottan hátrányos helyzetű. A bejáró tanulók számára biztosított az iskolabusszal történő 
utazás, melyet az Önkormányzat autóbuszaival oldunk meg. A napközi és tanulószobai ellátás 
4 csoportban működik, a létszámok ugyan csak emelkedést mutatnak. 

Létszámadataik alapján külön beavatkozási terv a helyzet kezelésére ezért nem szükséges.  
Az intézmény nem folytat szegregáló oktatásszervezési gyakorlatot, a csoportokban, 
osztályokban kiegyenlített arányban vannak HH, HHH, illetve SNI tanulók. Az 
együttnevelésre javasolt SNI gyermekek több gyermekkel történő együttnevelésének, 
oktatásának feltételei adottak, mivel integrált nevelési, oktatási gyakorlat folyik az 
intézményben. 
Az országos kompetencia-méréseken az iskola teljesítménye meghaladja az országos átlagot. 

Az iskolában működik az iskolatej és iskolagyümölcs program, melynek keretében minden 
tanulónak lehetősége van az iskolai étkezéseken kívül tejterméket és gyümölcsöt fogyasztani 
legalább heti 3 alkalommal. Gyermekéhezést az intézményben nem tapasztaltak. 

2018. február 1-től EFOP pályázat keretében „Együtt, testvérként a Buzsáki iskolával” projekt 

keretében 50 tanuló vesz részt a programokban, melynek 40 %-a gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult tanulóból áll. A bevont diákok esélyegyenlőségét növeli a külsős 
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programokon, személyes találkozókon, kirándulásokon és nyári táborozásokon való részvétel. 
A program ideje alatt 8 alkalommal a társadalmi felelősségvállaláskeretében különböző 
programokon vesznek részt. 
 4.  Következtetések: pro lé ák eazo osítása, fejlesztési lehetőségek eghatározása.  A gyerekek helyzete, esélyegye lősége vizsgálata sorá  településü kö   beazonosított pro lé ák  fejlesztési lehetőségek  

A hátrá yos helyzetű soportok, egyé ek 
ösztö zése szükséges a közösségi élet e  való 

részvételre Az ö kor á yzat által re dezvé yek szervezése, amelyek kifejezette  az egyes hátrá yos helyzetű csoportokra koncentrál ak pl. idősek apja, gyermeknap,  stb.) 
Le orzsolódás veszély ta tárgyi fejlesztések, pedagógus 

tová képzések  
védele e vett ta ulók folyamatos nyomon követés, jelzőre dszer 

űködtetése   
egészséges étkezés, egészséges élet ódra 

evelés felvilágosító előadások, sportolási lehetőségek 
iztosítása   

 

A településen biztosítottak az esélyegyenlőség szempontjából legfontosabb közszolgáltatások. 
A településen található postahivatal, kereskedelmi  egységek. 2013. január 01-től mivel a 
település lakosságszáma 2000 fő alatti Buzsák székhellyel Közös Önkormányzati Hivatalt 

alakítottunk Szőlősgyörök településsel. Az óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, 
egészségügyi alapellátás, a szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás helyben 
biztosított. 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége   
.  A ők gazdasági szerepe és esélyegye lősége 

 

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 előjogszabály. A nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak 

1. a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények, 
2. a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya, 
3. a kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt. 

Az önkormányzat célkitűzése, hogy a két nem egyenlő lehetőségekkel rendelkezzen a 

társadalmi és a magánéletben, a munkavállalás területén, a képzésben való részvételben, az 
előmenetelben, a politikai döntéshozatalban, a gyermeknevelésben, valamint a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. 
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Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 

 

Megállapítható, hogy a településen az elmúlt öt évben nem történt sem az egyenlő 
bánásmóddal, sem pedig az esélyegyenlőséggel kapcsolatos jogsértés. Nemi alapon előnyben 
részesítés nincs a településen.  
 

Az Önkormányzati Hivatalban 7 nő és 1 férfi dolgozik.  
.  A u kaerő-pia i és saládi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások pl. öl sődei, 

saládi apközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiá y; közi téz é yek e  rugal as u kaidő, 
salád arát u kahelyi egoldások stb.)  

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő 

nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkezését kell megszervezni 
azon gyermekek számára, akiknek szülei munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt 
napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 

a) Bölcs de - önkormányzatunk tekintettel arra, hogy 10 ezer lakos alatti nem köteles 
működtetni, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutást. 

b) Családi napközi - településünkön nem működik, önkormányzatunk szervezi és 
közvetíti a máshol igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutást. 

c) Házi gyermekfelügyelet- településünkön nem működik, önkormányzatunk szervezi 
és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutást. 

d) Óvoda - a közoktatási törvény a települési önkormányzatok kötelező közoktatási 
feladatául szabja az óvodai nevelés biztosítását az igényjogosultak számára. 

Önkormányzatunk feladat ellátási kötelezettségének eleget tesz óvoda működtetésével. 
Az Önkormányzati fenntartásban működő Buzsáki Tulipán Óvoda 48 gyermekkel, 2 

vegyes csoporttal működik. A óvodapedagógusi feladatokat 4 óvodapedagógus és 2 

dajka látja el. Közhasznú foglalkoztatás keretében 2 fő kisegítő dolgozik még az 
intézményben. A meglévő férőhelyek (60 fő) jelen pillanatban elegendőek az igények 
kielégítésére.  A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a maximum 
csoportlétszámot azonban 25 főben határozza meg.  
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      Az óvoda fejlesztését az alábbi feladatok végrehajtásával kívánjuk megvalósítani: 

 

 az óvodáztatás általánossá tétele 3. éves gyermekek számára, 

 hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek számára  folyamatos óvodai 
nevelés biztosítása, 

 fogyatékos gyermekek integrált óvodai neveléséhez a feltételek megteremtése. 
 

Óvodai intézményi létszámunk 48 fő, ebből hátrányos helyzetű 2 gyermek, halmozottan 

hátrányos helyzetű 2 gyermek. 

 
.  Családtervezés, a ya- és gyer ekgo dozás területe  

Buzsák község védőnői szolgálatot tart fenn, ahol heti rendszerességgel a védőnő gyermek- és 

családgondozást is ellát. A védőnő az Általános Iskolában rendszeresen végzi a 
szűrővizsgálatokat, és felvilágosító előadásokat tart a tanulók részére. A Lengyeltóti 
Alapszolgáltatási Központ családgondozóival napi kapcsolatot tart fenn az Önkormányzat, 
jelzés alapján bármikor segítenek.   

.  A őket érő erőszak, saládon elüli erőszak  
Nők elleni erőszakos cselekményekkel kapcsolatban elmondható, hogy 2017-2018.évben nem 

fordult elő ilyen eset a településen. 
A nők elleni erőszak áldozatait segítő szolgáltatás a Családsegítő Szolgálat keretében érhető 
el.  

.  Krízishelyzet e  igé y e vehető szolgáltatások pl. a yaottho , saládok át e eti ottho a  
 

A településen sem anyaotthon, sem pedig családok átmeneti otthona nem működik. A 
krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatásokhoz az Lengyeltóti Alapszolgáltatási 
Központon keresztül juthatnak hozzá a rászorultak. A legközelebbi anyaotthon Kaposváron 
található.  

.  A ők szerepe a helyi közélet e   
Mind az Önkormányzatnál, mind pedig az intézményeknél a nők foglalkoztatási aránya 

jóval magasabb, mint a férfiaké.  
.  A őket helyi szinten fokozotta  éri tő társadal i pro lé ák és felszá olásukra irá yuló kezde é yezések  

A községben sajnos nincs megfelelő számban munkahely, ahol a GYES-ről, GYED-ről 
visszatérő anyák elhelyezkedhetnének, így nő a munkanélküliek száma is.  
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A közcélú foglalkoztatás keretében az Önkormányzat igyekszik a munkanélküli nők 

számára munkalehetőséget biztosítani, ha csak pár hónapra is.   
.  Következtetések: pro lé ák eazo osítása, fejlesztési lehetőségek eghatározása.  

A ők helyzete, esélyegye lősége vizsgálata sorá  településü kö   
eazo osított pro lé ák  fejlesztési lehetőségek  nincs  megfelelő szá ú u kahely, ő a 

u ka élküliek szá a munkahelytere tés          6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége   
.  Az időskorú épesség fő  jelle zői pl. szá a, ará ya, jövedel i helyzete, de ográfiai trendek stb.)  

A községben a 60 év felettiek száma 567 fő, ez az állandó lakosságnak a 27 %-a. Az idősek 
nyugdíj-összegeiről nincs információnk. Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek 
múlását, az esetleges egyedüllétet, nagymértékben függ a társadalom nyújtotta 
életkörülményektől, az idősekkel szemben tanúsított társadalmi magatartástól.  
A család fiatalabb tagjai gyakran kevés időt szánnak a velük való törődésre, gyakran távol 
élnek idősebb családtagjaiktól, illetve a megélhetési gondok miatt több mint 8 órát dolgoznak. 

A fentiek miatt megnőtt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igény.   
.  Idősek u kaerő-piaci helyzete  

A nyugdíjas korosztály munkahelyi foglalkoztatása nem biztosított. Buzsák a 
hagyományairól, népművészetéről, hímzéséről, gyógyvizes termálfürdőjéről híres. Kereset 
kiegészítésként saját maguk által készített kézimunkák értékesítésével foglalkoznak.   

.  A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, infor á ióhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés  
A településen működő Idősek Klubja közel 25 fő számára nyújt segítséget a mindennapi 

teendőkkel kapcsolatos segítségnyújtásban. Az Önkormányzat igyekszik a lakosságot kellően 
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tájékoztatni, hangos bemondó illetve helyi körkép, közösségi oldalak, web-lap útján, továbbá 
a községben több helyen plakátok elhelyezésével értesíti a lakosságot. 2017. évben 15 fő (60 

éven felüli) sajátította el a számítógépes alapismereteket Önkormányzati szervezés keretében. 

Jártasságot szereztek az internet használatában, ezzel bővítették a tájékozottsági igényüket.   6.4.Az időseket, az életkorral járó sajátos igé yek kielégítését élzó progra ok a települése   
A községben működő Nyugdíjasok Buzsáki Egyesülete valamennyi önkormányzati 
rendezvényen aktívan részt vesz, emelik a rendezvények színvonalát. 
Kétévente a 65 év felettiek részére az Önkormányzat Idősek Napját szervez, vacsorával, 
színvonalas műsorral és ajándékkal köszönti a község lakóit. Minden évben a Buzsáki Búcsú 
alkalmával a legidősebb buzsáki hölgy és férfi lakót ünnepélyes keretek között felköszönti az 

Önkormányzat, ajándékkal kedveskedve a két legidősebb lakónak. 

Személyes köszöntés -  90 évesek - keretében szintén felköszönti azokat az embereket, akik 

ezt igénylik.  
 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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.  Következtetések: problé ák eazo osítása, fejlesztési lehetőségek eghatározása.   

Az idősek helyzete, esélyegye lősége vizsgálata sorá  településü kö   
eazo osított pro lé ák  fejlesztési lehetőségek  

az idősek go dozása egoldott, pro lé át 
jele thet a teljese  egyedül élő idős e erek, 
akik egy idő utá  el agá yosod ak, ezáltal az 

egészségi állapotuk ro olhat az Alapszolgáltatási Központ szo iális 
go dozói ak tö  figyel et kell fordíta i az idős, 
egyedül élő emberekre, esetlegesen gondolkodni 
lehet e egy Idős Ottho  kialakításá a . Idő ké t 

eü. szűrővizsgálatok  év felettiek részére) 
szervezése. 

ű egelőzés, áldozattá válás elkerülése Fo yódi Rkp. által ellátott áldozatsegítő és 
áldozatvédel i feladatok ellátása, tájékoztatás, 

előadások tartása, figyele felhívás, illetve segítség yújtás 
idős, rászoruló saládok szo iális körül é yeinek 

javítása Élel iszer a kkal kötött együtt űködési megállapodás élel iszerrel törté ő tá ogatás 
érdeké e , helyi közösségi szolidaritás megnyilvá ulása – ö ké tes munka, vagy 

ado á yok,        
  

. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegye lősége  
.  A települése  fogyatékossággal élő sze élyek főbb jelle zői, sajátos pro lé ái  

A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok, 

amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, 
foglalkoztatási helyzetéről. Kivételt képeznek ez alól a tanköteles korú fogyatékkal élő 
gyermekek, hiszen a sajátos nevelési igényű gyermekekről pontos adataink vannak, ők 
integrált oktatásban vesznek részt. A szociális ellátások igénybevevői között nagy 
valószínűséggel jelen vannak fogyatékos személyek is, nyilvántartott adattal az 

Önkormányzat nem rendelkezik. 

A fogyatékos emberek és családjaik világszerte a legsérülékenyebb társadalmi csoportot 

alkotják, évszázadok óta a szociális élet peremére sodródva élnek, boldogulásukat ezernyi 

tényező hátráltatja. Közös feladatunk annak lehetővé tétele, hogy egyenlő esélyekkel 
érvényesülhessenek a mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök 
használata, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a 

kulturális és társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is.  
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A fogyatékkal élők legnagyobb részének egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegű 
nyugdíj, járadék, segély. Egyes esetekben az iskolai végzettségük elmarad az egészséges 
társaikétól, ami tovább rontja megélhetési esélyeiket. A tartós egészségügyi problémákkal, 
illetve fogyatékkal élő emberek munkaerő-piaci lehetőségei erősen behatárolódtak. 

 
.  Fogyatékkal élő sze élyek pé z eli és ter észet e i ellátása, kedvez é yei  

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar  

.  A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, i for á ióhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadály e tesítés  
A faluban a középületek akadálymentesítése megtörtént, a fogyatékkal élők valamennyi 

közintézményt akadály nélkül megközelíthetnek. Sajnálatos módon a közlekedésben ez már nem igaz, 
hiszen az autóbuszokra, vonatokra kerekes székkel feljutni lehetetlen. Az Önkormányzat a 
Tanyagondnoki szolgálat keretében a kerekes székes emberek szállításában segítséget nyújt.             
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.  Következtetések: pro lé ák eazo osítása, fejlesztési lehetőségek eghatározása  A fogyatékkal élők helyzete, esélyegye lősége vizsgálata sorá  településü kö   

eazo osított pro lé ák  fejlesztési lehetőségek  
Hiá yos az adatgyűjtés a fogyatékkal társadalmi 

esélyegye lőségét éri tő, azt efolyásoló 
foglalkoztatási, egészségügyi és szo iális 

területeken. Az i téz é yi adatgyűjtés és adatszolgáltatás 
ellett az éri tett soportok érdekvédel i, 

kise ségi képviseleté ek aktív evo ásával 
szükséges ővíte i az i for á iós part erséget 
arra vo atkozóa , hogy az általa űködtetett 
vagy felügyelt közszolgáltatásokhoz szo iális 

ellátás, egészségügy, gyer ekjólét, 
köz űvelődés  való hozzáférés e yire 
iztosított a hátrá yos helyzetű soportok 

szá ára, illetve e yire veszik igé y e azokat             
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. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása 

 

Buzsák Község Önkormányzata jó kapcsolatot alakított ki a civil szervezetekkel, így a 
Buzsákért-Somogyért Alapítvánnyal, a Buzsák Községi Sportegyesülettel, a Buzsáki 
Boszorkányos Néptánc Egyesülettel, a Nyugdíjasok Buzsáki Egyesületével, a Bokréta 
Hagyományőrző Néptánc Együttessel, a Buzsáki Tűzoltó és Polgárőr Egyesülettel, valamint a 

Nimród Vadásztársasággal. Jó a kapcsolat a helyi egyházzal. Minden évben valamennyi 
szervezet tevékenyen részt vesz a helyi szemétgyűjtési akcióban , önkormányzati 
rendezvényekben. A képviselő-testület a költségvetéséből lehetőségeihez mérten a civil 
szervezeteket évente támogatja. 

. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Progra  I tézkedési Terve HEP IT)   1. A HEP IT részletei   
 

Vizsgálati szempont, 
probléma 

Javasolt beavatkozás Felel s, határid  

 

Nem áll rendelkezésre 
nemekre érzékeny 
adatgyűjtés, elemzés és 
értékelés az önkormányzat 
által felügyelt 
szakterületeken. 

Az intézmények kötelező 

nyilvántartásainak, 

adatszolgáltatásainak 
áttekintése után rövid - és 
középtávú adatgyűjtési- és 

elemzési terv készítése. 
 

Jegyző, intézményvezetők, 
szociális ügyintéző 

folyamatos 

 

Hiányos az adatgyűjtés a 

fogyatékkal élők és a romák 

társadalmi esélyegyenlőségét 
érintő, azt befolyásoló 

foglalkoztatási, egészségügyi 
és szociális területeken. 

Az intézményi adatgyűjtés és 

adatszolgáltatás mellett az 
érintett csoportok 

érdekvédelmi, kisebbségi 
képviseletének aktív 
bevonásával szükséges 
bővíteni az információs 

partnerséget arra 

vonatkozóan, hogy az általa 
működtetett vagy felügyelt 
közszolgáltatásokhoz 
(szociális ellátás, 
egészségügy, gyermekjólét, 

Jegyző, intézményvezetők, 
szociális ügyintéző  

folyamatos 
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közművelődés) való 
hozzáférés mennyire 

biztosított a hátrányos 

helyzetű csoportok számára, 
illetve mennyire veszik 

igénybe azokat 

A hátrányos helyzetű 

csoportok munkaerő-piaci 

helyzetének javítása 

Az önkormányzat 
folyamatosan együttműködik 
a SMKH. Balatonboglári 

Munkaügyi Hivatalával, 

közfoglalkoztatás szervezése 

Jegyző, szociális ügyintéző 

 

Folyamatos  
A hátrányos helyzetű 

csoportok információhoz 
való hozzájutásának 

elősegítése 

A település lakosait érintő 

információkat az 
önkormányzat honlapján 
megjelenteti, az internettel 

nem rendelkező polgárokat 
pedig az önkormányzat 

Körkép útján keresztül 
tájékoztatja. 

Polgármester, Jegyző 

Folyamatos 

Intézményi szintű 

esélyegyenlőségi program 

Intézményi esélyegyenlőségi 
programok elkészítése 

Intézményvezetők 

folyamatos 

A hátrányos helyzetű 

csoportok, egyének 
ösztönzése szükséges a 

közösségi életben való 
részvételre 

Az önkormányzat által 
rendezvények szervezése, 

amelyek kifejezetten az 

egyes hátrányos helyzetű 

csoportokra koncentrálnak 
(pl. idősek napja, 

gyermeknap,  stb.) 

Polgármester, 
Faluház vezetője  

Folyamatos 

A településen működő, a 
helyi lakosság érdekében 

tevékenykedő civil 
szervezetekkel való 

önkormányzati 
együttműködés erősítése, az 
esélyegyenlőség eszméjének 
minél szélesebb körű 
érvényre juttatása érdekében 

 

 

Az önkormányzat kiemelt 

figyelmet fordít a civil 
szervezetek támogatására és 
a partneri együttműködésre, a 

rendelkezésre álló források 

figyelembe vételével. 

Polgármester, jegyző 

Folyamatos 

 

A Települési 
Esélyegyenlőségi Program 

széles körű társadalmi 
nyilvánosságának biztosítása 

A Települési 
Esélyegyenlőségi Programot 

annak elfogadását illetve 

felülvizsgálatát követően a 

kommunikációs 
lehetőségeket kihasználva 
(honlap, helyi újság) meg 

kell ismertetni a lakossággal. 

Jegyző 

Folyamatos 
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I tézkedés 
sorszá a  Az i tézkedés í e, megnevezése  A helyzetele zés 

következtetései e  
feltárt 

esélyegye lőségi 
pro lé a 
eg evezése  Az i tézkedéssel elér i 

kívá t él  A élkitűzés 
összha gja egyé  

stratégiai dokumentumokkal  Az i tézkedés tartalma  Az intézkedés 
felelőse  Az i tézkedés megvalósításá ak határideje  Az i tézkedés 

ered é yességét 
érő i dikátor ok   Az i tézkedés 

egvalósításához 
szükséges 

erőforrások 
hu á , pé zügyi, technikai)  Az i tézkedés 

ered é yei ek 
fe tarthatósága  

I. A élyszegénység e  élők és a ro ák esélyegye lősége  1 
Az Ö kor á yzati 
Ko yha felújítása 

Az egész ko yha 
és konyhatechnika 

ővítése, 
felújítása, moder izálása 

Még több 
rászoruló ak és 
ol só a  

iztosíta i a 
szo iális étkeztetést 

  Az egész ko yha 
és konyhatechnika bővítése, 
felújítása, 

oder izálása, a 
közegészségügyi előírások ak 

egfelelőe .  

Polgár ester 2019.december 

31. 

a szo iális 
étkeztetést igé y evevők 
szá a. Pályázat ól és az 

ö kor á yzat 
eszközei ől 

iztosítjuk a 
eruházás anyagi 

erőforrásait. A 
hu á  erőforrások a faluban 
re delkezésre 
állnak. 

A konyha 
felújítása utá  
hosszú évekig 
képes lesz faladatai 
ellátására és 
lehetőséget 

iztosít a az 
ellátottak 
szá á ak 

övelésére  2 köz u kaprogra a  
való részvétel térkőgyártás a 

élyszegé ység en 
élő,és ro ák közfoglalkoztatása  a település valamennyi 

ut ájá ak szilárd 
járdával törté ő 
ellátása polgár ester folyamatos falu lakossága Pályázat ól, illetve 

ö kor á yzati 
hozzájárulás ól. 
A hu á  
erőforrások a faluban 
re delkezésre 
áll ak. A település 

összes ut ája járda urkolatot kap, ezáltal a gyalogos 
közlekedés sokkal 

izto ságosa á 
válik, kevesebb 

aleset várható. 
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I tézkedés 
sorszá a  Az i tézkedés í e, megnevezése  A helyzetele zés 

következtetéseiben 
feltárt 

esélyegye lőségi 
pro lé a 
eg evezése  Az i tézkedéssel 

elér i kívá t él  A élkitűzés 
összha gja egyé  

stratégiai dokumentumokkal  Az i tézkedés tartalma  Az i tézkedés 
felelőse  Az i tézkedés 

egvalósításá ak 
határideje  Az i tézkedés ered é yességét 

érő i dikátor(ok)  Az i tézkedés 
egvalósításához 

szükséges 
erőforrások (hu á , pé zügyi, technikai)  Az i tézkedés 

ered é yei ek 
fe tarthatósága  II. A gyer ekek esélyegye lősége  1 

Az Ö kor á yzati Ko yha felújítása 

Az egész ko yha 
és konyhatechnika 

ővítése, 
felújítása, 

oder izálása 

Még tö  
rászoruló ak és 
ol só a  

iztosíta i gyermekétkeztetést 

  Az egész ko yha 
és konyhatechnika 

ővítése, 
felújítása, 

oder izálása, a 
közegészségügyi 
előírások ak 

egfelelőe  

polgár ester 2019.december 

31. 

A gyermekétkeztetés igé y evétele 

Pályázat ól és az 
ö kor á yzat 
eszközei ől 

iztosítjuk a beruházás anyagi 
erőforrásait. A 
hu á  
erőforrások a faluban 
re delkezésre 
áll ak. 

A konyha 
felújítása utá  
hosszú évekig 
képes lesz faladatai 
ellátására és lehetőséget biztosít a az ellátottak 
szá á ak 

övelésére 2 
Buzsáki Tulipá  Óvoda 
tálalóko yha felújítása 

Az egész ko yha 
és konyhatechnika 
felújítása, 

oder izálás 

Még tö   éves vagy a ál fiatala  kisgyermek 
felvétele az 
óvodá a, az 
étkeztetés agas 
színvonalo  törté ő biztosítása 

  A tálaló konyha 
és konyhatechnika 

ővítése, 
felújítása, 

oder izálása, a 
közegészségügyi 
előírások ak 

egfelelőe  

polgár estert, 
óvodavezető 

folyamatos 

Óvodáskorú gyermekek 
létszá á ak emelése, az 
étkeztetés agas 
szí vo alo   
törté ő iztosítása 

pályázat ól és 
ö kor á yzati 
hozzájárulás 

A konyha 
felújítása utá  
hosszú évekig 
képes lesz faladatai 
ellátására és 
lehetőséget 

iztosít a az 
ellátottak 
szá á ak 

övelésére                                                    
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I tézkedés 
sorszá a  Az i tézkedés í e, megnevezése  A helyzetele zés 

következtetéseiben 
feltárt 

esélyegye lőségi 
pro lé a 
eg evezése  Az i tézkedéssel 

elér i kívá t él  A élkitűzés 
összha gja egyé  

stratégiai dokumentumokkal  Az i tézkedés tartalma  Az i tézkedés 
felelőse  Az i tézkedés 

egvalósításá ak 
határideje  Az i tézkedés ered é yességét 

érő i dikátor(ok)  Az i tézkedés 
egvalósításához 

szükséges 
erőforrások (hu á , pé zügyi, technikai)  Az i tézkedés 

ered é yei ek 
fe tarthatósága  3 közmunkaprogramban 

való részvétel  
térkőgyártás A gyermekek bizto ságos 

közlekedése az oktatási- evelési 
i téz é yek e a település valamennyi 

ut ájá ak szilárd 
járdával törté ő 
ellátása polgár ester folyamatos 0-  éves, óvodás 

és iskolás korú gyermekek Pályázat ól, illetve 
ö kor á yzati 
hozzájárulás ól. 
A hu á  
erőforrások a faluban 
re delkezésre 
áll ak. A település 

összes ut ája 
járda urkolatot kap, ezáltal a gyalogos 
közlekedés sokkal biztonságosa á 
válik, kevesebb 

aleset várható.  
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I tézkedés 
sorszá a  Az i tézkedés 

íme, meg evezése  A helyzetele zés 
következtetései e  

feltárt 
esélyegye lőségi 

pro lé a meg evezése  Az i tézkedéssel elér i 
kívá t él  A élkitűzés 

összha gja egyé  
stratégiai dokumentumokkal  Az i tézkedés tartalma  Az i tézkedés felelőse  Az intézkedés 

egvalósításá ak 
határideje  Az i tézkedés 

ered é yességét 
érő i dikátor ok   Az i tézkedés 

egvalósításához 
szükséges erőforrások 

hu á , pé zügyi, technikai)  Az i tézkedés 
ered é yei ek 

fe tarthatósága  
III. A ők esélyegye lősége  1 

Az 
Ö kor á yzati Konyha 
felújítása 

Az egész ko yha 
és konyhatechnika 

ővítése, 
felújítása, 

oder izálása 

Még tö  
rászoruló ak és 
ol só an 

iztosíta i szo iális 
étkeztetést 

  Az egész ko yha 
és ko yhate h ika 
felújítása, 

oder izálása, a 
közegészségügyi 
előírásoknak megfelelően.  polgár ester 2019.december 

31 

a szo iális 
étkeztetést 
igé y evevők 
szá a, munka élküli ők 
foglalkoztatása  

Pályázat ól és az 
ö kor á yzat 
eszközei ől biztosítjuk a 

eruházás anyagi 
erőforrásait. A 
hu á  
erőforrások a faluban rendelkezésre 
áll ak. 

A konyha 
felújítása utá  
hosszú évekig 
képes lesz faladatai 
ellátására és 
lehetőséget 

iztosít a az 
ellátottak 
szá á ak 

övelésére 
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I tézkedés 
sorszá a  Az i tézkedés í e, 

eg evezése  A helyzetele zés 
következtetései e  

feltárt 
esélyegye lőségi 

pro lé a 
eg evezése  Az i tézkedéssel 

elér i kívá t él  A élkitűzés 
összha gja egyé  

stratégiai dokumentumokkal  Az i tézkedés tartalma  Az i tézkedés 
felelőse  Az intézkedés 

egvalósításá ak határideje  Az i tézkedés 
ered é yességét 

érő i dikátor ok   Az i tézkedés 
egvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

hu á , pé zügyi, technikai)  Az i tézkedés 
ered é yei ek 

fe tarthatósága  
IV. Az idősek esélyegye lősége  1 

Az Ö kor á yzati 
Ko yha felújítása 

Az egész ko yha 
és konyhatechnika 

ővítése, 
felújítása, 

oder izálása 

Még tö  
rászoruló ak és 
ol só an 

iztosíta i szo iális 
étkeztetést 

  Az egész konyha 
és konyhatechnika 
felújítása, 

oder izálása, a 
közegészségügyi 
előírások ak megfelelőe .  

polgármester 2019.december 

31. a szo iális 
étkeztetést 
igé y evevők 
szá a. 

Pályázat ól és az 
ö kor á yzat 
eszközei ől 

iztosítjuk a 
eruházás anyagi 

erőforrásait. A 
hu á  
erőforrások a faluban 
re delkezésre 
áll ak.  

A konyha felújítása utá  
hosszú évekig 
képes lesz faladatai ellátására és 
lehetőséget 

iztosít a az 
ellátottak 
szá á ak 

övelésére 2 
Közösségi Ház kialakítása 

A volt 
tűzoltószertár teljes 
átalakításával, 
felújításával új 
létesít é y 
kialakítása 

Az illetékességi 
területe  űködő 
közhasz ú 
tevéke ység ellátását segítő szervezetek 

egerősítése a 
szolidarítás és 
ide titás-tudat 

evelésével 

  Közösségi ház kialakítása 
közösségfejlesztés 
éljá ól 

polgár ester folyamatos 

A község e  
tevéke ye  

űködő ivil szervezetek 
részére 
hosszútávo  

iztosított lesz az infrastruktúrális 
feltételek 

Pályázat ól és az 
ö kor á yzati 
saját erő 

iztosításával 

A felújítás révé  a 
külö öző helyi 
közösségi kezdemé yezések megtartása, 

egerősítítése és 
újak ge erálása                                                              
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I tézkedés 
sorszá a  Az i tézkedés í e, 

eg evezése  A helyzetele zés 
következtetései e  

feltárt 
esélyegye lőségi 

pro lé a 
eg evezése  Az i tézkedéssel 

elér i kívá t él  A élkitűzés 
összha gja egyé  

stratégiai dokumentumokkal  Az i tézkedés tartalma  Az i tézkedés 
felelőse  Az intézkedés 

egvalósításá ak határideje  Az i tézkedés 
ered é yességét 

érő i dikátor ok   Az i tézkedés 
egvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

hu á , pé zügyi, technikai)  Az i tézkedés 
ered é yei ek 

fe tarthatósága  3 köz u kaprogra a  
való részvétel térkőgyártás Az idősek 

izto ságos 
közlekedése a 
település egész 
területé  a település valamennyi 

ut ájá ak szilárd 
járdával törté ő 
ellátása polgár ester  folyamatos A település 

vala e yi lakója, 
elsősor a  az 
időse  lakosság Pályázat ól, illetve 

ö kor á yzati 
hozzájárulás ól. 
A hu á  
erőforrások a faluban 
re delkezésre 
áll ak. A település összes 

ut ája 
járda urkolatot kap, ezáltal a gyalogos 
közlekedés sokkal 

izto ságosa á 
válik, kevesebb 

aleset várható.   
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I tézkedés sorszá a  Az i tézkedés 

í e, megnevezése  A helyzetele zés 
következtetései e  

feltárt 
esélyegye lőségi 

pro lé a megnevezése  Az i tézkedéssel elér i 
kívá t él  A élkitűzés 

összha gja egyé  
stratégiai dokumentumokkal  Az i tézkedés tartalma  Az i tézkedés 

felelőse  Az intézkedés megvalósításá ak 
határideje  Az i tézkedés 

ered é yességét 
érő i dikátor(ok)  Az i tézkedés 

egvalósításához 
szükséges 

erőforrások 
hu á , pé zügyi, technikai)  Az i tézkedés 

ered é yei ek 
fe tarthatósága  

V. A fogyatékkal élők esélyegye lősége  1 

Az 
Ö kor á yzati Konyha 
felújítása 

Az egész ko yha 
és konyhatechnika 

ővítése, 
felújítása, modernizálása 

Még tö  
rászoruló ak és 
ol só a  

iztosíta i szo iális 
étkeztetést 

  Az egész ko yha 
és konyhatechnika felújítása, 

oder izálása, a 
közegészségügyi előírásoknak megfelelőe .  

Polgár ester 2019.december 

31. a szo iális 
étkeztetést 
igé y evevők 
száma. Pályázat ól és az 

ö kor á yzat 
eszközei ől 

iztosítjuk a 
eruházás anyagi 

erőforrásait. A humá  
erőforrások a faluban 
re delkezésre 
áll ak. 

A konyha felújítása után hosszú évekig 
képes lesz faladatai 
ellátására és 
lehetőséget biztosít a az 
ellátottak szá á ak 

övelésére 
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 2. Megvalósítás  
A megvalósítás el készítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 

településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 

során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  
 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség 
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 
részletes leírásra kerültek.  
 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében 
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente 
cselekvési ütemterveket készítsenek.  
 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  
 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 

maradéktalanul megvalósuljanak. 

A megvalósítás folyamata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 
hozunk létre.  
 

A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a 

kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 
meghatározása 

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 
döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
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Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, 
a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi 
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
 

 

 

 
 

 

A HEP Fórum működése: 
 

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve 
újabb munkacsoportokat hozhat létre. 
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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. 
 

 

Kötelezettségek és felelősség 
 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a jegyző felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak 

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 
ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  
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o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról 
intézkedni  

 

 

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 

összehangolása, instruálása),  
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 
 

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 

előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak 

megvalósításában. 
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse 
azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a 
szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 
kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, 

annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és 
működtetése.) 
 

 

Érvényesülés, módosítás 

 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  felülvizsgálat során 
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül 
jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése 
elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 
intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a 
beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 
elhárításáról. 








